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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
12973 Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula el procediment 

de cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de l’any 2013 
i es desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de 
reportar els drets de cobrament d’aquest dèficit i, si s’escau, dels desajustos 
temporals negatius posteriors.

I

La disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric, reconeix per a l’any 2013 l’existència d’un dèficit d’ingressos de liquidacions del 
sistema elèctric per un import màxim de 3.600 milions d’euros, sense perjudici dels 
desajustos temporals que es puguin produir en el sistema de liquidacions elèctric per a 
l’any esmentat.

Així mateix, estableix que aquest dèficit generarà drets de cobrament consistents en 
el dret a percebre un import de la facturació mensual pels ingressos del sistema previstos 
als paràgrafs a), b), c) i e) de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei esmentada, dels quinze 
anys successius a comptar de l’1 de gener de 2014 fins que se satisfacin, i que cal tornar 
les quantitats aportades per aquest concepte, reconeixent un tipus d’interès en condicions 
equivalents a les del mercat, que s’ha de fixar a l’ordre per la qual es revisen els peatges i 
càrrecs.

A més del que s’acaba de dir, habilita perquè, per finançar aquests dèficits, els drets 
de cobrament corresponents es puguin cedir d’acord amb el procediment que determini 
reglamentàriament el Govern.

Per la seva banda, la disposició final primera de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
actualitza la redacció de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric. Aquesta estableix que, quan per l’aparició de desajustos 
temporals durant l’any 2013, el fons acumulat al compte específic a què es refereix el 
Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza i es regula el procediment 
de liquidació dels costos de transport, distribució i comercialització a tarifa, dels costos 
permanents del sistema i dels costos de diversificació i seguretat de proveïment, obert en 
règim de dipòsit mostri un saldo negatiu, l’ha de liquidar la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència o, si s’escau, l’òrgan liquidador al qual correspongui, en les liquidacions 
mensuals aplicant els percentatges de repartiment següents:

«Iberdrola, SA»: 35,01 per 100.
«Hidroeléctrica del Cantábrico, SA»: 6,08 per 100.
«Endesa, SA»: 44,16 per 100.
«EON España, SL»: 1,00 per 100.
«GAS Natural SDG, SA»: 13,75 per 100.

Les empreses tenen dret a recuperar les aportacions per aquest concepte en les 
liquidacions corresponents als quinze anys següents a l’exercici en què s’hagin produït. 
Les quantitats aportades per aquest concepte s’han de retornar reconeixent un tipus 
d’interès en condicions equivalents a les del mercat, que s’ha de fixar a l’ordre per la qual 
es revisin els peatges i els càrrecs.

A més del que s’acaba de dir, l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, recull 
els aspectes relatius als desajustos temporals entre ingressos i costos del sistema, i 
estableix que, si en les liquidacions mensuals a compte de la de tancament de cada 
exercici apareixen desviacions transitòries entre els ingressos i els costos, han de suportar 
aquestes desviacions els subjectes del sistema de liquidació de manera proporcional a la 
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retribució que els correspongui en cada liquidació mensual. Així mateix, preveu el dret 
d’aquests subjectes a recuperar les aportacions per desajust que es derivin de la liquidació 
de tancament, en les liquidacions corresponents als cinc anys següents a l’exercici en 
què s’hagi produït el desajust temporal negatiu, i disposa que cal tornar les quantitats 
aportades reconeixent un tipus d’interès en condicions equivalents a les del mercat.

La disposició transitòria tretzena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, recull el 
règim transitori d’aplicació fins al desplegament reglamentari del procediment general de 
liquidacions previst a l’article 18.2 de la llei esmentada, i assenyala que és aplicable el 
procediment que regula el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos de transport, distribució i 
comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos de diversificació 
i seguretat de proveïment, amb determinades particularitats.

Amb l’objecte de donar compliment al que preveu la disposició addicional divuitena de 
la Llei 24/2013, de 26 de desembre, aquest Reial decret regula el procediment per cedir 
els drets de cobrament corresponents al finançament del dèficit d’ingressos de les 
liquidacions del sistema elèctric de l’any 2013.

II

A aquests efectes, aquest Reial decret inclou disset articles englobats en cinc capítols, 
diverses disposicions addicionals i transitòries, i quatre annexos. Així, d’una banda, el 
capítol I introductori preveu l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions. El capítol II conté 
els principals elements de càlcul per definir el contingut del dret de cobrament del dèficit 
de l’any 2013, els imports del qual es concreten de manera definitiva a la disposició 
addicional tercera a partir de la informació aportada per la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència. Aquest capítol es completa amb la formulació prevista als annexos.

Així, de conformitat amb la liquidació complementària de la liquidació provisional núm. 
14 de 2013 del sector elèctric, de 26 de novembre de 2014, i de la informació aportada 
per la Comissió, l’import del dèficit de l’any 2013 ascendeix a 3.540.547,43 milers d’euros. 
Per tant, és inferior a l’import màxim que preveu la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i per 
consegüent, no hi ha cap desajust temporal negatiu l’any 2013.

De la mateixa manera, per efectuar els càlculs s’ha tingut en compte l’Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener, per la qual es revisen els peatges d’accés d’energia 
elèctrica per al 2014, que estableix a l’article 7.2 que la quantitat corresponent a l’anualitat 
dels desajustos temporals per al 2013, fins al màxim de 3.600 milions d’euros de dèficit 
previst a la disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, ascendeix a 280.172 milers d’euros, quantitat que s’ha de liquidar amb 
càrrec a les liquidacions de les activitats regulades a partir de 2014, fixant un tipus 
d’interès provisional del 2 per cent.

Aquest capítol II disposa el procediment i la manera de determinar l’import del dret de 
cobrament que pot ser objecte de cessió, ja que aquest varia en funció de la data efectiva 
de la cessió i que està determinada per la comunicació a la Comissió del document de 
cessió.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els drets de cobrament 
corresponents al dèficit de l’any 2013 es poden cedir totalment o parcialment.

De conformitat amb la metodologia que preveu aquest Reial decret, l’import del dret 
de cobrament als efectes de cessió si aquesta es produeix la data d’entrada en vigor del 
Reial decret esmentat ascendeix a 3.327.499,53 milers d’euros.

