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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

18332 REIAL DECRET 1197/2003, de 19 de setem-
bre, pel qual s’homologa el títol de llicenciat
en investigació i tècniques de mercat, de
segon cicle només, de l’Escola Superior de
Comerç Internacional, adscrita a la Universitat
Pompeu Fabra, de Barcelona. («BOE» 237,
de 3-10-2003.)

La Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, ha apro-
vat el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen
a obtenir el títol de llicenciat en investigació i tècniques
de mercat, de segon cicle només, de caràcter oficial
i validesa en tot el territori nacional, de l’Escola Superior
de Comerç Internacional, adscrita a la Universitat Pom-
peu Fabra, de Barcelona, la implantació del qual ha estat
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació del pla d’estudis esmentat
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial decret
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, escau l’homologació del títol esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableixen l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret
1427/1990, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix el títol
de llicenciat en investigació i tècniques de mercat i les
directrius generals pròpies dels plans d’estudis con-
duents a obtenir-lo, i altres normes dictades en desple-
gar-lo.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 19 de setembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol de llicenciat en investigació
i tècniques de mercat, de segon cicle només, de l’Escola
Superior de Comerç Internacional, adscrita a la Univer-
sitat Pompeu Fabra, de Barcelona, una vegada acreditada
l’homologació del seu pla d’estudis per part del Consell
de Coordinació Universitària i el compliment dels requi-
sits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991, de
12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats
i centres universitaris.

L’homologació del pla d’estudis al qual s’ha fet refe-
rència en el paràgraf anterior s’ha publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» de 29 d’agost de 2002, per la Resolució
del Rectorat de la Universitat de data 29 de juliol de
2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a obtenir el títol
homologat a l’apartat 1, i la Universitat Pompeu Fabra,
de Barcelona, pot procedir, en el seu moment, a expedir
el títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el

període d’implantació del pla d’estudis als quals es refe-
reix el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la
universitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desen-
volupament efectiu dels ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol al qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1
l’expedeix el rector de la Universitat Pompeu Fabra, de
Barcelona, d’acord amb el que estableixen l’apartat 2
de l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, i altres normes vigents, amb expressa menció
d’aquest Reial decret que homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

Pel ministre d’Educació, Cultura i Esport, en l’àmbit
de les seves competències, es dicten les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de setembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI D’ECONOMIA

18339 ORDRE ECO/2714/2003, de 25 de setem-
bre, per la qual es desplega el Reial decret
1432/2002, de 27 de desembre, pel que fa
a la cessió i/o titulització del cost correspo-
nent al desajust d’ingressos de les activitats
regulades anterior a 2003 i del cost corres-
ponent a les revisions derivades dels costos
extrapeninsulars. («BOE» 237, de 3-10-2003.)

L’article 94 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
emplaça el Govern a establir una metodologia per a l’a-
provació o modificació de la tarifa elèctrica mitjana o
de referència durant el període 2003-2010, en la qual
s’han d’incloure com a cost per al període comprès entre
l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2010,
la quantia corresponent a l’anualitat que resulti per recu-
perar linealment el valor actual net del dèficit d’ingressos
en la liquidació de les activitats regulades generat entre
l’1 de gener de 2000 i el 31 de desembre de 2002,
i la quantia corresponent a l’anualitat que resulti per
recuperar linealment les quantitats que derivin de les
revisions que estableixen la disposició addicional segona
del Reial decret 3490/2000, de 29 de desembre, pel
qual s’estableix la tarifa elèctrica per a l’any 2001, i
la disposició addicional segona del Reial decret
1483/2001, de 27 de desembre, pel qual s’estableix
la tarifa elèctrica per a l’any 2002.

Als efectes de la seva liquidació i cobrament, aquests
costos es consideren ingressos de les activitats regu-
lades.
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El Reial decret 1432/2002, de 27 de desembre, pel
qual s’estableix la metodologia per a l’aprovació o modi-
ficació de la tarifa elèctrica mitjana o de referència, sor-
geix com a desplegament del que preveu l’article 94
de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, i inclou com
a nous costos per retribuir les activitats destinades al
subministrament d’energia elèctrica que s’han de tenir
en compte en el càlcul de la tarifa mitjana o de referència,
el cost corresponent al desajust d’ingressos de les acti-
vitats regulades anterior a 2003 i el cost corresponent
a les revisions derivades dels costos de generació extra-
peninsular corresponents als exercicis de 2001 i 2002.

