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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10059 Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents 

en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.

I

L’emmagatzematge subterrani de gas natural «Castor», situat en el subsòl del mar 
a 21 km aproximadament de la costa, és una infraestructura singular en la qual concorren 
una sèrie de circumstàncies que requerixen una solució integral que, amb caràcter 
immediat i urgent, habilite un marc normatiu que consolide la primacia de l’interés general 
en relació amb la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient en l’entorn de 
l’emmagatzematge.

El present reial decret llei es justifica per l’extraordinària i urgent necessitat d’atendre 
la complexa situació tècnica que hi ha en la instal·lació, especialment després de la 
renúncia a la concessió presentada pel titular. Amb este fi, s’acorda la hibernació de les 
instal·lacions i l’assignació de l’administració a la societat ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, 
la qual s’encarregarà, durant l’esmentada hibernació, del manteniment i l’operativitat, així 
com de la realització dels informes tècnics necessaris per a determinar la correcta 
operativitat de la instal·lació i, si és el cas, dels treballs necessaris per a desmantellar-la. 
També durà a terme el pagament de la compensació corresponent a ESCAL UGS, SL, 
per les instal·lacions l’administració de les quals se li assigna. L’experiència adquirida per 
ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, en la gestió i operació d’emmagatzematges subterranis, 
com a titular de les principals instal·lacions d’esta naturalesa que operen en el sistema 
gasista, garantix el manteniment efectiu de l’emmagatzematge subterrani «Castor» en 
condicions segures. A més, es reconeix a esta societat una retribució del sistema gasista 
pel desenrotllament dels treballs que la present norma li assigna així com una 
compensació pel desembossament econòmic a l’actual titular de les instal·lacions.

II

El Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, va atorgar a ESCAL UGS, SL, la concessió 
d’explotació per a l’emmagatzematge subterrani de gas natural denominat «Castor», que 
s’integraria en el sistema gasista com a infraestructura bàsica i conseqüentment, subjecta 
al règim d’accés de tercers a la xarxa i amb dret a una retribució regulada. 
L’emmagatzematge va ser recollit en el document de «Planificació dels sectors de 
l’electricitat i del gas 2008-2016», aprovat pel Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008.

El Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, a més del seu caràcter merament demanial, 
concretava algunes especificitats de l’emmagatzematge entre les quals cal destacar el 
règim d’extinció de l’article 14. Entre estes s’establia la possibilitat de renúncia de la 
concessió d’explotació pel titular i es determinava la compensació a percebre en esta 
eventualitat. Esta previsió va ser objecte de litigi com a conseqüència de l’Acord del 
Consell de Ministres d’11 de maig de 2012, que va declarar la lesivitat per a l’interés 
públic de l’incís final del mencionat article per entendre incompatible una compensació a 
l’empresa concessionària en cas de caducitat o extinció de la concessió si hi concorre dol 
o negligència, amb el criteri de la gratuïtat de la reversió de les instal·lacions estipulat en 
l’article 29.1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs. El Tribunal 
Suprem va dictar sentència el 14 d’octubre de 2013 en la qual va afirmar que la previsió 
genèrica de gratuïtat en la reversió de les instal·lacions que conté l’article 29.1 de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, s’havia d’entendre «a reserva de 
previsions específiques en l’atorgament de cada concessió concreta», i per això va 
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concloure, en relació amb l’esmentat article 14 del Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, 
«que la dita previsió no xoca amb el tenor de l’article 29.1 de la Llei del Sector 
d’Hidrocarburs i que, per consegüent, no podem declarar-ne la nul·litat. Però no significa 
que tot i que hi haja dol o negligència de l’empresa concessionària, en tot cas, esta 
perceba la indemnització prevista en l’incís litigiós. Ans al contrari, la mencionada regla 
concessional és, al seu torn, una previsió genèrica de compensació pel valor residual 
d’unes instal·lacions que revertixen operatives a l’Estat en cas de caducitat o extinció de 
la concessió; però l’efectiva percepció de la compensació per part de l’empresa titular 
dependrà de les causes que hagen provocat la caducitat o extinció de la concessió i de 
les circumstàncies concurrents en el cas concret en què s’hagen produït».

D’altra banda, el mencionat Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, habilitava el titular 
per a emprar l’estructura subterrània com a emmagatzematge subterrani, però exigia, al 
mateix temps, l’obtenció d’autorització administrativa de les seues instal·lacions 
necessàries. Prèvia realització del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental que va 
concloure per Resolució de 23 d’octubre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi 
Climàtic, per la qual es formula declaració d’impacte ambiental del projecte Magatzem 
subterrani de gas natural Amposta, i posteriorment per Resolució de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines, de 7 de juny de 2010, es va atorgar autorització 
administrativa i reconeixement de la utilitat pública de les instal·lacions i servicis 
necessaris per al desenrotllament del projecte d’emmagatzematge subterrani «Castor». 
Finalitzats els treballs de construcció d’estos, la Dependència de l’Àrea d’Indústria i 
Energia de la Subdelegació del Govern a Castelló va emetre, el 5 de juliol de 2012, l’acta 
de posada en servici provisional per al conjunt de l’emmagatzematge que, a més 
d’habilitar per a la injecció del gas de coixí, establix l’inici de la meritació de la retribució 
regulada de la instal·lació.