La cessió del dret de cobrament és eficaç enfront del sistema elèctric des de la data 
en què es comuniqui a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Als efectes de les liquidacions, l’òrgan encarregat ha de liquidar, en la liquidació 
corresponent al mes en què s’hagi produït la comunicació anterior, al cedent i al cessionari 
la part corresponent que hagi meritat cadascun d’ells aquest mes. Per a això, cal 
determinar les quantitats corresponents a liquidar al cedent i cessionari tal com estableix 
aquest Reial decret i tenint en compte la data en què s’ha produït la cessió.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 301  Dissabte 13 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 3

A partir de la data de la cessió, la liquidació s’ha de fer únicament al cessionari, 
d’acord amb el procediment general de liquidacions del sector elèctric i segons el que 
estableix aquest Reial decret.

Així mateix, al capítol IV d’aquest Reial decret es recullen el tipus d’interès i la 
metodologia de càlcul de l’anualitat i de l’import pendent de cobrament dels desajustos 
temporals negatius generats des de l’any 2014 d’acord amb el que preveu la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric. Els drets de cobrament regulats en aquest Reial 
decret son els corresponents a la part dels desajustos negatius que no sobrepassin els 
límits que preveu l’article 19.3 de la Llei esmentada.

El capítol V regula el procediment de liquidació. Els drets de cobrament del dèficit 
d’ingressos de l’any 2013, i dels desajustos posteriors, si n’hi ha, tenen prioritat en el 
cobrament en les liquidacions del sistema elèctric, en termes anàlegs als drets de 
cobrament corresponents a dèficit d’ingressos del sistema de liquidacions cedits al Fons 
de titulització del dèficit del sistema elèctric, sense que es vegin afectats per cap obligació 
de finançament dels desajustos per dèficit d’ingressos entre els ingressos i els costos, pel 
que fa a les quantitats concretes corresponents als drets esmentats.

A més, la disposició addicional segona preveu una actualització de les anualitats 
corresponents al dèficit de l’any 2013, tant de les ja meritades com de les que queden 
pendents per percebre. Respecte a les primeres, l’organisme encarregat de les 
liquidacions ha de tenir en compte per a la regularització tant la quantia percebuda com, 
als efectes de la regularització dels interessos, la data en què s’han abonat d’acord amb 
el procediment general de liquidacions del sector elèctric.

Per a aquest desplegament de la Llei del sector elèctric, consistent en la regulació del 
procediment de cessió dels drets de cobrament del dèficit de l’any 2013 i el 
desenvolupament de la metodologia de càlcul del tipus d’interès que han de meritar els 
drets de cobrament dels dèficits d’ingressos i els desajustos temporals, s’ha tingut en 
compte el que preveu l’article 7.22 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

III

En aquest Reial decret s’introdueixen altres modificacions en les disposicions de 
caràcter final diferents del seu objecte principal, que és regular el procediment de cessió 
dels drets de cobrament del dèficit de l’any 2013 i dels desajustos temporals d’anys 
posteriors. La introducció d’aquestes altres modificacions és imprescindible a fi que entrin 
en vigor tan aviat com sigui possible, tenint en compte que suposen, en la majoria dels 
casos, modificacions de normes aprovades en dates recents, i que s’han d’adaptar perquè 
es puguin aplicar correctament.

Així, en primer lloc, s’introdueix un nou esglaó de tensió als peatges d’accés de sis 
períodes definits al Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen tarifes 
d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, de manera que el 
peatge 6.1, que actualment inclou les tensions des d’1 kV fins a les inferiors a 36 kV, 
queda dividit en un primer esglaó de tensions superiors o iguals a 1 kV i inferior a 30 kV, i 
un altre esglaó des de 30 kV fins a tensions inferiors a 36 kV.

En segon lloc, s’afegeixen les definicions de determinats conceptes necessaris per 
aplicar correctament la normativa sectorial i que no estaven recollits expressament al 
Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 
1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric.

En tercer lloc, es modifiquen determinats aspectes de caràcter operatiu del Reial 
decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica 
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, que s’han identificat una 
vegada s’ha posat en marxa el nou model retributiu. Així, se simplifica el procediment de 
sol·licitud de la renúncia temporal al règim retributiu específic per part del titular de la 
instal·lació i s’estableixen millores operatives per facilitar la tramitació per part de l’òrgan 
encarregat de la liquidació. Addicionalment, i amb el mateix objectiu simplificador, 
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s’elimina l’exigència que la modalitat de representació hagi de coincidir necessàriament 
als efectes de les liquidacions de l’operador del mercat i del règim retributiu específic.

En quart lloc, s’inclou una previsió per donar compliment al Reglament (UE) 
núm. 347/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2013, relatiu a les 
orientacions sobre les infraestructures energètiques transeuropees, quant a la constitució 
d’una autoritat competent a escala nacional que integri o coordini tots els processos de 
concessió d’autoritzacions («finestreta única») per reduir la complexitat, incrementar 
l’eficiència i la transparència, i ajudar a millorar la cooperació entre els estats membres. 
En concret, a l’article 8 estableix que cada Estat membre ha de designar una autoritat 
nacional competent responsable de facilitar i coordinar el procés de concessió 
d’autoritzacions per als projectes d’interès comú. En tractar-se de projectes 
d’infraestructures energètiques, es designa el titular de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines com a autoritat nacional competent a Espanya per coordinar el procés 
d’autorització d’aquests projectes d’interès comú.

Finalment, atès que s’han advertit errors al Reial decret 1047/2013, de 27 de 
desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de 
transport d’energia elèctrica, i al Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual 
s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia 
elèctrica, es procedeix a corregir-los i a efectuar determinades millores de redacció.