Aquesta Ordre ministerial s’emmarca en el context
de la normativa anterior, a fi de dotar de les normes
necessàries per a la plena efectivitat del que preveuen
la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, i el Reial decret
1432/2002, de 27 de desembre, pel qual s’estableix
la metodologia per a l’aprovació o la modificació de la
tarifa elèctrica mitjana o de referència, de manera que
es dóna compliment a l’interès general que ha de presidir
la regulació del mercat de l’energia.

El Reial decret 1432/2002, de 27 de desembre, con-
té els mecanismes necessaris amb vista a assegurar que
els ingressos anuals provinents de la tarifa elèctrica
siguin suficients per garantir la retribució de les activitats
regulades, inclòs el desajust d’ingressos de les activitats
regulades anterior a 2003, així com el dret de com-
pensació per revisions de costos extrapeninsulars corres-
ponents als exercicis de 2001 i 2002.

Vist tot això, atenent el que assenyala la disposició
final primera del Reial decret 1432/2002, de 27 de
desembre, i vist igualment l’informe de la Comissió Nacio-
nal d’Energia.

En virtut d’això disposo:

CAPÍTOL I

Del dret de compensació per desajust d’ingressos de
les activitats regulades en els exercicis de 2000, 2001
i 2002, i del dret de compensació per revisions de
costos extrapeninsulars corresponents als exercicis

de 2001 i 2002

Primer. Objecte.—Aquesta Ordre té per objecte esta-
blir les característiques dels drets de compensació per
desajust d’ingressos de les activitats regulades en els
exercicis de 2000, 2001 i 2002, i per revisions de costos
extrapeninsulars corresponents als exercicis de 2001 i
2002, definits en el Reial decret 1432/2002, de 27
de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per
a l’aprovació o la modificació de la tarifa elèctrica mitjana
o de referència, i s’estableixen tant les normes que regu-
len la cessió, si s’escau, mitjançant titulització, del dret
al cobrament, com l’ingrés i l’abonament d’aquests drets.

Segon. Contingut del dret de compensació per desa-
just d’ingressos de les activitats regulades en els exer-
cicis de 2000, 2001 i 2002, així com del dret de com-
pensació per revisions de costos extrapeninsulars corres-
ponents als exercicis de 2001 i 2002.

1. El contingut del dret de compensació per desajust
d’ingressos de les activitats regulades en els exercicis
de 2000, 2001 i 2002 està integrat pels elements
següents:

Valor base a 31 de desembre de 2002.
Reconeixement de tipus d’interès d’actualització del

valor base.
Garantia d’inclusió del dret de compensació com a

cost de la tarifa per a la seva recuperació a 31 de desem-
bre de 2010.

Qualssevol altres elements que resultin del que dis-
posen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la Llei
53/2002, de 30 de desembre, el Reial decret
2017/1997, de 26 de desembre, el Reial decret
1432/2002, de 27 de desembre, i les normes com-
plementàries, incloent-hi aquesta Ordre ministerial.

2. El contingut del dret de compensació per revi-
sions de costos extrapeninsulars corresponents als exer-
cicis de 2001 i 2002 està integrat pels elements
següents:

Valor base a 31 de desembre de 2002.
Reconeixement de tipus d’interès d’actualització del

valor base.
Garantia d’inclusió del dret de compensació com a

cost de la tarifa per a la seva recuperació a 31 de desem-
bre de 2010.

Qualssevol altres elements que resultin del que dis-
posen la Llei 54/1997, de 27 de novembre, la Llei
53/2002, de 30 de desembre, el Reial decret
2017/1997, de 26 de desembre, el Reial decret
1432/2002, de 27 de desembre, i normes complemen-
tàries, incloent-hi aquesta Ordre ministerial.

Tercer. Valor base del dret de compensació per
desajust d’ingressos de les activitats regulades en els
exercicis de 2000, 2001 i 2002, així com del dret de
compensació per revisions de costos extrapeninsulars
corresponents als exercicis de 2001 i 2002.