La injecció del gas de coixí estava programada en diverses fases, que de manera 
gradual, havien de permetre la validació i posada en marxa de la instal·lació. La primera 
va tindre lloc entre el 14 i el 25 de juny de 2013 i la segona, entre el 19 i el 23 d’agost de 
2013, etapes que van tindre lloc sense incidències significatives. Durant la tercera fase 
d’injecció, el mes de setembre de 2013, la xarxa sismogràfica de monitorització de 
l’emmagatzematge va detectar una sèrie d’esdeveniments sísmics, amb una evolució 
caracteritzada per una primera fase amb un comportament de sismicitat induïda, en què 
el cessament de les injeccions va ser seguit ràpidament per un decreixement de l’activitat, 
i una segona fase de sismicitat disparada. Estos esdeveniments van ser sentits amb 
intensitat macrosísmica II i III en l’escala macrosísmica europea EMS-98, fet que va 
generar una notable alarma social, la qual cosa va motivar la suspensió temporal de 
l’operació de l’emmagatzematge, decretada inicialment per Resolució de la Direcció 
General de Política Energètica i Mines de 26 de setembre de 2013 i prorrogada 
posteriorment per Resolució de 18 de juny de 2014.

Com a conseqüència d’estos fets, es van encarregar sengles informes a l’Institut 
Geogràfic Nacional i a l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, que encara no permeten 
emetre una conclusió definitiva sobre les eventuals conseqüències d’un retorn a 
l’operació. Al contrari, recomanen la realització d’una sèrie d’estudis addicionals que, 
sense perjuí de les eventuals aportacions de tècnics internacionals, permetrien disposar 
d’una base sòlida i coherent sobre la qual poder prendre una decisió sobre el futur de la 
instal·lació que prime de manera determinant la seguretat de les persones, els béns i el 
medi ambient. Per este motiu, el present reial decret llei hiberna les instal·lacions de 
l’emmagatzematge subterrani i encarrega a l’empresa ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, la 
realització dels estudis necessaris sobre la seguretat en l’operació de la instal·lació.

III

El 31 d’octubre de 2012, ESCAL UGS, SL, va sol·licitar l’inici dels tràmits per a la 
inclusió de l’emmagatzematge en el règim retributiu del sistema gasista, adjuntant a la 
seua sol·licitud la informació que exigix l’article 6 de l’Orde ITC/3995/2006, de 29 de 
desembre, per la qual s’establix la retribució dels emmagatzematges subterranis de gas 
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natural inclosos en la xarxa bàsica. Com que la sol·licitud es trobava en fase d’estudi 
atesa la seua complexitat i com a conseqüència dels fets detallats anteriorment, la 
sol·licitud no va ser resolta.

Posteriorment, el 18 de juliol de 2014, ESCAL UGS, SL, va presentar en el registre del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme un escrit en què comunicava la decisió d’exercir el 
dret a la renúncia a la concessió. Com s’ha mencionat anteriorment, tant el Reial Decret 
855/2008, de 16 de maig, com la ja mencionada Orde ITC/3995/2006, de 29 de desembre, 
preveuen la possibilitat de renúncia anticipada a la concessió i el reconeixement d’una 
compensació per les inversions efectuades, per a la qual cosa cal l’autorització 
administrativa expressa de la renúncia de conformitat amb el que preveu l’article 14 del 
mencionat Reial Decret 855/2008, de 16 de maig. El valor de la compensació s’establix 
en el valor net de la inversió realitzada. L’import total de la inversió ascendix a 1.461.420 
milers d’euros, import al qual s’ha de descomptar la retribució provisional ja abonada de 
110.691,36 milers d’euros. Amb això, l’import que es reconeix a ESCAL UGS, SL, és 
d’1.350.729 milers d’euros.

Com a conseqüència de l’anterior, el present reial decret llei extingix la concessió 
d’explotació de l’emmagatzematge subterrani de gas natural denominat «Castor». 
L’efectivitat de la renúncia no implica, de cap manera, l’extinció de la responsabilitat que 
l’actual societat titular i els seus accionistes hagen d’afrontar, si és el cas, per la seua 
gestió del projecte i que serà convenientment exigida una vegada es disposen de tots els 
elements de juí necessaris.

IV

Per mitjà d’este reial decret llei es consolida la suspensió de l’operació en 
l’emmagatzematge ja establida per la Direcció General de Política Energètica i Mines, 
amb determinades condicions de manera que s’hibernen les instal·lacions de 
l’emmagatzematge subterrani «Castor».

La situació d’hibernació d’estes instal·lacions ja construïdes en permet l’explotació 
sempre que es realitzen els estudis tècnics necessaris que garantisquen la seguretat de 
les persones, els béns i el medi ambient, i així es considere per acord del Consell de 
Ministres. D’esta manera, es manté l’interés estratègic de l’emmagatzematge subterrani 
«Castor», que forma part del conjunt d’instal·lacions per a la seguretat de subministrament 
del sistema gasista espanyol, l’abastiment del qual depén fonamentalment dels 
subministraments exteriors, i per consegüent, la utilitat pública de l’esmentat 
emmagatzematge, així com la imputació dels costos i ingressos al sistema gasista.

En esta situació d’hibernació, en què no es farà cap extracció o injecció de gas natural 
en l’emmagatzematge, l’administració de les instal·lacions hibernades s’assignen a la 
societat ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, mentres que el dret i l’ús de l’estructura geològica 
de l’emmagatzematge subterrani es reintegren al domini públic a què fa referència l’article 
2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs. Esta societat es 
responsabilitzarà del manteniment de les instal·lacions en condicions segures a canvi 
d’una compensació pels costos en els quals s’haja incorregut en l’execució d’estes 
funcions, degudament auditats. En el supòsit en què ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, 
realitze amb els seus propis recursos qualsevol operació, s’hi afegirà un benefici industrial, 
i en el cas de subcontractacions, un cost per la gestió i administració d’este.