D’acord amb el que estableix l’article 5.2 a) de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació 
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, el que disposa aquest Reial 
decret ha estat informat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
mitjançant els informes IPN/DE/0010/14 d’11 de setembre i IPN/DE/0008/14 de 23 de 
setembre. El tràmit d’audiència d’aquest Reial decret s’ha evacuat mitjançant una consulta 
als representants en el Consell Consultiu d’Electricitat, d’acord amb el que preveu la 
disposició transitòria desena de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 12 de desembre 
de 2014, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret:

a) La regulació del procediment per cedir els drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013, d’acord amb el que preveu la disposició addicional divuitena de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

b) L’establiment de la metodologia per determinar el tipus d’interès en condicions 
equivalents a les del mercat per als titulars dels drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013, així com per als subjectes que a partir de 2014 hagin efectuat 
aportacions pels desajustos que es derivin de la liquidació de tancament, d’acord amb el 
que preveu l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

2. Aquest Reial decret és aplicable:

a) Als titulars dels drets de cobrament corresponents al dèficit de l’any 2013, d’acord 
amb el que preveu la disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre.

b) Als subjectes del sistema de liquidacions que, si s’escau, a partir de l’any 2014 
hagin efectuat aportacions per la part dels desajustos que no sobrepassin els límits de 
l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, que es derivin de la liquidació de 
tancament d’acord amb el que preveu aquest article 19.
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Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Dèficit de l’any 2013: el dèficit d’ingressos de liquidacions del sistema elèctric 
l’any 2013, l’import màxim del qual és de 3.600 milions d’euros, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre. 
Aquesta quantitat s’ha de determinar a partir de la liquidació complementària de la 
liquidació provisional 14 de l’any 2013.

b) Desajust temporal negatiu entre ingressos i costos del sistema elèctric: la part 
que no sobrepassi els límits de l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, 
corresponent al dèficit d’ingressos, que, si s’escau, es produeixi en un exercici, a partir de 
l’any 2014, i que s’ha de determinar en la liquidació de tancament del sistema elèctric en 
l’exercici esmentat, de conformitat amb el que preveu aquest article 19.

CAPÍTOL II

Dels períodes de cobrament, els tipus d’interès i el procediment de càlcul de 
l’anualitat i de l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013

Article 3. Períodes de cobrament i tipus d’interès.

1. El termini en què l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013 merita 
interessos és de 15 anys, i coincideix amb el termini previst per recuperar les aportacions 
efectuades per cobrir el dèficit de l’any 2013 a la disposició addicional divuitena de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, i a la disposició addicional vint-i-unena.1 de la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre. A aquests efectes, aquest termini consta de dos períodes, denominats 
període inicial i període final.

2. Es defineix com a període inicial el que transcorre des de l’1 de gener de 
l’any 2014 fins al dia en què s’efectuï la liquidació complementària de la liquidació 
provisional 14 de l’any 2013.

Durant el període inicial, l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013 merita 
interessos que es calculen aplicant un tipus d’interès denominat tipus d’interès inicial.

La metodologia per determinar el tipus d’interès inicial que cal aplicar al finançament 
del dèficit de l’any 2013 és la que estableix l’apartat 1.1 de l’annex I.

3. Es defineix com a període final el que transcorre des de l’endemà del dia en què 
s’efectuï la liquidació complementària de la liquidació provisional 14 de l’any 2013 fins al 
31 de desembre de l’any 2028.

Durant el període final, l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament 
corresponent al dèficit de l’any 2013 merita interessos que es calculen aplicant un tipus 
d’interès denominat tipus d’interès final.

La metodologia per determinar el tipus d’interès final que cal aplicar al finançament 
del dèficit de l’any 2013 és la que estableix l’apartat 1.2 de l’annex I.

Article 4. Fixació de l’anualitat.

1. Les ordres de peatges i càrrecs que s’aprovin per a cada any han de reconèixer 
de manera expressa, als efectes d’incloure’s com a cost del sistema, la quantitat anual a 
percebre en concepte de devolució de principal i interessos necessària per satisfer els 
drets de cobrament corresponents al dèficit del 2013.

2. Les quantitats a pagar pel sistema elèctric s’han de determinar d’acord amb el 
que preveu l’apartat 3.4 de l’annex III.

L’aplicació del tipus d’interès per calcular l’anualitat s’ha de fer de conformitat amb el 
que disposa l’article 3.3.
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Article 5. Contingut del dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de 
l’any 2013.

1. El contingut del dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de 
l’any 2013 està integrat pels elements següents:

a) El valor base del dret de cobrament.
b) L’import corresponent als interessos que siguin aplicables al valor base d’acord 

amb l’annex III d’aquest Reial decret.

2. El dret de cobrament té la consideració de cost del sistema de conformitat amb el 
que preveu el paràgraf j) de l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric.

3. Aquest dret de cobrament s’ha de recuperar en el termini que transcorre fins al 31 
de desembre de l’any 2028, d’acord amb el procediment de liquidacions que preveu la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, i amb el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, 
pel qual s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos de transport, 
distribució i comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos de 
diversificació i seguretat de proveïment.

Així mateix, té prioritat de cobrament en els termes que preveu l’article 16.

Article 6. Valor base del dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de 
l’any 2013.

El valor base del dret de cobrament del dèficit d’ingressos de liquidacions del sistema 
elèctric l’any 2013 és l’import pendent de cobrament en la data d’inici del període final, 
calculat d’acord amb l’apartat 3.3 de l’annex III.

Article 7. Interessos d’aplicació al valor base del dret de cobrament corresponent al 
finançament del dèficit de l’any 2013.

1. Els imports pendents de cobrament dels drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013 meriten interessos anuals des de l’inici del període final definit a 
l’article 3.3 fins que se satisfacin íntegrament, sense perjudici dels interessos meritats en 
el període inicial.

2. El tipus d’interès reconegut i aplicable al valor base per calcular els interessos i la 
metodologia d’aplicació és el que s’estableix a l’apartat 1.2 de l’annex I i a l’annex III.

CAPÍTOL III

Cessió del dret de cobrament corresponent al dèficit de l’any 2013

Article 8. Cessió del dret de cobrament.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els titulars inicials o successius 
poden disposar lliurement dels drets de cobrament corresponents al dèficit de l’any 2013 
i, en conseqüència, es poden cedir, transmetre, descomptar, pignorar o gravar a favor de 
tercers, tant totalment com parcialment.

2. El cedent i el cessionari han de comunicar a la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència el fet de la cessió, així com tota la informació específica que recull 
l’article 10.

