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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7287 Correcció d’errors del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de 

mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Havent observat errors en el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 163, de 5 de juliol de 2014, i en el seu suplement en català, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 23, primer paràgraf, segona i tercera línies, on diu: «…contractes formatius 
previstos per l’article 12 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,…», ha de 
dir: «… contractes formatius previstos per l’article 11 del text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors, …».

A la pàgina 41, final de l’article 20.7, on diu: «(...) annex IX», ha de dir: «(...) annex 
VIII».

A la pàgina 44, primera línia de l’article 28.2, on diu: «(...) en aquesta secció (...)», ha 
de dir: «(...) en aquest capítol (...)».

A la pàgina 46, al final de l’últim paràgraf de l’article 29.1, lletra f), on diu: «(...) annex 
VIII, punt 5.», ha de dir: «(...) annex VIII, punt 6.».

A la pàgina 46, tercera línia de la lletra g) de l’article 29.1, on diu: «(...) a l’apartat 1 de 
l’annex VIII (...)», ha de dir: «(...) a l’apartat 4 de l’annex VIII (...)».

A la pàgina 56, al final de l’article 47 se suprimeix l’expressió següent «Disposició 
addicional setena. Modificació dels annexos».

A la pàgina 58, a la penúltima línia del número 7è de l’article 50.3.d), on diu: «Consell, 
de 21 d’abril de 2004. Sobre els requisits d’assegurança», ha de dir: «Consell, de 21 
d’abril de 2004, sobre els requisits d’assegurança».

A la pàgina 60, a la novena línia de l’antepenúltim paràgraf de l’apartat 6 de l’article 
50, on diu: «l’apartat 3, lletra d), números 2n, 3r i 7è, i apartat 4.», ha de dir: «l’apartat 3, 
lletra d), número 7è, i apartat 4».

A la pàgina 71, segon paràgraf, segona línia, on diu: «(...) article 19, lletra e), (...)», ha 
de dir: «(...) article 19, lletra d), (...)».

A la pàgina 75, títol de l’article 57, on diu: «Article 22. Modificació de la Llei 34/1998, 
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.», ha de dir: «Modificació de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs.».

A la pàgina 76, títol de l’article 58, on diu: «Article 23. Llista d’operadors a l’engròs de 
GLP amb obligació de subministrament domiciliari de gasos liquats del petroli envasats.», 
ha de dir: «Llista d’operadors a l’engròs de GLP amb obligació de subministrament 
domiciliari de gasos liquats del petroli envasats.».

A la pàgina 77, article 59, l’apartat 3 es divideix en dos apartats 3 i 4 amb la redacció 
següent:

«3. Les empreses titulars d’actius subjectes a retribució regulada a les quals 
s’apliquin, en alguna de les seves àrees, normatives específiques que suposin uns 
costos majors en l’activitat que exerceixin, poden establir convenis o altres 
mecanismes amb les administracions públiques per cobrir el sobrecost ocasionat. 
En cap cas el sobrecost causat per aquestes normes ha de formar part de la 
retribució reconeguda a aquestes empreses, i, per tant, no es pot sufragar a través 
dels ingressos del sistema gasista.

4. Els costos del sistema s’han de finançar mitjançant els ingressos del 
sistema gasista. Aquests costos, que s’han de determinar d’acord amb el que 
disposen aquest Reial decret llei i les normes que el despleguen, són els següents:
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a) Retribució de les activitats de transport, regasificació, emmagatzematge 
bàsic i distribució.

b) Retribució de la gestió tècnica del sistema.
c) Taxa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme.
d) Si s’escau, el cost diferencial del subministrament de gas natural liquat o 

gas manufacturat i/o aire propanat diferent del gas natural en territoris insulars que 
no disposin de connexió amb la xarxa de gasoductes o d’instal·lacions de 
regasificació, així com la retribució corresponent al subministrament a tarifa efectuat 
per empreses distribuïdores, en aquests territoris.

e) Mesures de gestió de la demanda, en cas que es reconeguin així 
reglamentàriament, de conformitat amb el que estableix l’article 84.2 de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

f) Anualitat corresponent als desajustos temporals a la qual es fa referència a 
l’article 61 d’aquest Reial decret llei, amb els interessos i ajustos corresponents.

g) Qualsevol altre cost atribuït expressament per una norma amb rang legal la 
finalitat del qual respongui exclusivament a la normativa del sistema gasista.»

