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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

16972 REIAL DECRET LLEI 13/2001, de 5 de setem-
bre, pel qual s’adopten mesures urgents per
reparar els danys causats pels episodis de
pluges intenses esdevinguts en els mesos
de febrer i març de 2001 a la Comunitat
Autònoma de Castella i Lleó. («BOE» 214,
de 6-9-2001.)

Des de finals del mes d’octubre de 2000, una sèrie
de fenòmens atmosfèrics adversos han deixat sentir els
seus efectes sobre determinades regions del nostre país,
i han produït danys importants al sector agrícola, les
infraestructures i els béns de titularitat pública i els habi-
tatges de particulars.

La magnitud dels fets i les seves conseqüències han
motivat, des del principi constitucional de solidaritat, que
el Govern aprovi dues normes especials: el Reial decret
llei 6/2001 i el Reial decret llei 7/2001, ambdós de
6 d’abril, pels quals s’adopten mesures urgents per repa-
rar els danys causats a les comunitats autònomes de
Galícia i Castella i Lleó pels temporals esdevinguts des
dels últims dies d’octubre de 2000 fins a finals del mes
de gener de 2001 i els danys causats a les províncies
de Tarragona, Saragossa, Terol, Castelló, València i Múr-
cia per les pluges i les inundacions que van tenir lloc
entre els dies 21 i 26 d’octubre de 2000, respectivament.

La continuïtat d’aquests fenòmens adversos més enllà
de les dates esmentades fa necessari, per aplicació dels
principis d’equitat i igualtat de tracte, aprovar de nou,
per a les províncies afectades, un conjunt de mesures
concordants amb les adoptades per mitjà dels reials
decrets llei esmentats, que permetin restablir els serveis
i reparar els danys produïts i afavoreixin la tornada a
la normalitat de les zones sinistrades pel temporal, i alho-
ra establir els procediments per garantir, de manera ràpi-
da i flexible, el finançament de les despeses que derivin
de les actuacions reparadores i rehabilitadores per exe-
cutar.

Per tant, l’objectiu d’aquesta norma és aprovar un
catàleg de mesures que afecten diversos departaments
ministerials i inclouen aspectes molt diferents, ja que
mentre unes es dirigeixen a disminuir les càrregues tri-
butàries, d’altres, com ara la concessió de crèdits pri-
vilegiats, intenten pa�iar l’impacte a les empreses i els
particulars afectats.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident
primer del Govern i ministre de l’Interior, del vicepre-
sident segon del Govern i ministre d’Economia, i dels
ministres d’Hisenda, Treball i Afers Socials, Agricultura,
Pesca i Alimentació, Presidència, d’Administracions
Públiques i de Medi Ambient i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 31 d’agost
de 2001,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Les mesures que estableix aquest Reial decret
llei s’apliquen a la reparació dels danys causats a la
Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, províncies de
Burgos, Lleó, Palència, Valladolid i Zamora, com a con-
seqüència de les pluges i les inundacions esdevingudes
en els mesos de febrer i març de 2001.

Els termes municipals i els nuclis de població afectats,
als quals concretament siguin aplicables les mesures
a�udides, s’han de determinar mitjançant una ordre del
vicepresident primer del Govern i ministre de l’Interior,
a proposta del delegat del Govern a la Comunitat Autò-
noma de Castella i Lleó.

2. Als efectes d’aquestes actuacions reparadores,
també s’hi consideren inclosos els altres termes muni-
cipals o nuclis de població on, per executar-hi correc-
tament les obres necessàries, siguin imprescindibles les
actuacions dels departaments ministerials competents.

3. Als projectes que executin les entitats locals en
els termes municipals o nuclis de població als quals es
refereixen els apartats anteriors, relatius a les obres de
reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o
insta�acions i serveis que preveu l’article 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i a la xarxa viària de les diputacions provincials,
se’ls aplica el tràmit d’urgència, i l’Estat els pot concedir
una subvenció de fins al 50 per 100 del cost.

Article 2. Danys en la resta d’infraestructures públi-
ques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials
competents per raó de la matèria per declarar zona d’ac-
tuació especial les àrees afectades, per tal que aquests
departaments, els seus organismes autònoms i les enti-
tats públiques dependents, en l’àmbit de les seves com-
petències, puguin dur a terme les restauracions que
siguin procedents.

Als efectes indicats, es declaren d’emergència les
obres que hagin d’executar aquests departaments per
reparar els danys causats en infraestructures de titularitat
estatal compreses en els seus àmbits de competència.