La cessió del dret de cobrament és eficaç enfront del sistema elèctric des de la data 
en què es comuniqui el document amb els requisits inclosos al paràgraf anterior i les 
signatures del cedent i el cessionari a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

3. El dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de l’any 2013 als 
efectes de cessió s’obté a partir del contingut del dret de cobrament que estableix 
l’article 5, minorat per la quantitat que s’hagi meritat en concepte de principal i interessos 
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del dèficit de 2013 durant els dies del període final que transcorrin fins al dia en què es 
produeixi la comunicació esmentada a l’apartat 2.

4. Als efectes de les liquidacions del sector elèctric, la cessió té efecte des de la data 
de la comunicació que s’estableix a l’apartat 2. A partir d’aquesta data, els pagaments que 
corresponguin al titular del dret s’han d’abonar al nou cessionari com a nou titular 
d’aquest.

A aquests efectes, l’organisme encarregat de les liquidacions ha d’abonar al cedent i 
al cessionari, en la liquidació corresponent al mes en què s’hagi produït la comunicació 
anterior, la part corresponent que hagi meritat cadascun d’ells tenint en compte la data de 
la comunicació.

En aquesta comunicació cal indicar les dades del compte bancari del nou titular del 
dret en què l’òrgan esmentat ha d’efectuar els pagaments que escaiguin.

Article 9. Titulars inicials.

Els titulars inicials del dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de 
l’any 2013 i els seus percentatges han de ser, d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, els 
següents:

«Iberdrola, SA»: 35,01 per 100
«Hidroeléctrica del Cantábrico, SA»: 6,08 per 100
«Endesa, SA»: 44,16 per 100
«EON España, SL»: 1,00 per 100
«GAS Natural SDG, SA»: 13,75 per 100

Article 10. Titulars successius.

1. Són titulars successius dels drets a què es refereix l’article anterior els cessionaris 
posteriors de la totalitat o una part d’aquests.

2. La cessió del dret de cobrament s’ha de fer per escrit en un document que ha 
d’incloure, almenys, les dades següents:

a) Nom o raó social de l’adquirent i del transmitent, amb les dades identificatives 
d’aquest: denominació social, NIF, domicili, apoderat, persona i mitjans de contacte.

b) Percentatge del dret de cobrament que se cedeix, amb cinc decimals.
c) Data d’efectivitat de l’adquisició del dret.
3. La cessió del dret de cobrament ha de ser plena, irrevocable i incondicionada.

Article 11. Relació de titulars.

Per calcular l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013 d’acord amb el que preveu aquest Reial decret, així com perquè 
l’òrgan encarregat de les liquidacions procedeixi a pagar les quantitats corresponents, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de portar una relació actualitzada 
dels titulars pel percentatge que tinguin, en la qual han de constar:

a) Nom del titular, amb les seves dades identificatives: denominació social, NIF, 
domicili, apoderat, persona i mitjans de contacte.

b) Percentatge del dret que li correspongui, amb cinc decimals.
c) Import pendent de cobrament per part del titular, registrat a 31 de desembre de 

cada any, des de l’inici del període final fins al 31 de desembre de 2028.
d) Data d’efectivitat de l’adquisició del dret.
e) Dades del compte bancari del titular del dret en què l’òrgan encarregat de les 

liquidacions del sector elèctric ha d’efectuar els pagaments que escaiguin.
f) Quantitats percebudes dins del mateix any.
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Per modificar les dades dels paràgrafs a) i e), els titulars del dret de cobrament s’han 
de dirigir a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i, en el cas del paràgraf e), 
a l’òrgan encarregat de les liquidacions, mitjançant un escrit signat per un apoderat de la 
societat que acrediti els poders necessaris per a això.

La Comissió ha de gestionar aquesta informació d’acord amb el que preveu 
l’article 7.22 de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència.

Article 12. Drets d’informació dels titulars.

Els titulars del dret de què es tracti, així com les persones que acreditin poders per a 
això, poden sol·licitar a l’òrgan encarregat de les liquidacions tota la informació que calgui 
per contrastar la correcció dels càlculs en virtut dels quals s’hagin determinat les quantitats 
que hagin percebut.

CAPÍTOL IV

Tipus d’interès i metodologia de càlcul de l’anualitat i de l’import pendent de 
cobrament dels desajustos temporals negatius generats des de l’any 2014

Article 13. Desajustos temporals negatius generats des de l’any 2014 i càlcul dels tipus 
d’interès a aplicar.

1. Els drets de cobrament que corresponguin a cadascun dels subjectes en concepte 
de desajust temporal negatiu de cada any n són els que resultin de la liquidació de 
tancament que es derivi de l’aplicació del que preveu l’article 18 de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, del sector elèctric, efectuada per l’òrgan encarregat de les liquidacions, i 
una vegada tinguts en compte els límits del 2 per cent o, si s’escau, del 5 per cent dels 
ingressos estimats del sistema per a l’any n esmentat, establerts a l’article 19 d’aquesta 
Llei.

2. El termini previst per recuperar les aportacions efectuades pels subjectes del 
sistema pels desajustos temporals negatius esmentats que es puguin generar cada any n 
a partir de l’any 2014 és de 5 anys, i coincideix amb el termini previst per recuperar les 
aportacions efectuades per cobrir els desajustos assenyalats a l’article 19 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre. A aquests efectes, aquest termini consta de dos períodes, 
denominats període inicial i període final.

3. Es defineix com a període inicial del desajust de l’any n el que transcorre des de 
l’1 de gener de l’any n+1 fins al dia en què s’efectuï la liquidació de tancament de l’any n.

Durant el període inicial, els drets de cobrament pendents de cobrament del desajust 
temporal negatiu de l’any n meriten interessos que es calculen aplicant un tipus d’interès 
denominat tipus d’interès inicial.

La metodologia per determinar el tipus d’interès inicial que cal aplicar al finançament 
del desajust temporal negatiu de l’any n és la que estableix l’apartat 2.1 de l’annex II.

4. Es defineix com a període final del desajust de l’any n el que transcorre des de 
l’endemà del dia en què s’efectuï la liquidació de tancament de l’any n fins al 31 de 
desembre de l’any n+5.

Durant el període final, els drets de cobrament pendents de pagament del desajust 
temporal negatiu de l’any n meriten interessos que es calculen aplicant un tipus d’interès 
denominat tipus d’interès final.

La metodologia per determinar el tipus d’interès final que cal aplicar al desajust 
temporal negatiu de l’any n és la que estableix l’apartat 2.2 de l’annex II.