Amb esta assignació es garantix la seguretat de les persones, els béns i el medi 
ambient i el manteniment correcte de l’operativitat de l’emmagatzematge subterrani 
«Castor» i s’optimitzen els recursos disponibles pel sistema gasista.

Esta mesura es justifica perquè ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, és titular de tres dels 
quatre emmagatzematges subterranis del sistema (Serrablo, Gaviota i Yela), la qual cosa 
representa al voltant del 98 per cent de la capacitat útil total d’emmagatzematge del 
sistema gasista prevista en els pròxims anys, exclòs «Castor».

A més de l’anterior i com a conseqüència de l’assumpció per ENAGÁS TRANSPORTE, 
SAU, de l’administració d’estes instal·lacions, es deriva l’obligació de pagament a ESCAL 
UGS, SL, de 1.350.729 milers d’euros, del qual és titular ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, 
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per raó de l’assumpció d’esta obligació de pagament, d’un dret de cobrament per part del 
sistema gasista de les quantitats que li permeten garantir la cobertura d’este pagament en 
la quantia i els termes que es fixen en el present reial decret llei.

La satisfacció del dret de cobrament i de la resta de costos es farà a través dels 
pagaments que realitze l’òrgan competent en matèria de liquidacions del sistema gasista, 
que és actualment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, de conformitat 
amb la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Atesa l’excepcionalitat de l’operació i a fi de donar les màximes garanties quant al 
cobrament, hi ha previst un conjunt de mesures. Així, en primer lloc, s’interposa 
l’organisme encarregat de les liquidacions com a subjecte obligat al pagament per mitjà 
de la creació d’un compte específic en règim de depòsit. En segon lloc, es dóna prioritat al 
pagament del dret de cobrament davant de la resta de costos del sistema gasista. 
Finalment, de manera extraordinària i excepcional, s’establix que estos drets de 
cobrament puguen servir de garantia en els acords de garantia financera previstos en el 
Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a l’impuls a la productivitat 
i per a la millora de la contractació pública.

Per consegüent, la hibernació d’esta instal·lació implica un règim jurídic i econòmic 
específic no recollit de manera expressa en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, ni en la 
normativa de desplegament. L’atribució de les esmentades obligacions a ENAGÁS 
TRANSPORTE, SAU, a ESCAL UGS, SL, així com a la resta de subjectes implicats i la 
imputació a càrrec del sistema gasista d’un nou cost que, de conformitat amb el Reial 
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència, s’ha de fer per llei, exigix una norma amb rang de llei i, tenint 
en compte l’extraordinària i urgent necessitat amb què s’han d’adoptar estes mesures, 
s’articula per mitjà d’un reial decret llei.

Com s’ha indicat, ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, completarà els informes i estudis a 
què es fa referència en la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines 
de 18 de juny de 2014, així com aquells que es consideren necessaris per a comprovar la 
correcta construcció, manteniment i utilització de l’emmagatzematge, la verificació de la 
seguretat en el manteniment i operació de la instal·lació i l’adquisició de coneixements 
tècnics precisos per al desenrotllament de l’emmagatzematge. D’este coneixement 
s’haurà d’obtindre la profunditat de juí necessària a fi que s’adopte la decisió definitiva 
que determine el futur de l’emmagatzematge, i se n’haurà de procedir al desmantellament 
quan puga haver-hi riscos per a les persones, els béns o el medi ambient que ho 
aconsellen.

En el cas que el Consell de Ministres considere segura l’operació de 
l’emmagatzematge, pel fet de tractar-se d’unes instal·lacions necessàries per a la 
seguretat del subministrament, s’integraran en una nova concessió d’explotació, i el 
conjunt s’haurà d’assignar en un procediment públic de concurrència competitiva a l’oferta 
que complisca els requisits tècnics i de seguretat exigibles i comporte un menor cost per 
al sistema gasista. En cap cas afectarà els drets de cobrament reconeguts amb càrrec al 
sistema gasista.

Per tot això, la nova situació determinada per la sobrevinguda renúncia a la concessió 
amb la concurrència dels fets i els aspectes tècnics, econòmics i jurídics abans 
mencionats, fa imprescindible articular un marc normatiu adequat i immediat que permeta 
garantir l’interés general primari de la seguretat de les persones, els béns i el medi 
ambient, i això amb el caràcter d’extraordinària i urgent necessitat exigit per a l’aprovació 
del present reial decret llei.

V

La Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o 
produïts per materials radioactius, modifica l’article 28 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, 
sobre energia nuclear, i disposa que el titular de l’autorització d’explotació d’una central 
nuclear és una única persona jurídica dedicada exclusivament a la gestió de centrals 
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nuclears, que compta amb els mitjans materials, economicofinancers i personals 
necessaris.

Així mateix, la mencionada Llei 12/2011, de 27 de maig, afig una disposició transitòria 
única a la Llei 25/1964, de 29 d’abril, en la qual s’establix el procediment que han de 
seguir els titulars de les centrals nuclears que no complisquen els requisits establits en la 
nova redacció de l’article 28 de l’esmentada Llei 25/1964, de 29 d’abril, per a adaptar-se a 
estos requisits, i fixa un termini per a dur a terme l’adaptació.

Però, una vegada transcorregut en excés este termini, no s’ha pogut dur a terme 
l’adaptació establida per la llei en aquelles centrals nuclears en què hi ha diversos titulars, 
perquè estos no han donat compliment al que establix l’esmentada disposició transitòria 
única.