A la pàgina 77, article 59, els apartats 4 i 5 queden renumerats com a 5 i 6, 
respectivament.

A la pàgina 79, article 62, apartat 1, on diu: «…1. La retribució de cada empresa 
distribuïdora, des de l’1 de gener de 2014 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei, ha de ser... », ha de dir: «… 1. La retribució de cada empresa distribuïdora, des 
de l’1 de gener de 2014 fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei que s’ha 
de denominar primer període de 2014, ha de ser…».

A la pàgina 79, article 62, apartat 1, on diu: «…i la retribució de les activitats regulades, 
i s’ha de denominar primer període de 2014.», ha de dir: «… i la retribució de les activitats 
regulades.».

A la pàgina 80, títol de l’article 64, on diu: «Article 29. Determinació de la retribució de 
les activitats de regasificació, transport i emmagatzematge bàsic de gas natural», ha de 
dir: «Determinació de la retribució de les activitats de regasificació, transport i 
emmagatzematge bàsic de gas natural».

A la pàgina 84, article 70 apartat 1, on diu: «…el segon any anterior al període anual 
de l’obligació article.», ha de dir: «… el segon any anterior al període anual de l’obligació.».

A la pàgina 86, article 75 apartat 5, on diu: «…resultin obligats d’acord amb l’article 34 
d’aquest Reial decret llei…», ha de dir: «… resultin obligats d’acord amb l’article 69 
d’aquest Reial decret llei …».

A la pàgina 87, títol de l’article 77, on diu: «Article 77. Article 42. Responsables», ha 
de dir: «Article 77. Responsables».

A la pàgina 91, article 82 apartat 4, on diu: «…les circumstàncies concurrents:», ha de 
dir: «… les circumstàncies concurrents.».

A la pàgina 91, article 85, apartat 1, on diu: «…dels preceptes d’aquesta Llei…», ha 
de dir: «… dels preceptes d’aquest Reial decret llei…».

A la pàgina 91, article 85, apartat 2, on diu: «…per les infraccions tipificades en 
aquesta Llei…», ha de dir: «… per les infraccions tipificades en aquest Reial decret 
llei…».

A la pàgina 93, on diu: «Subsecció 1.», ha de dir: «Subsecció 1a».
A la pàgina 95, article 95.1.a), on diu: «Autorització de cessió i consulta de dades 

personals, per part de les persones i entitats que s’estableixen a l’article a), b) i c) de 
l’article 88.», ha de dir: «Autorització de cessió i consulta de dades personals, per part de 
les persones i entitats que s’estableixen als apartats a), b) i c) de l’article 88.»

A la pàgina 98, a la primera línia, on diu: «Independentment d’aquest procediment de 
baixa,…», ha de dir: «Independentment d’aquests procediments de baixa, …».

A la pàgina 98, article 101.4, segon paràgraf, segona línia, on diu: «…algunes de les 
mesures o accions que preveuen els articles 106, 107, 108 i 109.», ha de dir: «… algunes 
de les mesures o accions que preveu l’article 106.».
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A la pàgina 98, article 103.2, on diu: «…amb l’acord previ amb les parts responsables 
de desenvolupament d’actuacions…», ha de dir: «… amb l’acord previ amb les parts 
responsables del desenvolupament d’actuacions…».

A la pàgina 99, article 105.1, últim paràgraf, on diu: «…als apartats 3 i 4 de 
l’article 106…», ha de dir: «… als apartats c) i d) de l’article 106…».

A la pàgina 99, article 105.7, on diu: «Els usuaris que estiguin sent atesos amb alguna 
de les mesures o accions previstes als articles 68, 69, 70 i 71 han de seguir sent 
beneficiaris i les empreses, incloent-hi els treballadors autònoms, han de seguir rebent els 
incentius que preveu aquest Reial decret llei tot i haver superat l’edat que preveu el primer 
paràgraf de l’apartat 4 de l’article 63.», ha de dir: «Els usuaris que estiguin sent atesos 
amb alguna de les mesures o accions previstes a l’article 106 han de seguir sent 
beneficiaris, i les empreses, incloent-hi els treballadors autònoms, han de seguir rebent 
els incentius que preveuen els articles 107, 108 i 109, tot i haver superat l’edat que preveu 
el primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 101.».