5. D’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la 
determinació del tipus d’interès del desajust temporal negatiu de cada any n, que ha de 
ser en condicions equivalents a les del mercat, s’ha de dur a terme en les disposicions 
corresponents per les quals s’estableixin els peatges i càrrecs.
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A aquests efectes, abans del 10 de desembre de l’any n+1, la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència ha de remetre a la Direcció General de Política Energètica 
i Mines un informe que contingui una proposta amb els tipus d’interès anuals i diaris dels 
períodes inicial i final que, si s’escau, siguin aplicables d’acord amb el contingut de 
l’annex II d’aquest Reial decret.

Aquesta proposta de tipus s’ha de desglossar d’acord amb el que disposa l’annex II, i 
s’ha d’acompanyar d’un informe detallat dels indicadors utilitzats per al càlcul, juntament 
amb la llista dels comparadors, i els valors dels Credit Default Swaps (CDS) d’aquests i 
els valors del rendiment del deute públic espanyol al mercat secundari utilitzats.

Article 14. Procediment per calcular l’import pendent de cobrament a l’inici del període 
inicial i del període final del desajust de cada any n.

Per a cadascun dels desajustos temporals negatius que es produeixin en cada any n 
el càlcul de l’import pendent de cobrament a l’inici del període inicial i del període final 
definits a l’article 13, cal procedir de la manera següent:

a) La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, abans del 10 de desembre 
de l’any n+1, ha d’enviar a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme les dades següents:

1r. Import del desajust temporal negatiu de l’any n resultant de la liquidació de 
tancament de l’any n, que als efectes d’aquest Reial decret és l’import pendent de 
cobrament a l’inici del període inicial, n

inicialIPC .

2n. Import pendent de cobrament a l’inici del període final,
n
finalIPC ,  corresponent al 

desajust temporal negatiu de l’any n. Aquesta quantitat es calcula d’acord amb el que 
disposa l’apartat 4.3 de l’annex IV.

b) Les quantitats dels imports pendents de cobrament referits anteriorment 
corresponents al desajust temporal negatiu de l’any n s’han d’aprovar i publicar al «Butlletí 
Oficial de l’Estat» mitjançant una ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme.

Article 15. Fixació de l’anualitat.

1. Les ordres de peatges i càrrecs que s’aprovin per a cada any han d’establir, als 
efectes d’incloure’ls com a cost del sistema, la quantitat anual necessària per satisfer el 
principal i els interessos dels drets de cobrament corresponents als desajustos temporals 
negatius de cada any n, si n’hi ha.

2. En aquest cas, cal determinar les quantitats esmentades d’acord amb el que 
preveu l’annex IV.

L’aplicació del tipus d’interès per calcular l’anualitat s’ha de fer de conformitat amb el 
que disposa l’article 13.

CAPÍTOL V

Del procediment per a la liquidació i el pagament als titulars dels drets de cobrament 
del dèficit de l’any 2013 i, si s’escau, dels desajustos temporals negatius dels anys 

següents

Article 16. Procediment de liquidació dels drets de cobrament corresponents al dèficit de 
l’any 2013.

1. La liquidació i el pagament dels imports pels drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013 es regeix, a més de pel que preveuen l’article 18 i la disposició 
addicional sisena.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, pel que 
disposen aquest Reial decret i el Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel qual 
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s’organitza i es regula el procediment de liquidació dels costos de transport, distribució i 
comercialització a tarifa, dels costos permanents del sistema i dels costos de diversificació 
i seguretat de proveïment.

Aquests drets de cobrament, igual que totes les relatives als drets de cobrament dels 
dèficits i desajustos d’anys anteriors, tenen prioritat en el cobrament en les liquidacions 
del sistema elèctric, i no estan afectats per cap obligació de finançament dels desajustos 
per dèficit d’ingressos i desviacions transitòries entre els ingressos i els costos, pel que fa 
a les quantitats concretes corresponents als drets esmentats.

2. La satisfacció de les quantitats anuals a percebre calculades d’acord amb aquest 
Reial decret s’ha de dur a terme en 12 pagaments compresos entre la liquidació 1 i la 
liquidació 12 de cadascun dels anys de satisfacció dels drets de cobrament.

La quantitat mensual a pagar en virtut del dret de cobrament amb càrrec als ingressos 
del sistema elèctric es calcula per a cada any dividint l’anualitat en dotze parts iguals.

3. Els pagaments als titulars dels drets de cobrament s’han de fer per a cada 
mensualitat d’acord amb el calendari i les dates que s’estableixen per al procediment 
general de liquidacions a l’annex I del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre.

4. Als efectes d’aplicar el que preveuen els apartats anteriors, els titulars del dret de 
cobrament en el cas de cessió efectuada d’acord amb el que disposa aquest Reial decret 
per al dèficit 2013 es consideren subjectes del sistema de liquidacions del sistema elèctric.

Article 17. Procediment de liquidació dels drets de cobrament pels desajustos temporals 
negatius generats des de l’any 2014.

La liquidació i el pagament dels imports de cadascuna de les anualitats dels drets de 
cobrament que corresponguin a cadascun dels subjectes en concepte de desajust 
temporal negatiu de cada any n s’han de satisfer mitjançant l’òrgan encarregat de les 
liquidacions als subjectes que correspongui de conformitat amb el procediment general 
de liquidacions.

Aquestes partides, igual que totes les relatives als drets de cobrament dels dèficits i 
desajustos d’anys anteriors, tenen prioritat en el cobrament sobre la resta de costos del 
sistema en les liquidacions corresponents, sense que es puguin veure afectats per cap 
obligació de finançament dels desajustos per dèficit d’ingressos i desviacions transitòries 
entre els ingressos i els costos pel que fa a les quantitats concretes corresponents als 
drets esmentats.

Disposició addicional primera. Càlculs previstos en aquest Reial decret.

Als efectes de dur a terme els càlculs que es derivin de l’aplicació d’aquest Reial 
decret, cal utilitzar valors en milers d’euros amb dos decimals i tipus d’interès anuals en 
percentatge amb tres decimals.

Així mateix, tant en la definició dels períodes inicial i final com en els càlculs efectuats, 
es considera que cada any té una durada de 365 dies.