1. El valor base a 31 de desembre de 2002 del
dret de compensació per desajust d’ingressos de les acti-
vitats regulades en els exercicis de 2000, 2001 i 2002
assoleix la xifra d’1.522.332,04 milers d’euros.

2. El valor base a 31 de desembre de 2002 del
dret de compensació per revisions de costos extrape-
ninsulars corresponents als exercicis de 2001 i 2002
és un valor base calculat en milers d’euros d’acord amb
el desplegament de l’article 12 de la Llei 54/1997, de
27 de novembre, del sector elèctric.

3. Aquests valors base meriten interessos d’actua-
lització des del 31 de desembre de 2002, d’acord amb
el que estableixen els punts següents.

Quart. Interessos d’actualització reconeguts asso-
ciats al dret de compensació per desajust d’ingressos
de les activitats regulades en els exercicis de 2000, 2001
i 2002, així com al dret de compensació de revisions
de costos extrapeninsulars corresponents als exercicis
de 2001 i 2002.

1. Els imports pendents de pagament pels concep-
tes a què es refereix el punt tercer meriten interessos
d’actualització des del 31 de desembre de 2002 fins
a la seva íntegra satisfacció.

2. L’import dels interessos és anual, s’aplica el tipus
d’interès de referència al valor base assenyalat en el
punt tercer anterior o, per als exercicis de 2004 i
següents, a l’import pendent de compensació a 31 de
desembre de cada any, tal com aquest és definit en
el capítol V d’aquesta Ordre.

El tipus d’interès de referència que s’ha d’utilitzar és
l’euríbor a 3 mesos, i s’obté com a resultat de la mitjana
diària dels valors cotitzats d’aquesta referència per a
cada any.

3. En cas que no sigui possible aplicar el tipus d’in-
terès a què es refereix l’apartat anterior, el director gene-
ral del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Eco-
nomia ha de resoldre, amb l’audiència prèvia dels titulars
del dret de compensació de què es tracti que resultin
afectats, l’aplicació en la seva substitució d’un tipus de
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referència de característiques semblants i acceptació
generalitzada en el mercat.

4. Per calcular el tipus d’interès a utilitzar per a perío-
des inferiors a l’any s’ha de fer servir la fórmula següent:

i

N[ 1 +TI = * n ]
On:
TI = tipus d’interès a utilitzar en períodes inferiors a

l’any.
N = nombre de dies de l’any (365 o 366).
i = mitjana de l’euríbor a tres mesos, o tipus al qual

es fa la cessió, des de l’1 de gener de l’any que es
produeix la cessió fins al dia que es produeix l’esmentada
cessió.

n = nombre de dies que el titular té el títol.

CAPÍTOL II
Dels titulars i de les cessions del dret de compensació
per desajust d’ingressos de les activitats regulades
en els exercicis de 2000, 2001 i 2002, així com del
dret de compensació per revisions de costos extra-
peninsulars corresponents als exercicis de 2001 i

2002

Cinquè. Titulars inicials.—Els titulars inicials dels
drets als quals es refereix aquest punt són els següents:

1. Titulars inicials a 31 de desembre de 2002 del
dret de compensació per desajust d’ingressos de les acti-
vitats regulades en els exercicis de 2000, 2001 i 2002,
percentatges de titularitat i imports:

Import
—

milers d’euros
Percentatge

Iberdrola, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00 517.592,89
Unión Fenosa Generación, S. A. 11,70 178.112,85
Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. 4,28 65.155,81
Viesgo Generación, S. L. . . . . . . . 4,59 69.875,04
Endesa, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,22 657.951,91
Elcogás, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,21 33.643,54

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 1.522.332,04

2. Titulars inicials a 31 de desembre de 2002 del
dret de compensació per revisions de costos extrape-
ninsulars corresponents als exercicis de 2001 i 2002,
percentatges de titularitat:

Percentatge

Gas y Electricidad Generación, S. A. . . . . . . . . . . 8,96
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A. 78,79
Endesa Generación, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,25

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

3. A tots els efectes s’entén que els titulars inicials
dels drets previstos en els apartats 1 i 2 anteriors ho
han estat des de la data d’entrada en vigor de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Sisè. Titulars successius.
1. Són titulars successius dels drets als quals es

refereix el punt anterior els cessionaris primers o pos-

teriors de tot o una part d’aquests d’acord amb el que
disposa el punt novè d’aquesta Ordre.