Tenint en compte això, i sent necessari que es completen els processos d’adaptació 
de les diferents centrals nuclears, s’ha considerat urgent i necessari procedir a esta 
modificació legal, ja que, a més, cal possibilitar, si és el cas, la renovació de les 
autoritzacions d’explotació de les centrals nuclears afectades, per a evitar un possible 
impacte negatiu en l’estabilitat del subministrament elèctric.

Esta mesura afecta totes les centrals nuclears, excepte la central nuclear de Santa 
María de Garoña i la central nuclear de Cofrentes, ja que són les úniques que complixen 
amb el requisit de tindre un únic titular.

Per mitjà d’esta modificació, es pretén no interferir, en la mesura que siga possible, en 
el model d’explotació implantat des de fa anys en les centrals nuclears afectades, i 
respectar el context de competència en matèria de generació nucleoelèctrica que 
actualment hi ha en el mercat elèctric.

Cal tindre en compte que l’operació d’estes centrals es du a terme per mitjà 
d’agrupacions d’interés econòmic (AIE) constituïdes pels seus copropietaris, que compten 
amb els recursos personals exigits en l’apartat 2 de l’article 28. Per mitjà d’esta modificació 
legal s’exigix també que es doten amb els altres mitjans necessaris.

A més, atés que una mateixa entitat pot ser titular de l’explotació de diverses centrals 
nuclears amb diferents propietaris, amb la modificació prevista en este reial decret llei es 
pretén exonerar de qualsevol responsabilitat que es puga derivar de l’explotació d’una 
central nuclear aquelles companyies que, tot i ser partícips de l’entitat titular, no en siguen 
copropietàries.

Esta modificació legal pretén donar solució a la situació plantejada, sense perjuí que, 
amb posterioritat, les empreses afectades puguen sol·licitar una modificació de la titularitat 
d’una central nuclear, d’acord amb el que disposa l’article 12.i) del Reglament sobre 
instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial Decret 1836/1999, de 3 de 
desembre.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda en l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 3 d’octubre de 2014,

DISPOSE:

CAPÍTOL I

Hibernació de les instal·lacions

Article 1. Hibernació de la instal·lació.

1. S’hibernen les instal·lacions de l’emmagatzematge subterrani «Castor». Durant 
esta hibernació no es durà a terme cap injecció o extracció de gas natural en les 
estructures geològiques del subsòl que conformen l’emmagatzematge subterrani. 
ENAGÁS GTS, com a gestor tècnic del sistema, vetlarà perquè no es realitzen entregues 
de gas a l’emmagatzematge.
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Este primer punt no serà d’aplicació a aquelles quantitats d’hidrocarbur que siguen 
imprescindibles per a garantir l’operativitat de les instal·lacions i els equips o per a la 
seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

2. Mitjançant un acord del Consell de Ministres es podrà posar fi a la hibernació, 
amb la valoració prèvia motivada dels resultats dels corresponents estudis tècnics i 
atenent l’evolució de la demanda de gas natural. La decisió adoptada garantirà la 
sostenibilitat econòmica i financera del sistema gasista i primarà, de manera determinant, 
la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient.

En esta disposició del Consell de Ministres s’acordaran bé el desmantellament de 
l’emmagatzematge o, si és el cas, la integració de les instal·lacions en una concessió 
d’explotació de l’emmagatzematge, que s’haurà d’atorgar a través d’un procediment de 
concurrència competitiva de conformitat amb la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs, i la normativa que la desplega, i correspondran al sistema gasista els 
ingressos i costos prudents derivats d’ambdós.

CAPÍTOL II

Extinció de la concessió i efectes

Article 2. Extinció de la concessió «Castor».

1. S’extingix la concessió d’explotació d’emmagatzematge subterrani de gas natural 
denominat «Castor», atorgada pel Reial Decret 855/2008, de 16 de maig, per la causa 
prevista en l’article 34.1 apartat c) de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs i als efectes de l’article 14 d’este reial decret, d’acord amb les condicions 
particulars que determina el present reial decret llei.

2. Amb l’abonament a ESCAL UGS, SL, de les quantitats a què es referix l’article 4, 
quedaran extingides totes les obligacions econòmiques derivades de la concessió 
d’explotació i qualsevol dret retributiu a ESCAL UGS, SL, amb càrrec al sistema gasista, 
d’acord amb la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, i la normativa que 
la desplega, en particular l’Orde ITC/3995/2006, de 29 de desembre, per la qual s’establix 
la retribució dels emmagatzematges subterranis de gas natural inclosos en la xarxa 
bàsica.

3. L’extinció de la concessió implica la de totes les càrregues i gravàmens imposats 
sobre els béns i les instal·lacions objecte de la concessió. Els titulars posteriors o 
empreses que realitzen qualsevol classe d’activitat sobre l’objecte de la concessió 
d’explotació extingida no quedaran subrogats en les obligacions, incloses les derivades 
de relacions laborals o mercantils, contretes per ESCAL UGS, SL.