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Es concedeix l’exempció de les quotes de l’impost
sobre béns immobles de naturalesa rústica corresponent
a l’exercici de 2001 que afectin explotacions agràries
situades als municipis que determini l’ordre que es dicti
en desplegament de l’article 1, on s’hagin produït des-
trosses considerables en collites, bestiars o béns, que
constitueixin sinistres no coberts per cap fórmula d’as-
segurament públic o privat.

2. Igualment, i per al mateix exercici econòmic, es
concedeix l’exempció de les quotes de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana que afectin habi-
tatges, establiments industrials i mercantils, locals de



2292 Dilluns 1 d’octubre 2001 Suplement núm. 15

treball i similars, danyats com a conseqüència directa
de les pluges i les inundacions esdevingudes durant els
mesos de febrer i març de 2001, quan s’acrediti que
tant les persones com els béns que hi estiguin ubicats
han hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial
en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació
dels danys soferts.

3. Es concedeix una reducció en l’impost sobre acti-
vitats econòmiques per a l’exercici de 2001 a les indús-
tries i els establiments mercantils i professionals els
locals de negocis o els béns afectats a aquesta activitat
dels quals hagin estat danyats com a conseqüència direc-
ta d’aquests episodis de pluges i inundacions, sempre
que s’acrediti que haurien hagut de ser objecte de rea-
llotjament o s’hi hagin produït danys que obliguin a tan-
car l’activitat. Aquesta reducció és proporcional al termini
de temps en el qual l’activitat no s’hagi pogut dur a
terme en condicions de normalitat, ja sigui en els
mateixos locals o en altres habilitats a aquest efecte,
sens perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys
produïts hi doni origen, el supòsit de cessació en l’exercici
de l’activitat, que té efecte des del dia 31 de desembre
de 2000.

4. Les exempcions i les reduccions de quotes en
els tributs que assenyalen els apartats anteriors també
comprenen la dels recàrrecs autoritzats legalment sobre
aquests.

5. Els contribuents que, tenint dret als beneficis que
estableixen els apartats anteriors, hagin satisfet els
rebuts corresponents a l’exercici fiscal esmentat, poden
demanar la devolució de les quantitats ingressades.

6. La disminució d’ingressos que les normes d’a-
quest article produeixin als ajuntaments i les diputacions
provincials es compensa mitjançant la imputació espe-
cífica del seu import amb càrrec als recursos derivats
de l’article 73 de la Llei 13/2000, de 28 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2001.

Article 4. Reduccions fiscals especials per a les acti-
vitats agràries.

Per a les explotacions i les activitats agràries, dutes
a terme als termes municipals i els nuclis de població
que determini l’ordre que es dicti en desplegament de
l’article 1 d’aquest Reial decret llei, i d’acord amb les
previsions que conté l’article 35, apartat 4.1, del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
aprovat pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, el
ministre d’Hisenda pot autoritzar, amb caràcter excep-
cional, a la vista de l’informe del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, la reducció, per a l’any 2001, dels
índexs de rendiment net a què es refereix l’Ordre de
29 de novembre de 2000, per la qual es desenvolupa
per a l’any 2001 el règim d’estimació objectiva de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i el règim
simplificat de l’impost sobre el valor afegit.

Article 5. Mesures laborals.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que tin-
guin la seva causa en els danys produïts pels episodis
de pluja i inundacions, a què es fa menció en l’article
1, tenen la consideració de provinents d’una situació
de força major, amb les conseqüències que deriven dels
articles 47 i 51 del text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març. L’autoritat laboral pot exonerar l’em-
presari de l’abonament de les quotes a la Seguretat
Social en el primer cas mentre duri el període de sus-
pensió, i la condició d’aquest període es manté com

a efectivament cotitzat pel treballador. En els casos en
què es produeixi una extinció del contracte, les indem-
nitzacions dels treballadors són a càrrec del Fons de
Garantia Salarial, amb els límits establerts legalment.

En els expedients en els quals es resolgui de manera
favorable la suspensió de contractes o la reducció tem-
poral de la jornada de treball, partint de circumstàncies
excepcionals, l’autoritat laboral pot autoritzar que el
temps en el qual es percebin les prestacions per deso-
cupació, que regula el títol III del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que tinguin la causa
immediata en els temporals adversos, no es computi
a efectes de consumir els períodes màxims de percepció
establerts. Igualment, pot autoritzar que percebin pres-
tacions per desocupació els treballadors inclosos en
aquests expedients que no tinguin els períodes de cotit-
zació necessaris per tenir-hi dret.