Disposició addicional segona. Regularització de les anualitats anteriors a aquest Reial 
decret i liquidació de les anualitats restants corresponents al dèficit de l’any 2013.

1. En la propera liquidació que s’efectuï després de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, l’òrgan encarregat de les liquidacions del sector elèctric ha de procedir a 
regularitzar als titulars inicials la diferència, positiva o negativa, entre les dues quanties 
següents:

a) La quantitat meritada pels titulars inicials fins a la data de l’última liquidació que 
s’hagi efectuat abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret corresponent a l’anualitat 
establerta a l’article 7.2 de l’Ordre IET/107/2014, de 31 de gener, per la qual es revisen 
els peatges d’accés d’energia elèctrica per al 2014.
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b) La quantitat meritada pels titulars inicials d’acord amb el que estableix aquest 
Reial decret fins a la data de l’última liquidació que s’hagi efectuat abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret.

A aquests efectes, aquest òrgan ha de tenir en compte tant les quantitats abonades 
als titulars inicials fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret com la data en què 
aquestes s’hagin abonat.

En tot cas, s’han d’efectuar a favor dels titulars inicials les liquidacions la meritació de 
les quals es produeixi amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2. Així mateix, i en cadascuna de les liquidacions corresponents a l’any 2014 que 
restin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’òrgan esmentat ha de liquidar 
les quanties corresponents que meritin els titulars inicials o, si s’escau, els titulars 
successius dels drets de cobrament del dèficit 2013, d’acord amb el que preveu aquest 
Reial decret; per tant, sense efectuar cap regularització.

Disposició addicional tercera. Tipus d’interès i import pendent de cobrament del dèficit 
de l’any 2013.

1. D’acord amb el que preveu aquest Reial decret, el tipus d’interès d’aplicació al 
dèficit de l’any 2013 és el següent:

a) Tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el període inicial per 
l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013:

Tipus d’interès anual: 0,624%
b) Tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el període final per 

l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament corresponents al dèficit de 
l’any 2013:

Tipus d’interès anual: 2,195%

2. L’import del dèficit de l’any 2013, que als efectes d’aquest Reial decret és l’import 
pendent de cobrament a l’inici del període inicial corresponent al dèficit de l’any 2013,

2013def
inicialIPC , és el resultant de la liquidació complementària de la liquidació provisional 14 

de l’any 2013 i ascendeix a la quantitat de 3.540.547,43 milers d’euros.
3. L’import pendent de cobrament a l’inici del període final del dèficit de 2013, que és 

el valor base del dret de cobrament corresponent al finançament del dèficit de l’any 2013, 
2013def

finalIPC , definit a l’article 6 i calculat tenint en compte el que disposa aquest Reial 
decret, és de 3.336.372,37 milers d’euros.

Disposició addicional quarta. Referències a l’òrgan encarregat de les liquidacions.

Les referències fetes en aquest Reial decret a l’òrgan encarregat de les liquidacions 
s’entenen efectuades a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència fins que el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme assumeixi les competències en matèria de 
liquidacions, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 
3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Disposició addicional cinquena. Coordinació de projectes de concessió d’autoritzacions 
per a projectes d’interès comú.

S’habilita el titular de la Direcció General de Política Energètica i Mines com a autoritat 
nacional competent responsable de facilitar i coordinar el procés de concessió 
d’autoritzacions per als projectes d’interès comú als efectes del que estableix el Reglament 
(UE) núm. 347/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2013, relatiu a 
les orientacions sobre les infraestructures energètiques transeuropees i pel qual es 
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deroga la Decisió núm. 1364/2006/CE i es modifiquen els reglaments (CE) núm. 713/2009, 
(CE) núm. 714/2009 i (CE) núm. 715/2009.

Disposició addicional sisena. Peatges d’accés 6.1A i 6.1B.

Les referències al peatge d’accés o tarifa 6.1 contingudes a les disposicions relatives 
al sector elèctric del mateix rang o inferior normatiu en aquesta norma s’entenen referides 
als peatges d’accés 6.1A i 6.1B en funció dels nivells de tensió.

Disposició transitòria primera. Comunicacions relatives al compliment dels criteris per 
ser considerat conjunt d’instal·lacions als efectes que preveu l’article 14.2 del Reial 
decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia 
elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’encarregat de 
la lectura ha de comunicar als titulars de les instal·lacions, a l’òrgan encarregat de les 
liquidacions i, per via electrònica, a la Direcció General de Política Energètica i Mines, la 
informació detallada de les instal·lacions de cada subgrup connectades a la seva xarxa 
que complien els criteris establerts als apartats I.1 i III.1 de l’article 14.2.b del Reial decret 
413/2014, de 6 de juny, en entrar en vigor el Reial decret llei 9/2013, de 12 de juliol, pel 
qual s’adopten mesures urgents per garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, així 
com la seva potència.

Disposició transitòria segona. Adaptació dels contractes d’accés a la modificació del 
peatge 6.1.

1. Els nous peatges d’accés que s’estableixen a la disposició final segona en 
substitució del peatge 6.1 queden incorporats automàticament als contractes d’accés 
vigents d’acord amb el següent:

Nivell de tensió Peatge antic Peatge nou

>= 1 kV i < 30 kV 6.1 6.1A

>= 30 kV i < 36 kV 6.1 6.1B

Així mateix, els peatges d’accés 6.1A i 6.1B són aplicables als contractes d’accés que 
se subscriguin o es renovin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2. La primera ordre del ministre d’Indústria, Energia i Turisme que estableixi els 
peatges d’accés i, si s’escau, càrrecs, d’acord amb el que preveu l’article 16.5 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, ha de fixar els preus dels termes de potència i energia activa a aplicar en 
cada període horari dels peatges d’accés 6.1A i 6.1B que estableixi la disposició final 
segona d’aquest Reial decret.