4. L’extinció de la concessió d’explotació d’emmagatzematge subterrani 
d’hidrocarburs «Castor» es produïx sense perjuí de les responsabilitats que puguen ser 
exigides a ESCAL UGS, SL, tant com a resultat dels eventuals vicis o defectes en la seua 
execució que puguen presentar les instal·lacions i es posen de manifest dins dels deu 
anys següents a l’entrada en vigor del present reial decret llei, com de les accions i 
omissions que, com a titular de la concessió, haja realitzat durant el seu període de 
vigència i fins a la data en què la societat ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, assumisca de 
forma plena l’administració de les instal·lacions de conformitat amb el que disposa 
l’apartat 2 de la disposició transitòria segona del present reial decret llei. En el cas de 
dissolució o liquidació de la societat ESCAL UGS, SL, així com si és insolvent per a fer 
front a les responsabilitats mencionades, estes seran exigibles, solidàriament, als socis o 
partícips en el seu capital el 18 de juliol de 2014, així com, subsidiàriament, a les societats 
dominants dels grups de societats a les quals els esmentats socis i partícips pertanguen, 
tot això, igualment, per referència a la indicada data de 18 de juliol de 2014.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, serà societat dominant la que posseïsca 
una participació superior al cinquanta per cent en el capital social de la societat accionista 
d’ESCAL UGS, SL. Si cap societat aconseguix este percentatge, hi serà aplicable l’article 
42 del Codi de Comerç.
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Les quantitats que en tal concepte puguen ser exigides tindran la consideració 
d’ingressos del sistema gasista, i s’aplicarà, tant per a la determinació de les 
responsabilitats com per a la liquidació de les obligacions derivades i exigència del seu 
pagament, el termini de prescripció indicat en la disposició addicional sèptima de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, el còmput de la qual es farà amb 
aplicació de les regles previstes en l’article 15 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària.

5. També correspondran al sistema gasista les indemnitzacions derivades de les 
responsabilitats que, per l’atorgament de la concessió d’explotació o l’operació de 
l’emmagatzematge subterrani de gas natural «Castor», es puguen reconéixer en 
procediments administratius o judicials.

Article 3. Assignació de l’administració de les instal·lacions.

1. L’administració de les instal·lacions associades a l’emmagatzematge subterrani 
de gas natural denominat «Castor» s’assignen a la societat ENAGÁS TRANSPORTE, 
SAU.

Esta societat assumirà l’administració de les instal·lacions i serà titular de tots els 
drets i obligacions que hi estiguen associats durant tot el període que trascórrega fins a la 
finalització del període d’hibernació. Entre els drets associats no s’inclou el dret de 
cobrament regulat en l’article 5 d’este reial decret llei.

En les mencionades instal·lacions s’integren, sense caràcter limitador, els elements 
mencionats en la Resolució de 7 de juny de 2010, de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines, per la qual s’atorga a ESCAL UGS, SL, autorització administrativa i 
reconeixement de la utilitat pública de les instal·lacions i servicis necessaris per al 
desenrotllament del projecte d’emmagatzematge subterrani «Castor».

2. ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, se subrogarà automàticament, en la data en què 
assumisca de forma plena l’administració de les instal·lacions de conformitat amb el que 
disposa la disposició transitòria segona.2 del present reial decret llei, en la titularitat de la 
resta de permisos, concessions, autoritzacions o qualssevol altres títols administratius 
habilitants relacionats amb les instal·lacions de les quals ESCAL UGS, SL, siga titular.

La plena assumpció de l’administració de les instal·lacions implicarà la realització de 
les operacions necessàries per al seu manteniment i operativitat. S’hi entenen incloses 
les de funcionament de les instal·lacions, els desenrotllaments necessaris per motius 
tècnics, de seguretat i qualssevol altres requerits per la normativa d’aplicació, la realització 
d’estudis geològics, tècnics i econòmics, les de comprovació de la correcta construcció, 
manteniment i utilització de l’emmagatzematge així com tots aquells servicis que estiguen 
relacionats o siguen complementaris dels anteriors, o que siguen necessaris directament 
o indirectament per a la correcta administració de les esmentades instal·lacions.

A més, li correspondrà el desmantellament sempre que ho dispose l’acord a què es 
referix l’article 1.2, el qual s’haurà de fer en condicions segures de conformitat amb el 
raonable estat de la ciència i de la tècnica en eixe moment.

Així mateix, ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, haurà de garantir la seguretat de les 
instal·lacions per a les persones, els béns i el medi ambient i assegurar el compliment de 
les normes que hi siguen aplicables, en particular pel que fa a les obligacions fiscals, 
d’ordenació del territori i urbanisme, de protecció del medi ambient, de protecció dels 
recursos marins, i de seguretat per a persones i béns.

Els costos del manteniment i operativitat així com tots aquells en què incórrega 
ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, per la realització dels treballs indicats anteriorment o per 
a l’administració de les instal·lacions seran retribuïts en els termes de l’article 6 del 
present reial decret llei.

3. Els ingressos derivats de la venda de qualsevol actiu de la instal·lació, inclòs, si 
és el cas, l’hidrocarbur contingut en l’emmagatzematge, correspondran al sistema gasista.

4. ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, serà exclusivament responsable de les 
conseqüències derivades de l’incompliment de les seues obligacions. En particular, no 
respondrà dels desperfectes o destrucció de les instal·lacions o qualssevol altres danys o 
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perjuís ocasionats per força major o cas fortuït, ni pels que estiguen determinats per les 
accions o omissions d’ESCAL UGS, SL, durant la vigència de la concessió i fins a la data 
en què ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, assumisca de forma plena l’administració de les 
instal·lacions, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició transitòria 
segona del present reial decret llei.

Article 4. Reconeixement d’inversions i costos a ESCAL UGS, SL.

1. Es reconeix com a valor net de la inversió a què fa referència l’apartat 3 de l’article 
5 de l’Orde ITC/3995/2006, de 29 de desembre, per la qual s’establix la retribució dels 
emmagatzematges subterranis de gas natural inclosos en la xarxa bàsica, la suma 
d’1.350.729 milers d’euros (un milió tres-cents cinquanta mil set-cents vint-i-nou milers 
d’euros).