2. Perquè produeixin efectes davant la Comissió
Nacional d’Energia, tant el cedent com el cessionari han
de notificar a aquesta Comissió la cessió efectuada i
li han de proporcionar les dades pertinents a efectes
del Registre de titulars que la Comissió Nacional d’E-
nergia ha de mantenir de conformitat amb el punt setè
d’aquesta Ordre. La notificació s’entén rebuda, als efec-
tes d’aquesta Ordre ministerial, en la data en què hagi
estat registrada en el Registre d’entrada de la Comissió
Nacional d’Energia.

3. La data d’adquisició del dret és la de presentació
al Registre de la Comissió Nacional d’Energia, però no
es considera efectiva fins que la informació aportada
pel cedent i pel cessionari sigui completa i correcta.

Setè. Registre de titulars.—Als efectes de calcular
l’import pendent de pagament per cadascun dels drets
previstos en aquesta Ordre, així com de procedir al paga-
ment de les quantitats corresponents de conformitat
amb el que estableix el capítol IV d’aquesta Ordre, la
Comissió Nacional d’Energia ha de portar una relació
actualitzada dels titulars per percentatge o, si s’escau,
percentatges que tinguin, en què han de constar:

a) Nom del titular, amb les seves dades identifica-
tives.

b) Percentatge del dret que li correspongui.
c) Import pendent de pagament per titular registrat.
d) Data d’efectivitat de l’adquisició del dret.
e) Dades del compte bancari del titular del dret en

què la Comissió Nacional d’Energia ha de fer els paga-
ments que escaiguin.

f) Interès d’actualització reconegut corresponent al
percentatge del dret de què es tracti i, en general, les
condicions de la cessió, si n’hi ha, d’acord amb el que
disposa aquesta Ordre ministerial.

g) Quantitats percebudes i els interessos meritats
pel cedent o pels cedents anteriors dins el mateix exer-
cici.

Vuitè. Drets d’informació dels titulars.—Els titulars
del dret de què es tracti poden so�icitar a la Comissió
Nacional d’Energia tota la informació que sigui neces-
sària per contrastar la correcció dels càlculs en virtut
dels quals s’hagin determinat les quantitats que hagin
percebut, així com per preveure les quantitats que han
de percebre en el futur.

Novè. Cessions del dret de compensació per desa-
just d’ingressos de les activitats regulades en els exer-
cicis de 2000, 2001 i 2002, així com del dret de com-
pensació per revisions de costos extrapeninsulars corres-
ponents als exercicis de 2001 i 2002.

1. Els titulars inicials dels drets als quals es refereix
aquest punt poden cedir sense cap limitació a tercers,
totalment o parcialment, els mateixos drets, incloent-hi
fons de titulització d’actius o entitats de funció similar.

2. A partir de la data d’efectivitat de la cessió, d’a-
cord amb el que assenyala l’apartat 2 del punt sisè, les
quantitats que li hagin correspost com a titular del dret
s’han d’abonar al cessionari com a nou titular.

3. Les cessions que duguin a terme els titulars ini-
cials poden suposar una nova determinació del tipus
d’interès reconegut en el percentatge objecte de la ces-
sió, que es pot compondre d’un o diversos tipus de refe-
rència i d’un o diversos diferencials a aplicar sobre
aquests.

4. Tipus d’interès aplicable al percentatge del dret
objecte de la cessió efectuada pels titulars inicials.

Les condicions de la cessió han de determinar el tipus
d’interès aplicable al percentatge objecte de la cessió
a efectes del càlcul dels interessos reconeguts a aquest.
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El tipus d’interès d’actualització (incloent-hi el marge
corresponent) és, a partir del moment de la notificació
de les condicions de la cessió, l’inferior de qualsevol
dels següents:

a) El que assenyala el punt quart d’aquesta Ordre.
b) El que reflecteixi el cost real de finançament de

l’adquisició del dret per part del nou titular, incloent-hi
si s’escau els mecanismes de cobertura corresponent.