A la pàgina 100, article 107.1, primer paràgraf, segona línia, on diu: «…una persona 
beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, major de 16 anys i menor de 25, i 
en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent majors 
de 16 anys i menors de 30, gaudeixen d’una bonificació mensual...», ha de dir: «… una 
persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil gaudeixen d’una bonificació 
mensual…».

A la pàgina 104, article 112, tercer paràgraf, on diu: «Aquesta comissió ha d’estar 
integrada per un màxim de tres representants de cadascuna de les comunitats autònomes 
participants en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals dels àmbits 
d’ocupació, educació, serveis socials i/o joventut. Igualment, han de formar part d’aquesta 
comissió els membres que designi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit de 
la direcció general que tingui atribuïdes les competències per a l’administració del Fons 
Social Europeu i en l’àmbit del Servei Públic d’Ocupació Estatal, així com en qualsevol 
altre que li sigui competent.», ha de dir: «Aquesta comissió ha d’estar integrada per un 
màxim de tres representants de cadascuna de les comunitats autònomes participants en 
la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals dels àmbits d’ocupació, educació, 
serveis socials i/o joventut, així com els organismes intermedis del Fons Social Europeu 
de les comunitats autònomes. Igualment, han de formar part d’aquesta comissió els 
membres que designi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit de la direcció 
general que tingui atribuïdes les competències per a l’administració del Fons Social 
Europeu i en l’àmbit del Servei Públic d’Ocupació Estatal, així com qualsevol altre membre 
que sigui competent per raó de la matèria.».

A la pàgina 107, primera i segona línies, on diu: «…Consell General del Sistema 
Nacional d’Ocupació, que regula l’article 7.1.b),…», ha de dir: «… Consell General del 
Sistema Nacional d’Ocupació, que regula l’article 7.b), …».

A la pàgina 127, disposició addicional dissetena, apartat 4, segona línia, on diu: «(...) 
d’aquest article l’ha de fer ENAIRE (...)», ha de dir: «(...) d’aquesta disposició l’ha de fer 
ENAIRE (...)».

A la pàgina 128, disposició addicional vint-i-unena, on diu: «(...) la prestació del servei 
públic que constitueix el Registre Civil continua sent gratuïta, sense excepció de cap 
tipus.99.», ha de dir: «(...) la prestació del servei públic que constitueix el Registre Civil 
continua sent gratuïta, sense excepció de cap tipus.».

A la pàgina 130, disposició transitòria primera, on diu: «…a què es fa referència en els 
articles 28.1 i 29.1 les quantitats…», ha de dir: «… a què es fa referència en els articles 
63.1 i 64.1 les quantitats…».

A la pàgina 130, disposició transitòria tercera, on diu: «El que disposen l’article 32.U 
d’aquest Reial decret llei…», ha de dir: «El que disposen l’article 67.U d’aquest Reial 
decret llei …».

A la pàgina 131, cinquena i sisena línies del segon paràgraf de la disposició transitòria 
quarta, apartat 2, on diu: «(...) l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera. (...)», ha de 
dir: «(...) l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena. (...)».
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A la página 131, al final del paràgraf tercer de la disposició transitòria quarta, apartat 
segon, on diu: «(...) l’article 103.», ha de dir: «(...) l’article 35.».

A la pàgina 133, primera línia del paràgraf sisè, on diu: «(...) índex P definit en l’annex 
I superi (...)», ha de dir: «(...) índex P definit en l’annex VIII superi (...)».

A la pàgina 133, a la disposició transitòria sisena, apartat 4, on diu: «(...) annex I 
d’aquest Reial decret llei (...)», ha de dir: «(...) annex VIII d’aquest Reial decret llei (...)».