2. Els treballadors per compte propi inclosos en el
règim especial agrari de la Seguretat Social i els titulars
d’explotacions agràries inclosos en el règim especial de
la Seguretat Social dels treballadors per compte propi
o autònoms poden so�icitar i obtenir, amb la justificació
prèvia dels danys soferts, una bonificació del 50 per
100 de les cotitzacions a la Seguretat Social correspo-
nents als mesos de febrer i març de 2001, ambdós inclu-
sivament, i una moratòria d’un any sense interès en el
pagament de les cotitzacions, incloses, si s’escau, les
d’accidents de treball i malalties professionals i les d’in-
capacitat temporal, corresponents als mesos de febrer
a juliol de 2001, ambdós inclusivament, amb dret a devo-
lució, si s’escau, de les ingressades.

Així mateix, es concedeix una bonificació del 50 per
100 de les jornades reals corresponents als mesos de
febrer i març de 2001, així com una moratòria d’un any
sense interès en el pagament de les quotes empresarials
del règim especial agrari de la Seguretat Social, corres-
ponents als mesos de febrer a juliol de 2001, ambdós
inclusivament, amb dret a devolució, si s’escau, de les
ingressades.

Les so�icituds de bonificació i moratòria de quotes
a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors d’aquest
apartat s’han de presentar dins dels tres mesos següents
al de la publicació de l’ordre ministerial que dicti sobre
això el Ministeri de Treball i Afers Socials per executar
el que s’hi estableix.

3. Per dur a terme les obres de reparació dels serveis
públics, les administracions públiques i les entitats sense
ànim de lucre poden so�icitar a l’Institut Nacional d’O-
cupació l’adscripció de treballadors perceptors de les
prestacions per desocupació per a treballs de co�abo-
ració social, d’acord amb el que disposa l’article 213.3
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny.

Article 6. Règim de contractació.

1. Als efectes que preveu l’article 72 del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, tenen la consideració d’obres, serveis, adquisicions
o subministraments d’emergència els de reparació o
manteniment del servei d’infraestructures i equipaments,
així com les obres de reposició de béns perjudicats per
la catàstrofe, sigui quina sigui la seva quantia.

2. A aquests mateixos efectes s’inclouen, en tot cas,
entre les infraestructures, les agràries d’ús comú, les
hidràuliques, les carreteres, les afectades per la servitud
de trànsit i qualssevol altres béns de titularitat estatal
que hagin resultat afectats per les pluges i les inunda-
cions.
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3. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats
per les expropiacions derivades de la realització de les
obres a les quals es refereix aquest article, als efectes
que estableix l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa,
de 16 de desembre de 1954.

4. En la tramitació dels expedients de contractació
no inclosos en l’article 192.2 del text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, es
dispensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys,
sens perjudici que la seva ocupació efectiva hagi d’anar
precedida de la formalització de l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajuts d’emergència.

Els ajuts d’emergència i de caràcter immediat per
pa�iar els danys causats per les pluges i les inundacions
a�udides, es regeixen pel que estableix l’Ordre del Minis-
teri de l’Interior, de 18 de març de 1993, parcialment
modificada per la de 30 de juliol de 1996, sobre pro-
cediment de concessió d’ajuts a determinades neces-
sitats derivades de situacions d’emergència, catàstrofes
i calamitats públiques.

Els ajuts a famílies i unitats de convivència econòmica
per danys personals i materials als seus habitatges i/o
estris de primera necessitat són compatibles amb els
que, amb el mateix objecte i per la mateixa causa, puguin
concedir als beneficiaris l’Administració autonòmica o
la local amb càrrec al pressupost respectiu, o que corres-
ponguin en virtut de l’existència de pòlisses d’assegu-
rament.

Article 8. Línies preferencials de crèdit.

S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), en la con-
dició d’agència financera de l’Estat, per instrumentar una
línia de préstecs per un import total de 1.000.000.000
de pessetes (6.010.121 euros), que pot ampliar el Minis-
teri d’Economia en funció de l’avaluació dels danys i
de la demanda consegüent, fent servir la mediació de
les entitats financeres amb implantació a la comunitat
autònoma afectada, i subscrivint amb aquestes els con-
venis de co�aboració oportuns.