5. Transmissions posteriors del dret de compen-
sació.

5.1 Els titulars successius dels drets de compen-
sació previstos en aquest punt poden cedir a tercers
totalment o parcialment els seus percentatges respec-
tius.

5.2 Als efectes del que disposa el punt setè, el
cedent i el cessionari han de comunicar a la Comissió
Nacional d’Energia el fet de la cessió, el percentatge
que és objecte de cessió i la data de l’efectivitat d’a-
questa.

5.3 En relació amb les transmissions successives
és aplicable el que assenyalen els punts sisè, setè i vuitè
d’aquesta Ordre.

CAPÍTOL III

Dels comptes destinats a l’abonament del dret de com-
pensació per desajust d’ingressos de les activitats
regulades en els exercicis de 2000, 2001 i 2002, així
com del dret de compensació per revisions de costos
extrapeninsulars corresponents als exercicis de 2001

i 2002

Desè. Compte destinat a l’abonament del dret de
compensació per desajust d’ingressos de les activitats
regulades en els exercicis de 2000, 2001 i 2002.

1. Als efectes de l’abonament de les quantitats
degudes en virtut del dret de compensació per desajust
d’ingressos de les activitats regulades en els exercicis
de 2000, 2001 i 2002, la Comissió Nacional d’Energia
ha d’obrir, en règim de dipòsit, un compte al Banc d’Es-
panya o a l’Institut de Crèdit Oficial. Ha de ser titular
del compte, en interès i representació legal dels titulars
del dret, la Comissió Nacional d’Energia, a la qual és
aplicable a aquest efecte el règim establert per a la gestió
de negocis aliens, sense que, en conseqüència, els saldos
que hi hagi en el compte esmentat s’integrin a cap efecte
en el patrimoni de la Comissió. En relació amb aquests
saldos, la Comissió només pot ordenar els abonaments
a què es refereix el punt tretzè d’aquesta Ordre.

2. Les despeses d’obertura i manteniment del comp-
te a què es refereix el paràgraf anterior han de ser deduï-
des per l’entitat dipositària dels saldos que hi hagi a
favor dels titulars del dret en el compte esmentat.

Onzè. Compte destinat a l’abonament del dret de
compensació per revisions de costos extrapeninsulars
corresponents als exercicis de 2001 i 2002.

1. Als efectes de l’abonament de les quantitats
degudes en virtut del dret de compensació per revisions
de costos extrapeninsulars corresponents als exercicis
de 2001 i 2002, la Comissió Nacional d’Energia ha d’o-
brir, en règim de dipòsit, un compte al Banc d’Espanya
o a l’Institut de Crèdit Oficial. Ha de ser titular del compte,
en interès i representació legal dels titulars del dret, la
Comissió Nacional d’Energia, a la qual és aplicable a
aquest efecte el règim establert per a la gestió de negocis
aliens, sense que, en conseqüència, els saldos que hi
hagi en el compte esmentat es puguin integrar en cap
moment en el patrimoni de la Comissió. En relació amb

aquests saldos, la Comissió només pot ordenar els abo-
naments a què es refereix el punt tretzè d’aquesta Ordre.

2. Les despeses d’obertura i manteniment del comp-
te a què es refereix el paràgraf anterior les dedueix l’en-
titat dipositària dels saldos que a favor dels titulars del
dret hi hagi en el compte esmentat.

CAPÍTOL IV

De la determinació de l’abonament del dret de com-
pensació per desajust d’ingressos de les activitats
regulades en els exercicis de 2000, 2001 i 2002, així
com del dret de compensació per revisions de costos
extrapeninsulars corresponents als exercicis de 2001

i 2002

Dotzè. Determinació i abonament dels imports a
ingressar per les empreses distribuïdores i/o transpor-
tistes.—En relació amb l’abonament dels drets de com-
pensació per desajust d’ingrés de les activitats regulades
en els exercicis de 2000, 2001 i 2002, i dels drets
de compensació per revisions de costos extrapeninsulars
corresponents als exercicis de 2001 i 2002, se segueix
el sistema de pagaments i ingressos a compte que esta-
bleix l’apartat I.11 de l’annex I del Reial decret
2017/1997, de 26 de desembre. Els abonaments
damunt indicats s’han de fer en els comptes indicats
en els punts desè i onzè d’aquesta Ordre.