A la pàgina 133, primera línia de la disposició transitòria setena, on diu: «(...) la 
disposició transitòria tercera, (...)», ha de dir: «(...) la disposició transitòria sisena, (...)».

A la pàgina 135, disposició final primera, apartat 3, on diu: «3. L’article 5 d’aquest 
Reial decret llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència sobre les «bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.», ha de dir: «3. Els articles 4, 5 i 7 d’aquest Reial decret llei es dicten a 
l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
sobre les «bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica».

A la pàgina 136, disposició final primera, apartat 5, on diu: «5. El títol IV es dicta a 
l’empara…», ha de dir: «5. El títol III es dicta a l’empara …».

A la pàgina 136, disposició final primera, s’ha d’incloure un nou apartat, que hauria de 
ser el número 7, de manera que els 7 i 8 actuals passen a ser 8 i 9, respectivament, amb 
el contingut següent:

«7. El que preveu el títol V es dicta a l’empara del que estableix l’article 
149.1.14a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria d’hisenda general».

A la pàgina 136, disposició final primera, s’hi introdueix un apartat 10 amb la redacció 
següent: «10. El capítol III del títol I es dicta de conformitat amb el que disposa l’article 
149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució.».

A la pàgina 137, disposició final quarta, apartat 2, on diu: «per modificar els articles 28 
i 29 i els annexos X (Metologia...», ha de dir: «per modificar els articles 63 i 64 i els 
annexos X (Metologia...».

A la pàgina 137, segona línia de l’apartat 3 de la disposició final cinquena, on diu: 
«(...) l’article 16.3 (...)», ha de dir: «(...) l’article 32.3 (...).».

A la pàgina 148, al final del paràgraf novè, on diu: «(...) que preveu l’article 24.», ha de 
dir: «que preveu el títol II, capítol I.».

A la pàgina 153, annex X, apartat 6, segon paràgraf, on diu: «en les retribucions 
d’anys anteriors com a…», ha de dir: «en les retribucions d’anys anteriors i RDn-1 com 
a…».

A la pàgina 154, annex XI, apartat 2, on diu: «1. La retribució anual per disponibilitat…», 
ha de dir: «a) La retribució anual per disponibilitat…».

A la pàgina 154, annex XI, apartat 2, on diu: «2. Els costos d’inversió…», ha de dir: 
«b) Els costos d’inversió…».

A la pàgina 155, annex XI, apartat 2, on diu: «3. La retribució per amortització de 
l’element d’immobilitzat ‟i”,…», ha de dir: «c) La retribució per amortització de l’element 
d’immobilitzat ‟i”, …».

A la pàgina 155, annex XI, apartat 2, on diu: «4. La retribució financera de la inversió 
de l’element d’immobilitzat ‟i”,…», ha de dir: «d) La retribució financera de la inversió de 
l’element d’immobilitzat ‟i”, …».

A la pàgina 155, annex XI, apartat 2, on diu: «5. Una vegada finalitzada…», ha de dir: 
«e) Una vegada finalitzada…».

A la pàgina 156, annex XI, apartat 2, on diu: «6. En el cas dels gasoductes de…», ha 
de dir: «f) En el cas dels gasoductes de…».

A la pàgina 156, annex XI, apartat 2, on diu: «7. Els costos d’operació i manteniment 
de…», ha de dir: «g) Els costos d’operació i manteniment de…».

A la pàgina 156, annex XI, apartat 3, primer paràgraf, on diu: «…per continuïtat de 
subministrament (RCSn),…», ha de dir: «… per continuïtat de subministrament 
(RCSn

i,A), …».
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A la pàgina 157, annex XI, apartat 3, a l’explicació de la fórmula del primer punt, on 
diu: «En què m és el nombre total d’elements ‟j” l’any ‟n-1”.», ha de dir: «En què m és el 
nombre total d’elements ‟i” l’any ‟n-1”.».

A la pàgina 157, annex XI, apartat 3, a la fórmula del primer punt, on diu: 
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Ha de dir: 
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A la pàgina 157, annex XI, apartat 4, últim paràgraf, on diu: «…es pot considerar són 
30 TWh MWh…», ha de dir: «… es pot considerar són 30 TWh…».
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