Aquestes línies de préstec, que tenen com a finalitat
finançar la reparació o reposició d’insta�acions i vehicles
industrials i mercantils, explotacions agràries i ramaderes
i locals de treball de professionals que hagin resultat
danyats com a conseqüència dels fenòmens atmosfèrics
esmentats, s’han de materialitzar en operacions de prés-
tec concedides per les entitats financeres esmentades,
les característiques de les quals han de ser:

a) Import màxim: el del dany avaluat per la delegació
o subdelegació del Govern de la província corresponent
o, si s’escau, i amb el conveni previ subscrit a aquest
efecte, pel Consorci de Compensació d’Assegurances,
descomptat, si s’escau, l’import del crèdit que hagi pogut
subscriure amb càrrec a línies de crèdit preferencials
per establir per iniciativa de la comunitat autònoma
respectiva.

b) Termini: l’establert entre les parts, amb un màxim
de cinc anys, inclòs un de carència d’interessos.

c) Interès: el tipus de cessió per l’ICO a les entitats
financeres és del 3 per 100 TAE, amb un marge màxim
d’intermediació per a aquestes del 0,75 per 100. En
conseqüència el tipus final màxim per al prestatari és
del 3,75 per 100 TAE.

d) Tramitació: les so�icituds s’han de presentar a
l’entitat financera mediadora, la qual decideix sobre
la concessió del préstec, i és a càrrec seu el risc de
l’operació.

e) Vigència de la línia: el termini per a la disposició
de fons s’acaba el 31 de desembre de 2001.

La instrumentació de la línia de préstecs a què es
refereix aquest article, la du a terme l’Institut de Crèdit
Oficial en l’exercici de les funcions a les quals es refereix
la disposició addicional sisena.dos.2, paràgraf a), del
Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria pressupostària, tributària i finan-
cera i, en virtut d’això, el menyscapte que per a l’ICO
suposi el diferencial entre el cost de mercat de l’obtenció
de recursos i el temps abans esmentat del 3 per 100
es cobreix amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat.

L’aplicació de les indemnitzacions a la cance�ació
dels crèdits referits té caràcter preferent davant altres
de diferents alternatius a aquestes.

Article 9. Cooperació amb les administracions locals.

Es faculta el titular del Ministeri d’Administracions
Públiques per proposar el pagament de les subvencions
a les quals es refereix l’article 1.3, fins a un import de
500.000.000 de pessetes, amb càrrec al crèdit que a
aquests efectes s’habiliti, amb el caràcter d’incorporable,
en els pressupostos d’aquest Departament.

De la mateixa manera es faculta el titular del Ministeri
d’Administracions Públiques per establir el procediment
per a la concessió d’aquestes subvencions, i fer-ne el
seguiment i el control en el marc de la cooperació de
l’Estat en les inversions de les entitats locals.

Disposició addicional primera. Competències de la
Comunitat Autònoma de Castella i Lleó.

El que estableix aquest Reial decret llei es considera
sens perjudici de les competències que corresponen a
aquesta Comunitat Autònoma a l’empara del seu Estatut
d’autonomia.

Disposició addicional segona. Límit dels ajuts.

El valor dels ajuts concedits en aplicació d’aquest
Reial decret llei, pel que fa danys materials, en cap cas
no pot superar la diferència entre el valor del dany produït
i l’import d’altres ajuts o indemnitzacions declarades
compatibles o complementàries que, pels mateixos con-
ceptes, puguin concedir altres administracions, organis-
mes públics, nacionals o internacionals, o que corres-
ponguin en virtut de pòlisses d’assegurança.

Disposició addicional tercera. Habilitació de crèdits.

De conformitat amb el que disposa el text refós de
la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, el ministre
d’Hisenda ha d’habilitar els crèdits necessaris per afron-
tar el cost de les mesures que recull l’article 9 d’aquest
Reial decret llei.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Els titulars dels departaments ministerials, en l’àmbit
de les seves competències, han de dictar les disposicions
necessàries i han d’establir els terminis per a l’execució
del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que
disposa l’article 149.1.13a de la Constitució.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 5 de setembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’ECONOMIA

17027 REIAL DECRET 949/2001, de 3 d’agost, pel
qual es regula l’accés de tercers a les ins-
ta�acions gasistes i s’estableix un sistema
econòmic integrat del sector de gas natural.
(«BOE» 215, de 7-9-2001.)

La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidro-
carburs, estableix en la disposició final segona que el
Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha d’a-
provar mitjançant un reial decret les normes de des-
plegament de la Llei.

El Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents d’intensificació de la competència en mercats
de béns i serveis, estableix en l’article 8 que el Govern,
mitjançant un reial decret, ha d’aprovar en el termini
de sis mesos un sistema econòmic integrat del sector
de gas natural, que inclogui el model per calcular les
tarifes de gas natural i els peatges i els cànons aplicables
a l’ús per tercers de la xarxa gasista, el sistema per deter-
minar la remuneració que correspongui a cada un dels
titulars de les insta�acions gasistes i el procediment de
repartiment dels ingressos totals entre els diferents
agents que actuen en el sector gasista.