2. Este import serà abonat, en un sol pagament a ESCAL UGS, SL, en el termini 
màxim de 35 dies hàbils des de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, per la societat 
ENAGÁS TRANSPORTE, SAU.

3. La quantitat anterior s’entendrà sense perjuí dels drets retributius meritats per 
ESCAL UGS SL, en el període comprés entre l’acta de posada en servici provisional i la 
data d’entrada en vigor del present reial decret llei, que comprendran una retribució 
financera, l’abonament dels costos d’operació i manteniment en què s’haja incorregut i 
inclosos els costos de manteniment des de la suspensió de l’operació, en els termes 
actualment establits en l’Orde ITC/3995/2006, de 29 de desembre, i la resta de normativa 
d’aplicació.

Article 5. Drets de cobrament amb càrrec al sistema gasista.

1. La societat ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, serà titular, per raó de l’obligació de 
pagament prevista en l’article 4.2 del present reial decret llei, d’un dret de cobrament per 
part del sistema gasista, per l’import que resulte de l’aplicació dels apartats següents, 
amb càrrec a la facturació per peatges d’accés i cànons del sistema gasista durant 30 
anys fins a la total satisfacció de l’import corresponent al pagament estipulat en l’article 
4.2 i a la retribució financera establida en l’apartat 3 d’este article.

El dret de cobrament s’abonarà amb independència que subsistisca o no la hibernació 
de la instal·lació durant el termini fix de 30 anys i començarà abonar-se a partir de la 
primera liquidació del sistema gasista corresponent a la facturació mensual per peatges 
d’accés i cànons meritats des de l’1 de gener de 2016.

A estos efectes, el titular o titulars del dret de cobrament, en el cas de cessió realitzada 
d’acord amb el que disposa este article, es consideraran subjectes del sistema de 
liquidacions d’activitats regulades de gas natural. Esta partida tindrà prioritat en el 
cobrament sobre la resta de costos del sistema en les liquidacions corresponents, 
incloent-hi els previstos actualment en els articles 61.2, paràgraf quart, i 66 del Reial 
Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència.

2. L’orde del ministre d’Indústria, Energia i Turisme en què s’aproven els peatges i 
cànons associats a l’accés de tercers i les retribucions regulades en el sistema de gas 
natural reconeixerà de manera expressa l’anualitat corresponent per a fer front al dret de 
cobrament esmentat.

La satisfacció del dret de cobrament anual es farà a través dels pagaments que duga 
a terme l’òrgan competent en matèria de liquidacions del sistema gasista. Per a això, 
l’òrgan competent en matèria de liquidacions del sistema gasista comunicarà als 
respectius subjectes del sistema de liquidacions l’import que hauran d’ingressar en el 
compte que el dit òrgan obrirà en règim de depòsit exclusivament a este objecte.

En cas d’impagament, total o parcial, per part d’un subjecte del sistema de 
liquidacions, el dit òrgan descomptarà al subjecte incomplidor la quantitat impagada dels 
seus drets de cobrament que resulten de la liquidació, en la següent liquidació o 
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posteriors, si fóra necessari. Estes quantitats seran transferides al compte a què es fa 
referència en el paràgraf anterior.

Els possibles interessos que puga generar este compte s’aplicaran per al mateix fi 
l’any següent.

El dret de cobrament serà ferm i no es veurà afectat per l’incompliment per ENAGÁS 
TRANSPORTE, SAU, de les seues obligacions relacionades en l’article 3 ni qualssevol 
altres. Este dret no podrà ser objecte de compensació, retenció o de cap deducció.

La quantitat a pagar en virtut del dret de cobrament serà calculada segons s’indica en 
l’apartat 3 i inclourà tant la retribució financera com l’amortització del principal.

3. A fi de determinar la quantitat anual a pagar en virtut del dret de cobrament en els 
termes indicats en l’apartat 2 anterior, s’aplicarà la fórmula següent:

 
 

 
Ct

Tr
TrRi 










 3011

 

En què,

Ri és la quantitat anual a pagar l’any «i», expressada en milers d’euros.
Tr és la taxa financera de retribució igual a un tipus d’interés anual fix, expressat en 

tant per u, de 0,04267.
Ct és la compensació de l’import previst en l’article 4.1, expressada en milers d’euros.

La quantitat mensual a pagar en virtut del dret de cobrament amb càrrec a la facturació 
per peatges d’accés i cànons del sistema gasista es calcularà per a cada any, a partir de 
la suma de la retribució financera anual i l’amortització anual, dividint el resultat entre 12.

Els pagaments s’abonaran el dia 25 de cada mes o, si és el cas, del dia hàbil 
immediatament posterior. El primer es farà el 25 d’abril de 2016, o en la data que 
corresponga segons el que s’ha exposat.

4. El dret de cobrament serà lliurement disponible per ENAGÁS TRANSPORTE, 
SAU, o els seus ulteriors titulars i, en conseqüència, podrà ser, totalment o parcialment, 
cedit, transmés, descomptat, pignorat o gravat a favor de qualssevol tercers, incloent-hi 
fons de titulització d’actius o altres vehicles o societats de propòsit especial, nacionals o 
estrangers, que en cap cas tindran la consideració de persones especialment relacionades 
amb el titular cedent o pignorant als efectes del que preveuen els articles 93 i concordants 
de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb subjecció a les lleis generals i este article.