3. Fins que es dugui a terme la revisió de peatges d’accés i es fixin els preus dels 
termes bàsics dels peatges d’accés 6.1A i 6.1B d’acord amb l’apartat anterior, són 
aplicables a aquests peatges els preus establerts per al peatge d’accés 6.1.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior en tot allò en què 
contradiguin o s’oposin al que estableix aquest Reial decret i, en particular, la disposició 
transitòria quinzena del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat 
de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i 
residus.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableixen els articles 149.1.13 i 25 
de la Constitució espanyola, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i bases del règim 
miner i energètic.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel 
qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia 
elèctrica.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 del Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel 
qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, 
de la manera següent:

«4. Peatge d’accés 6: peatges d’accés generals per a alta tensió. Són aplicables a 
qualsevol subministrament en tensions compreses entre 1 i 36 kV amb potència 
contractada en algun dels períodes tarifaris superior a 450 kW, i a qualsevol 
subministrament en tensions superiors a 36 kV, en l’esglaó de tensió que correspongui en 
cada cas, excepte el peatge de connexions internacionals que s’aplica a les exportacions 
d’energia i als trànsits d’energia no recollits a l’article 1.3 d’aquest Reial decret.

Aquest peatge es diferencia per nivells de tensió i està basat en sis períodes tarifaris 
en què es divideix la totalitat de les hores anuals.

A aquests peatges d’accés els és aplicable la facturació per energia reactiva, en les 
condicions que fixa l’article 9.3.

Les potències contractades en els diferents períodes han de ser de manera que la 
potència contractada en un període tarifari (Pn+1) sigui sempre superior o igual a la 
potència contractada en el període tarifari anterior (Pn).

Les seves modalitats, en funció de la tensió de servei, són:

Nivell de tensió Peatge

>= 1 kV i < 30 kV . . . . . . . . . . . 6.1A
>= 30 kV i < 36 kV . . . . . . . . . . 6.1B
>= 36 kV i < 72,5 kV . . . . . . . . . 6.2
>= 72,5 kV i < 145 kV . . . . . . . . 6.3
>= 145 kV . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4
Connexions internacionals . . . . 6.5

Disposició final tercera. Modificació del Reglament unificat de punts de mesura del 
sistema elèctric aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost.

S’afegeixen els apartats següents al final de l’article 3 del Reglament unificat de punts 
de mesura del sistema elèctric aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, amb la 
redacció següent:

«30. Energia bruta generada: l’energia produïda per un grup generador 
mesurada en borns d’alternador.

31. Energia neta generada o energia generada en barres de central: l’energia 
bruta generada menys la consumida pels serveis auxiliars mesurada en barres de 
central, és a dir, tenint en compte les pèrdues per elevar l’energia a barres de 
central.

32. Barres de central: són les barres a les quals es connecta el costat d’alta 
del transformador de grup d’un grup generador.

33. Serveis auxiliars de producció: són els subministraments d’energia 
elèctrica necessaris per proveir el servei bàsic en qualsevol règim de funcionament 
de la central.»
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Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de transport 
d’energia elèctrica.

El Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per 
al càlcul de la retribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica, queda modificat de 
la manera següent:

U. Es procedeix a modificar la definició del terme índex de disponibilitat d’una 
instal·lació j l’any n-2 que figura a l’apartat d) de l’article 22, que passa a tenir la redacció 
següent:

«d) IDj
n–2  Índex de disponibilitat d’una instal·lació j l’any n-2. Expressa pel percentatge 

del temps total que la instal·lació esmentada ha estat disponible per al servei al llarg de 
l’any n-2 i, per tant, és el complement a 100 de l’índex d’indisponibilitat:

IDj
n–2 = 100 – n–2 = 100 – n–2 IIj

n–2»

Dos. Es modifica el primer paràgraf de l’article 25.3, que passa a tenir la redacció 
següent:

«La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de dictar les circulars 
pertinents per desplegar la informació reguladora de costos i per obtenir tota la 
informació addicional a la sol·licitada en les resolucions a què fan referència 
l’apartat primer d’aquest article i l’article 26 d’aquest Reial decret, relativa a les 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, que sigui necessària per calcular la 
retribució. Aquestes circulars s’han de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Tres. A l’article 12, totes les referències fetes a l’article «11.1», a excepció de la del 
tercer paràgraf de l’apartat 12.2, se substitueixen per referències a l’article «11.2».

Així mateix, a l’article 12, la referència a l’article «11.1» feta al tercer paràgraf de 
l’article 12.2 se substitueix per l’expressió «11».

Disposició final cinquena. Modificació del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, 
pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de 
distribució d’energia elèctrica.

El Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per 
al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica, queda redactat de 
la manera següent:

U. Se substitueix la fórmula que figura a la segona línia de l’article 11.1 per la 
següent:

« »

Dos. La definició del terme  continguda a l’article 11.2 queda redactada de la 
manera següent:

«tr  Temps de retard retributiu de la inversió de les instal·lacions posades 
en servei des de l’1 de gener de l’any 2011 fins a l’any base. Aquest factor és la 
mitjana de temps transcorregut entre l’autorització d’explotació de la instal·lació i el 
començament de la meritació de retribució, i pren el valor d’1,5 per a les 
instal·lacions posades en servei des de l’any 2011 fins a l’any base.»

Tres. Se substitueix la segona fórmula que figura a l’article 11.4 per la següent:

« »
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Quatre. Se substitueix l’expressió continguda a l’apartat b de l’article 12.3 per la 
següent:

« »

Cinc. Al paràgraf segon de l’article 16.4, l’expressió «apartat 11» se substitueix per 
«apartat 10».

Sis. Al paràgraf tercer de l’article 16.6, l’expressió «apartat 11» se substitueix per 
«apartat 10».

Set. A l’article 17, totes les referències fetes a l’article «16.1», a excepció de la del 
primer paràgraf de l’apartat 17.3, se substitueixen per referències a l’article «16.2».

Així mateix, a l’article 17, la referència a l’article «16.1» que es fa al primer paràgraf 
de l’article 17.3 se substitueix per l’expressió «16».

Vuit. L’article 18, sobre el contingut i el format dels plans d’inversió, queda redactat en 
els termes següents:

«La Secretaria d’Estat d’Energia ha d’establir mitjançant una resolució el 
contingut i el format en què cal presentar els plans d’inversió anuals i plurianuals de 
les empreses distribuïdores d’energia elèctrica amb la proposta prèvia de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Cal publicar aquesta resolució al 
“Butlletí Oficial de l’Estat”. La resolució exhaureix la via administrativa, d’acord amb 
el que disposa l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra la resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional en el termini de dos 
mesos, a comptar de l’endemà de publicar-se, de conformitat amb la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també es pot interposar potestativament un recurs de reposició 
davant el secretari d’Estat d’Energia, en el termini d’un mes, comptat a partir de 
l’endemà de la publicació.»