Tretzè. Procediment que ha de seguir la Comissió
Nacional d’Energia.

1. Una vegada fet l’abonament per part de les
empreses distribuïdores i/o transportistes d’acord amb
el que preveu el punt dotzè anterior la Comissió Nacional
d’Energia ha d’ingressar, mitjançant una transferència
amb valor mateix dia, en el compte de cadascun dels
titulars del dret que consti en el Registre de titulars a
què es refereix el punt setè i en la data prevista en
el punt dotzè anterior les quantitats corresponents al
dret de la seva titularitat. En l’ordre de transferència s’ha
d’indicar el concepte pel qual es fa aquesta.

2. Sense perjudici d’això, la Comissió Nacional d’E-
nergia, d’acord amb els terminis que estableix l’annex I
del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, ha
d’establir i notificar a cada agent els pagaments i els
ingressos que s’han de fer en relació amb la liquidació
que correspongui. En cas que el dia 26 de cada mes
no s’hagi comunicat la liquidació corresponent, la Comis-
sió Nacional d’Energia, a l’hora de notificar a cada agent
els pagaments i els ingressos que ha de fer, ha de tenir
en consideració l’ingrés a compte ja efectuat per les
empreses distribuïdores i/o transportistes d’acord amb
el que preveu el punt dotzè anterior.

En aquest últim cas, les matrius de cobraments i paga-
ments entre agents resultants de la liquidació han d’in-
corporar els ingressos a compte efectuats per les empre-
ses distribuïdores i/o transportistes, a l’efecte de liquidar
exclusivament entre aquestes les diferències entre els
percentatges provisionals «kj» utilitzats i els percentatges
efectivament resultants per a cada una d’aquestes de
la liquidació practicada.

3. Cap titular del dret no pot percebre un import
superior al que li correspongui d’acord amb l’import base
i els interessos reconeguts corresponents a aquest. En
conseqüència, en cap data d’un exercici un titular pot
haver percebut durant el mateix exercici, en virtut del
que disposa aquest article, una compensació superior
a l’import pendent de compensació que li correspongui
a 31 de desembre de l’any anterior més els interessos
meritats per aquest des del començament de l’exercici.

4. Cada titular té dret a percebre el percentatge
equivalent al dret de la seva titularitat en el compte al
qual es refereixen els punts desè i onzè, una vegada
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deduïts els imports de les despeses esmentades als apar-
tats segons d’aquests punts.

Catorzè. Satisfacció del dret de compensació per
desajust d’ingressos de les activitats regulades en els
exercicis de 2000, 2001 i 2002, i del dret de com-
pensació per revisions de costos extrapeninsulars corres-
ponents als exercicis de 2001 i 2002 en el termini màxim
de vuit anys des de l’entrada en vigor del Reial decret
1432/2002.

1. El dret de compensació per desajust d’ingressos
de les activitats regulades en els exercicis de 2000, 2001
i 2002 ha d’estar plenament meritat a 31 de desembre
de 2010, tot això d’acord amb el règim d’abonament
mensual que preveu aquesta Ordre ministerial. No obs-
tant això, les quantitats pendents de pagament en aques-
ta data han de ser abonades no més tard del dia 28
d’abril de l’any 2011 o del dia hàbil immediatament
posterior.

2. El dret de compensació per revisions de costos
extrapeninsulars corresponents als exercicis de 2001 i
2002 ha d’estar plenament meritat a 31 de desembre
de 2010, tot això d’acord amb el règim d’abonament
mensual que preveu aquesta Ordre ministerial. No obs-
tant això, les quantitats pendents de pagament en la
data esmentada han de ser abonades no més tard del
dia 28 d’abril de l’any 2011 o del dia hàbil immedia-
tament posterior.

CAPÍTOL V

Del procediment de càlcul de l’anualitat i de l’import
pendent de compensació per desajust d’ingressos de
les activitats regulades en els exercicis de 2000, 2001
i 2002, i per revisions de costos extrapeninsulars

corresponents als exercicis de 2001 i 2002

Quinzè. Càlcul i determinació provisional de l’anua-
litat i de l’import pendent de compensació.