5. La cessió del dret de cobrament s’haurà de fer per escrit en un document, en el 
qual s’haurà d’incloure almenys:

a) Nom o raó social de l’adquirent i del transmetent, amb les dades identificatives 
d’este.

b) El percentatge del dret de cobrament cedit.
c) Data d’efectivitat de l’adquisició del dret.

En cas de concurs del cedent, els cessionaris inicials o ulteriors gaudiran d’un dret 
absolut de separació en els termes previnguts en l’article 80 de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, Concursal.

La cessió del dret de cobrament només es podrà rescindir o impugnar a l’empara del 
que preveu l’article 71 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, per l’administració 
concursal, que haurà de demostrar que s’han realitzat en frau de creditors.

6. La cessió del dret de cobrament serà eficaç davant del sistema gasista des de la 
data de la comunicació del document amb els requisits inclosos en l’apartat anterior i les 
firmes del cedent i del cessionari, a l’òrgan competent en matèria de liquidacions del 
sistema gasista. També es comunicaran les dades del compte bancari del titular del dret 
en el qual el dit òrgan ha d’efectuar els pagaments que pertoquen. A estos efectes, 
l’esmentat òrgan mantindrà un registre de titulars del dret de cobrament.
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7. Els titulars del dret de què es tracte podran demanar de l’òrgan competent en 
matèria de liquidacions del sistema gasista tota la informació que calga per a contrastar la 
correcció dels càlculs en virtut dels quals s’hagen determinat les quantitats que hagen 
percebut.

8. El dret de cobrament tindrà la consideració de dret de crèdit als efectes de l’article 
sèptim.c) del Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a l’impuls a 
la productivitat i per a la millora de la contractació pública.

La pignoració o cessió en garantia del dret de cobrament tindrà sempre la consideració 
d’acord de garantia financera als efectes de l’aplicació del capítol II del títol I del Reial 
Decret Llei 5/2005, d’11 de març, de reformes urgents per a l’impuls a la productivitat i per 
a la millora de la contractació pública, encara que cap de les parts intervinents estiga 
inclosa en una de les categories de l’article 4. En particular:

a) no hi serà aplicable l’última frase de l’article 90.1.6é de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, Concursal;

b) podrà, en tot cas, ser executada al produir-se un supòsit d’execució d’acord amb 
l’article onze.2 del Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, bé per mitjà de venda, 
apropiació o aplicació d’este al compliment de les obligacions financeres principals. En 
este últim cas, el creditor garantit podrà executar l’acord de garantia financera i requerir el 
pagament directe del dret de cobrament, o la part corresponent, a l’òrgan competent en 
matèria de liquidacions del sistema gasista fins a la completa satisfacció de les quantitats 
que se li deuen.

El que disposa este apartat 8 serà igualment d’aplicació a la pignoració o cessió en 
garantia dels comptes bancaris en què s’hagen d’abonar els pagaments corresponents al 
dret de cobrament, així com els drets derivats de qualsevol contracte de cessió del dret 
de cobrament, si és el cas.

Article 6. Pagament dels costos a ENAGÁS TRANSPORTE, SAU.

1. Els costos de manteniment, operativitat i els derivats de les obligacions indicades 
en l’article 3.2 s’abonaran a ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, amb càrrec als ingressos per 
peatges i cànons del sistema gasista.

Els costos en què s’haja incorregut s’hauran de justificar amb l’auditoria corresponent, 
i es determinaran amb caràcter definitiu per orde del ministre d’Indústria, Energia i 
Turisme, amb un informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Dins d’estos costos, s’inclourà com a cost addicional el benefici industrial, i en els 
supòsits de subcontractació, el pagament dels costos de la seua gestió i administració.

2. ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, remetrà al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme 
abans del 31 d’octubre de cada any el seu pla de costos estimats per a l’exercici següent.

Este pla s’acompanyarà d’una memòria explicativa de les actuacions atribuïdes en 
l’article 3.2 a realitzar, de l’estat dels principals elements de la instal·lació amb particular 
atenció als elements crítics per a la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient 
així com qualsevol altre fet rellevant. Així mateix inclourà la forma de contractació que 
s’utilitzarà per a les principals partides, que haurà d’afavorir la concurrència, la 
transparència i el cost mínim.

Igualment, s’adjuntarà la memòria de gastos auditats de l’exercici precedent als 
efectes del seu reconeixement amb caràcter definitiu.

3. Anualment, en l’orde del ministre d’Indústria, Energia i Turisme en què s’aproven 
els peatges i cànons associats a l’accés de tercers i les retribucions regulades en el 
sistema de gas natural s’inclourà com un cost l’import previst de l’exercici següent, tenint 
en compte el pla mencionat en l’apartat anterior, que podrà ser condicionat. Així mateix, 
s’hi inclouran, si és el cas, les desviacions en què s’ha incorregut en les retribucions 
d’anys anteriors com a conseqüència de les revisions definitives dels gastos auditats 
aprovades de conformitat amb l’apartat 1 del present article.
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Estos costos tindran la consideració de costos d’activitats regulades de gas natural i 
s’abonaran en les liquidacions del sistema gasista corresponents a la facturació mensual 
per peatges d’accés i cànons d’acord amb el procediment general de liquidacions.

Disposició addicional primera. Càlculs previstos en este reial decret llei.

Als efectes de la realització dels càlculs que es deriven de l’aplicació d’este reial 
decret llei, els valors en milers d’euros s’expressaran amb dos decimals i els tipus 
d’interés en tant per u amb 5 decimals.