La regulació objecte d’aquest Reial decret pretén con-
jugar tres objectius de la política energètica i la seva
aplicació al sector del gas natural, que es concreten en
garantir un desenvolupament suficient de les infraestruc-
tures mitjançant un sistema de retribucions que permeti
una rendibilitat adequada de les inversions, dissenyar
un sistema de tarifes, peatges i cànons basat en costos,
a fi d’imputar a cada consumidor els costos en els quals
incorri el sistema relatius al seu consum, i finalment regu-
lar l’accés de tercers a la xarxa, de manera que la seva
aplicació sigui objectiva, transparent i no discriminatòria.

La consecució d’aquests objectius ha de permetre
la seguretat de subministrament i una liberalització efec-
tiva en el sector, fets que han de conduir a un servei
al consumidor final amb la màxima qualitat i preus com-
petitius.

El Reial decret regula tots els aspectes relatius a l’ac-
cés de tercers a les insta�acions gasistes, i estableix,
en primer lloc, les insta�acions incloses en el règim d’ac-
cés de tercers i els subjectes amb dret d’accés. Així
mateix, estableix el procediment que s’ha de seguir per
so�icitar l’accés a insta�acions de tercers i contractar-lo,
simplificant el procediment actual, en limitar el nombre
de contractes que s’han de fer. Recull les causes pos-
sibles de denegació de l’accés i desplega els drets i les
obligacions relatives a l’accés de tercers dels diferents
subjectes que en són afectats.

A fi de garantir el funcionament tècnic correcte del
sistema, es despleguen les línies bàsiques que han de

contenir les normes de gestió tècnica del sistema, ele-
ment fonamental per al seu bon funcionament.

Respecte al sistema econòmic integrat del sector, es
desplega el capítol VII del títol IV de la Llei del sector
d’hidrocarburs, i s’estableix en primer lloc la retribució
de les activitats regulades. Es configura el procediment
de càlcul de les retribucions per a cada una de les acti-
vitats esmentades. La retribució de l’activitat de rega-
sificació i emmagatzemament de gas natural liquat s’es-
tableix a través del cobrament dels peatges i els cànons
corresponents. En el cas de les insta�acions d’emma-
gatzemament de gas natural i transport, la retribució
es calcula de manera individual per a cada insta�ació
i, per a les insta�acions de distribució, la retribució es
calcula per al conjunt de l’activitat de cada empresa
distribuïdora.

Respecte a les tarifes, els peatges i els cànons, s’es-
tableixen els criteris generals per a la seva determinació
i l’estructura. Respecte als peatges i els cànons actuals
s’ha de destacar que s’estén el peatge de regasificació
a la càrrega de cisternes en plantes de regasificació i
s’inclou un nou cànon d’emmagatzemament de gas natu-
ral liquat (GNL). Així mateix s’estableix un únic peatge
per al transport i la distribució, en funció de la pressió
a què estiguin connectades les insta�acions del con-
sumidor i del volum anual de gas consumit.

En el sistema de tarifes, s’opta per un sistema basat
en costos, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reial
decret llei 6/2000, i en la seva estructura es manté
un para�elisme amb l’estructura de peatges de transport
i distribució. És a dir, s’abandona el sistema d’usos
i s’aplica una estructura basada en nivells de pressió
i volum de consum.

Finalment, s’estableix el procediment de liquidacions.
Tal com disposa la disposició final primera de la Llei

34/1998, del sector d’hidrocarburs, aquesta norma té
caràcter bàsic, d’acord amb l’article 149.1, 13a i 25a,
de la Constitució, que atribueix a l’Estat competències
exclusives sobre les bases i la coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica i sobre les
bases del règim energètic.

D’acord amb la disposició addicional onzena, apartat
tercer, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, aquest Reial decret s’ha sotmès a l’in-
forme preceptiu de la Comissió Nacional d’Energia.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern per a Afers Econòmics i ministre d’Economia,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 d’agost
de 2001,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el funcio-
nament del sistema gasista, referent a l’accés de tercers
a les insta�acions, i determinar els criteris generals que
han de regir el funcionament tècnic del sistema, la retri-
bució de les activitats regulades, el sistema de tarifes,
peatges i cànons, així com el procediment de liquida-
cions.

Aquest Reial decret es dicta en desplegament del
que disposa el títol IV de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre,
del sector d’hidrocarburs, a fi de garantir la continuïtat,
la qualitat i la seguretat del subministrament de gas natu-