1. El Reial decret pel qual s’estableix la tarifa elèc-
trica de cada any ha de calcular de manera provisional,
als efectes de la seva inclusió en la tarifa corresponent,
l’anualitat necessària per satisfer els drets de compen-
sació i, en conseqüència, l’import pendent de compen-
sació corresponent a cada titular a 31 de desembre de
cada any.

2. Als efectes de l’any 2003, l’anualitat la fixa el
Reial decret 1436/2002, de 27 de desembre, en
233.812 milers d’euros, dels quals 213.846 correspo-
nen al concepte drets de compensació per desajust d’in-
gressos de les activitats regulades en els exercicis de
2000, 2001 i 2002, i 19.966 milers d’euros al dret
de compensació per revisions de costos extrapeninsulars
corresponents als exercicis de 2001 i 2002.

3. L’anualitat corresponent a cada any, als efectes
de la seva inclusió en el càlcul de la tarifa corresponent,
es determina com la quota total constant anual neces-
sària per a la recuperació el 31 de desembre de 2010
de l’import pendent de compensació a 31 de desembre
de l’exercici anterior. El tipus d’interès que s’ha d’utilitzar
és l’euríbor a tres mesos de la mitjana de les cotitzacions
del mes de novembre anterior a l’any de la tarifa a
determinar.

Setzè. Procediment per al càlcul definitiu de l’import
pendent de compensació corresponent als drets i anua-
litat.

1. La Comissió Nacional d’Energia ha de comunicar
a la Direcció General de Política Energètica i Mines del
Ministeri d’Economia l’import definitiu pendent de com-
pensació corresponent, que ha de ser publicat mitjançant

resolució de l’esmentada Direcció General abans del 30
de juny de cada any.

2. Per calcular l’import pendent de compensació s’a-
pliquen les regles següents:

a) Es pren com a import inicial l’import definitiu del
dret a 31 de desembre de l’any anterior, pendent de
compensació, publicat a la resolució de la Direcció Gene-
ral de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Eco-
nomia.

b) Aquesta quantitat s’incrementa amb els interes-
sos reconeguts, resultants de l’aplicació del tipus d’in-
terès corresponent d’acord amb el que disposen els
punts quart, novè i concordants.

c) De la quantitat resultant de l’operació descrita
a la lletra b) anterior, se’n dedueix l’import constituït
per l’anualitat percebuda durant l’any de què es tracti
d’acord amb el que preveu el punt tretzè.

3. La quantitat resultant de fer l’operació descrita
a la lletra c) de l’apartat anterior constitueix l’import pen-
dent de compensació a 31 de desembre de l’any de
què es tracti.

Disposició addicional primera. Càlculs previstos en
aquesta Ordre ministerial.

A efectes de la realització dels càlculs que derivin
de l’aplicació d’aquesta Ordre ministerial, s’han d’utilitzar
valors en milers d’euros amb dos decimals i tipus amb
cinc decimals. Les quantitats destinades a la compen-
sació objecte d’abonament als titulars del dret que com
a conseqüència de l’aplicació d’aquesta regla siguin
sobrants, s’han de mantenir en els comptes a què es
refereixen els punts desè i onzè, i s’han d’abonar als
titulars del dret d’acord amb el que disposa el punt tretzè.

Disposició addicional segona. Correcció del valor base
del dret de compensació per desajust d’ingressos de
les activitats regulades en els exercicis de 2000,
2001 i 2002.

La xifra del valor base a 31 de desembre de 2002
del dret de compensació per desajust d’ingressos de
les activitats regulades en els exercicis de 2000, 2001
i 2002, que figura a l’apartat 1 del punt tercer d’aquesta
Ordre, és definitiva. No obstant això, en cas que hi hagi
modificacions en més o en menys, aquestes poden ser
objecte de correcció a través del compte de retribució
fixa en el sistema de liquidacions.

Disposició final primera. Habilitació.

S’autoritza la Direcció General de Política Energètica
i Mines del Ministeri d’Economia a dictar les resolucions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de setembre de 2003.

DE RATO Y FIGAREDO

I�ma. Sra. Directora General de Política Energètica i
Mines.


