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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8786 Correcció d’errors del Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega 

la regulació del procés de titulització del dèficit del sistema elèctric.

Havent observat errors en el Reial decret 437/2010, de 9 d’abril, pel qual es desplega 
la regulació del procés de titulització del dèficit del sistema elèctric, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 96, de 21 d’abril de 2010, i en el seu suplement en català, se’n 
fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 4, article 2, apartat 2, lletra c), on diu: «“Drets de cobrament extrapeninsulars 
2001-2002”: el tipus d’interès, d’acord amb el que estableix l’Ordre ECO/2714/2003, és la 
mitjana diària de l’euríbor a tres mesos de l’any anterior a la data d’actualització.», ha de 
dir: «“Drets de cobrament extrapeninsulars 2001-2002”: el tipus d’interès, d’acord amb el 
que estableix l’Ordre ECO/2714/2003, és la mitjana diària de l’euríbor a tres mesos de 
l’any corresponent a la data d’actualització. Per a períodes inferiors a l’any, s’ha d’utilitzar 
la mitjana de l’euríbor a tres mesos des de l’1 de gener de l’any en què es produeix 
l’actualització fins al dia en què es produeix l’actualització esmentada.».

A la pàgina 8, article 7, apartat 3, on diu: «El preu de cessió dels drets de cobrament 
definits en el paràgraf iii de l’apartat 1 de l’article 2 és l’import del dèficit d’ingressos que es 
reconegui en les liquidacions de les activitats regulades en el sector elèctric, en les 
disposicions per les quals s’aprovin els peatges d’accés, d’acord amb el que estableix 
l’article 1 del Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril», ha de dir: «El preu de cessió dels drets 
de cobrament definits en el paràgraf iii de l’apartat 1 de l’article 2 és l’import del dèficit 
d’ingressos que s’estimi que es pugui produir en les liquidacions de les activitats regulades 
en el sector elèctric, en les disposicions per les quals s’aprovin els peatges d’accés, d’acord 
amb el que estableix l’article 1 del Reial decret llei 6/2009, de 30 d’abril».
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