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I. DISPOSICIONS GENERALS

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA
8688 Circular 7/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència, per la qual es modifica la Circular 3/2020, de 15 de gener, per la 
qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i 
distribució d’electricitat.

El Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, de mesures urgents per adequar les 
competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències 
derivades del dret comunitari en relació amb les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al 
mercat interior de l’electricitat i del gas natural, va modificar, a aquests efectes, la 
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
i la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a fi de transferir a la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència les competències donades al regulador en la 
normativa europea.

A través de la modificació esmentada, la Llei 3/2013, de 4 de juny, va assignar a la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la funció d’establir mitjançant una 
circular, amb tràmit d’audiència previ i amb els criteris d’eficiència econòmica, 
transparència, objectivitat i no discriminació, l’estructura i la metodologia per al càlcul de la 
part dels peatges d’accés a les xarxes d’electricitat destinats a cobrir la retribució del 
transport i distribució, respectant el principi de sostenibilitat econòmica i financera del 
sistema elèctric de conformitat amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

En compliment d’això, el 24 de gener de 2020 es va publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport 
i distribució d’electricitat.

La Circular 3/2020, de 15 de gener, estableix a la disposició transitòria primera un 
període fins a l’1 de novembre de 2020 perquè comercialitzadors i distribuïdors adaptin els 
equips de mesura, els sistemes de facturació i els contractes a l’estructura de preus que 
estableix la Circular.

El 14 de març de 2020 es va publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, imposa a les 
empreses que operen en el sector elèctric una sèrie d’obligacions als efectes de mitigar 
l’impacte de la crisi sanitària sobre els consumidors i, particularment, sobre els consumidors 
considerats vulnerables.

La crisi sanitària, així com el conjunt de mesures dirigides a garantir la continuïtat del 
subministrament energètic, han tingut un impacte sobre els treballs que havien d’emprendre 
les empreses distribuïdores i comercialitzadores per adaptar els equips de mesura, els 
sistemes de facturació i els contractes a l’estructura de la Circular 3/2020, de 15 de gener, 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la 
metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.

D’altra banda, l’article 16 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, 
estableix que el Govern, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, ha d’establir la metodologia de càlcul dels càrrecs que han de satisfer els 
consumidors i, si s’escau, els productors d’energia elèctrica, i que han de cobrir els costos 
del sistema que es determinin, mentre que la disposició final tercera del Reial decret 
llei 1/2019, d’11 de gener, de mesures urgents per adequar les competències de la 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 205  Dimecres 29 de juliol de 2020  Secc. I. Pàg. 2

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències derivades del dret 
comunitari en relació amb les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de 
l’electricitat i del gas natural, estableix que el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència han d’establir períodes transitoris en les esmentades metodologies de 
peatges, cànons i càrrecs, segons que correspongui, de manera que les variacions del 
conjunt de peatges, cànons i càrrecs resultants d’aplicar les noves metodologies respecte 
dels vigents a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei s’absorbeixin de manera gradual 
en un període màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor de la metodologia de càrrecs 
que estableixi el Govern.

En aquest context es fa necessari modificar la Circular 3/2020 als efectes d’ampliar el 
període del qual disposen les empreses distribuïdores i comercialitzadores per adaptar-s’hi 
i amb un termini de temps suficient perquè, una vegada superat l’estat d’emergència, 
s’aprovi el reial decret pel qual s’estableixi la metodologia de determinació dels càrrecs.

La Circular s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, atès que respon als principis de necessitat i eficàcia. La Circular també és 
coherent amb el principi de proporcionalitat, atès que suposa el mitjà necessari i suficient 
per ampliar el període transitori de la Circular, sense que suposi una innovació substancial. 
El principi de seguretat jurídica també es garanteix, per tal com la modificació és coherent 
amb el Reial decret llei 11/2020. De conformitat amb els principis d’eficiència i 
transparència, durant la tramitació s’han complert totes les exigències normatives en 
matèria de participació i audiència d’interessats.

Per tot això, de conformitat amb les funcions assignades per l’article 7.1.a) de la 
Llei 3/2013, de 4 de juny, amb el tràmit d’audiència previ, el Ple del Consell de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, a la sessió de 22 de juliol de 2020, ha acordat 
emetre la present Circular.

Article únic. Modificació de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels 
peatges de transport i distribució d’electricitat.

L’apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Circular 3/2020, de 15 de gener, de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia 
per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat, se substitueix pel següent:

«1. Les empreses distribuïdores i comercialitzadores han d’adaptar els equips 
de mesura, els sistemes de facturació i els contractes al que disposa aquesta 
Circular abans de l’1 d’abril de 2021.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de juliol de 2020.–La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, Cani Fernández Vicién.
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