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I. DISPOSICIONS GENERALS

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA
4518 Circular 3/2021, de 17 de març, 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 el 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 la 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, va establir a la disposició transitòria primera un 
període fins a l’1 de novembre de 2020 perquè els comercialitzadors i els distribuïdors 
adaptessin els equips de mesura, els sistemes de facturació i els contractes a l’estructura 
de preus que estableix la Circular.

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, 
disposa 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.

En aquest context es va justificar la modificació de la Circular 3/2020, mitjançant la 
Circular 7/2020, de 22 de juliol, a l’efecte d’ampliar el període de què disposaven les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores per adaptar-s’hi i amb un termini de temps 
suficient perquè, un cop superat l’estat d’emergència, s’aprovés el reial decret pel qual 
s’estableix la metodologia de determinació dels càrrecs.
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Tanmateix, és previsible que l’aplicació efectiva dels valors dels càrrecs que ha 
d’aprovar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es produeixi en 
una data posterior a la prevista inicialment. Això aconsella la modificació de l’apartat 5 de 
la disposició transitòria primera de la Circular 3/2020, de 15 de gener, a fi d’aclarir que, en 
tot cas, fins que siguin aplicables els valors dels càrrecs esmentats, s’han d’aplicar els 
peatges d’accés i les condicions de facturació vigents abans de l’entrada en vigor de la 
Circular 3/2020.

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, en la sessió de 17 de març, ha acordat emetre 
aquesta 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.

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, es modifica de la manera següent:

U. L’apartat 1, paràgraf primer, de la disposició transitòria primera 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 de juny de 2021.»

Dos. L’apartat 6 de la disposició transitòria primera se substitueix pel següent:

«6. Les empreses distribuïdores han de comunicar a les comercialitzadores el 
moment en què s’ha adaptat l’equip de mesura.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de març de 2021.–La presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, Cani Fernández Vicién.
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