Disposició addicional segona. Adaptació de la titularitat de les centrals nuclears al que 
disposa l’article 28 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear.

Sense perjuí del que preveu la disposició transitòria única de la Llei 25/1964, de 29 
d’abril, sobre energia nuclear, en el cas que a la data d’entrada en vigor d’este reial decret 
llei, la titularitat de l’autorització d’explotació d’una central nuclear no s’haja adaptat a les 
condicions que establixen els apartats 2 i 3 de l’article 28 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, 
la titularitat s’entendrà transferida a l’entitat que en eixa data tinga encomanada 
l’explotació de la central nuclear per part dels titulars de l’autorització d’explotació. Amb 
això quedaran sense efecte els plans d’adaptació que, si és el cas, es troben en tramitació.

Amb este fi, els titulars de l’autorització d’explotació fins a eixa data dotaran el nou 
titular amb els mitjans a què es referix l’apartat 2 de l’article 28.

Amb independència del règim d’adopció d’acords que siga d’aplicació ordinàriament 
al nou titular, les decisions relacionades amb la seguretat nuclear s’adoptaran per majoria 
simple.

En tot cas i sense perjuí de la responsabilitat del titular d’una central nuclear, la 
responsabilitat pels danys i perjuís derivats del seu funcionament no serà exigible a 
entitats que no en siguen copropietàries ni, si és el cas, als seus representants en els 
òrgans d’administració del titular esmentat.

Disposició transitòria primera. Pla de costos per a l’exercici 2015.

El pla de costos per a l’exercici 2015 i la resta de documentació que s’hi ha 
d’acompanyar de conformitat amb l’article 6.2 del present reial decret llei l’haurà de 
remetre ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, abans de l’1 de desembre de 2014.

Disposició transitòria segona. Exercici transitori de funcions.

1. ESCAL UGS, SL, serà responsable que les activitats de manteniment i operativitat 
de les instal·lacions es duguen a terme amb normalitat, en condicions segures i d’acord 
amb els principis de transparència i mínim cost fins a la plena assumpció de l’administració 
de les instal·lacions per ENAGÁS TRANSPORTE, SAU.

Des de l’entrada en vigor d’este reial decret llei, ESCAL UGS, SL, haurà de col·laborar 
i facilitar a ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, la informació, l’accés a les instal·lacions i 
l’assistència necessària per al traspàs ordenat de funcions.

ESCAL UGS, SL, haurà de mantindre el compliment dels requisits i les obligacions 
exigits en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i la resta de disposicions legals i reglamentàries 
aplicables, així com de les condicions que hagen sigut imposades en les disposicions 
d’atorgament de la concessió d’explotació de l’emmagatzematge subterrani «Castor» i en 
este reial decret llei. En particular, mantindrà la titularitat dels permisos, concessions, 
autoritzacions o qualssevol altres títols administratius habilitants relacionats amb les 
instal·lacions.

L’incompliment d’estes condicions o de qualsevol de les seues obligacions podrà 
suposar la pèrdua del reconeixement dels costos de manteniment i operativitat de les 
instal·lacions previstos en l’apartat 3 d’esta disposició, sense perjuí d’aquelles altres 
responsabilitats que li siguen exigibles.
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2. Abans de l’1 de desembre de 2014, ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, assumirà de 
forma plena l’administració de les instal·lacions, que serà comunicada al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

En el termini de dos mesos des de l’assumpció plena de l’administració de les 
esmentades instal·lacions, ENAGÁS TRANSPORTE, SAU, remetrà al Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme un informe tècnic per a acreditar l’estat de les instal·lacions rebudes, el 
grau de compliment de la normativa vigent, les inversions a realitzar per a corregir les 
deficiències que presente o, si és el cas, per a adaptar-lo al seu nou estat, la priorització 
de les inversions a realitzar i la possibilitat de programar-les en el temps i les necessitats 
de manteniment futures. En funció d’este informe, es podrà minorar l’import reconegut a 
ESCAL UGS, SL, pels seus costos de manteniment i operativitat.

3. Per orde del ministre d’Indústria, Energia i Turisme es determinarà l’import 
corresponent als costos de manteniment i operativitat de les instal·lacions en què 
raonablement haja incorregut ESCAL UGS, SL, des de l’entrada en vigor del present reial 
decret llei fins a l’assumpció plena de l’administració de la instal·lació per ENAGÁS 
TRANSPORTE, SAU. Els costos així reconeguts s’agregaran al procediment de liquidació 
en curs i s’abonaran a ESCAL UGS, SL, en un pagament únic.

Amb este objectiu, ESCAL UGS, SL, presentarà en el termini de 10 dies des de 
l’entrada en vigor d’este reial decret llei al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i a la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, una estimació dels costos en què 
preveu incórrer durant l’esmentat període transitori. Finalitzat el període transitori, 
presentarà al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i a la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència la memòria de gastos auditats corresponent a este període, als efectes 
del reconeixement dels costos.

4. Tant el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme com la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència podran sol·licitar a ESCAL UGS, SL, i a ENAGÁS 
TRANSPORTE, SAU, la informació addicional que consideren necessària per a verificar 
el compliment de les obligacions establides.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior 
s’oposen al que establix este reial decret llei.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present reial decret llei es dicta a l’empara de les competències que corresponen a 
l’Estat en l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució Espanyola, que atribuïx a l’Estat la 
competència exclusiva per a determinar les bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Energia i Turisme perquè dicte les disposicions que 
siguen necessàries per al desplegament i execució del que establix este reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 3 d’octubre de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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