Nou. Es modifica l’apartat 4 de l’article 25, que passa a tenir la redacció següent:

«4. El sol·licitant disposa d’un termini màxim de sis mesos per comunicar de 
manera expressa a l’empresa distribuïdora si les tasques de nova extensió de 
xarxa les executarà una empresa instal·ladora autoritzada legalment o l’empresa 
distribuïdora. El venciment del termini de sis mesos sense que s’hagi fet aquesta 
comunicació determina la caducitat i l’arxivament de la sol·licitud.»

Deu. Es modifica el segon paràgraf de l’article 29.3, que passa a tenir la redacció 
següent:

«El règim econòmic dels pagaments pels drets de verificació no és aplicable als 
augments de potència fins a la potència màxima admissible de la instal·lació 
recollida a l’últim butlletí de l’instal·lador o, si s’escau, a l’últim certificat de la 
instal·lació.»

Onze. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat c) de l’article 31.1, que passa a 
tenir la redacció següent:

«c) Remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines i a la 
Comissió Nacional de Mercats i Competència, abans de l’1 de maig de cada any 
n-1, l’inventari d’instal·lacions auditat a data 31 de desembre de l’any n-2 en format 
electrònic de full de càlcul, actualitzat degudament amb altes i baixes, assenyalant 
quines de les instal·lacions esmentades han entrat en servei aquest any n-2. 
Aquest inventari actualitzat ha de contenir tots els paràmetres necessaris per 
calcular la retribució individualitzada de cadascuna de les instal·lacions que estiguin 
en servei i ha d’assenyalar si són noves, si han patit modificacions respecte a 
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l’inventari facilitat l’any anterior o si no han patit cap modificació. Així mateix, s’ha 
de remetre un altre fitxer electrònic en el qual han de constar quines instal·lacions 
han causat baixa respecte a l’inventari electrònic remès l’any anterior.»

Dotze. Es modifica l’article 31.3, que passa a tenir la redacció següent:

«3. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de dictar les 
circulars pertinents per desplegar la informació reguladora de costos i per obtenir 
tota la informació addicional a la sol·licitada en les resolucions a què fan referència 
l’apartat primer d’aquest article i l’article 32 d’aquest Reial decret, de les empreses 
distribuïdores d’energia elèctrica, que sigui necessària per calcular la retribució. Cal 
publicar aquestes circulars al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Si la documentació presentada per les empreses distribuïdores per calcular la 
retribució corresponent a l’any n no reuneix els requisits exigits, la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència ha de requerir a l’interessat que, en el 
termini d’un mes, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació 
que si no ho fa, se li calcularà la retribució a partir de les dades aportades en anys 
anteriors a aquesta Comissió.

Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, si entre la informació no 
aportada o no solucionada correctament hi ha la necessària per calcular el volum 
d’instal·lacions que han superat la vida útil reguladora, s’ha d’aplicar el de la mitjana 
representativa del sector incrementat en un 5 per cent.

Es procedeix de la mateixa manera si entre la informació no aportada o no 
solucionada correctament hi consta la necessària per calcular el volum 
d’instal·lacions finançades o cedides per tercers i la relativa al volum d’instal·lacions 
que hagin causat baixa.

La retribució de l’any n no pot ser objecte de modificació per les causes 
assenyalades als dos paràgrafs anteriors, excepte en cas d’error de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència o del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme.

Si no es disposa de la informació relativa a les instal·lacions de distribució, la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’utilitzar per al càlcul les 
eines reguladores a què fa referència l’article 9.»

Tretze. El primer paràgraf de l’article 32.1 queda redactat de la manera següent:

«Amb la finalitat que tota la informació aportada sobre la inversió efectuada 
presenti un caràcter homogeni, el titular de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines ha d’establir mitjançant una resolució abans de l’1 de febrer de 
cada any els criteris que cal seguir per elaborar l’informe d’auditoria externa a què 
fa referència l’article 31.1 i tota la informació auditada que sigui necessària per 
calcular la retribució. Les resolucions que es dictin a aquest efecte s’han de publicar 
al “Butlletí Oficial de l’Estat”.

La resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines que preveu 
aquesta disposició no posa fi a la via administrativa i, en conseqüència, pot ser 
objecte de recurs d’alçada davant la Secretaria d’Estat d’Energia, de conformitat amb 
el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»

Catorze. Es modifica l’apartat tercer de la disposició transitòria primera, que passa a 
tenir la redacció següent:

«3. Els incentius recollits als capítols IX, X i XI d’aquest Reial decret són 
aplicables en la retribució a percebre a partir de l’any d’inici del primer període 
regulador. Fins a aquesta data, cal aplicar els incentius regulats a l’Ordre 
ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a 
partir de l’1 de gener de 2009, i l’Ordre ITC/2524/2009, de 8 de setembre, per la 
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qual es regula el mètode de càlcul de l’incentiu o penalització per a la reducció de 
pèrdues que s’ha d’aplicar a la retribució de la distribució per a cadascuna de les 
empreses distribuïdores d’energia elèctrica.»

Disposició final sisena. Modificació del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es 
regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, 
cogeneració i residus.

El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, queda 
modificat de la manera següent:

U. S’introdueix el text següent després del segon paràgraf de l’article 7.d):

«L’encarregat de la lectura ha de comunicar als titulars de les instal·lacions i a 
l’operador del sistema la informació detallada de les instal·lacions connectades a la 
seva xarxa que formin part d’una agrupació segons la definició que estableix aquest 
article, inclosos el codi de l’agrupació i la seva potència. La comunicació als titulars 
de les instal·lacions s’ha de fer almenys anualment, abans del 31 de març, i només 
en els casos en què es produeixin modificacions des de l’última comunicació.

L’operador del sistema ha de remetre almenys semestralment a l’òrgan 
encarregat de les liquidacions i a la Direcció General de Política Energètica i Mines 
la informació detallada de les instal·lacions que formin part d’una agrupació segons 
la definició que estableix aquest article. Així mateix, aquest òrgan pot requerir a 
l’operador del sistema la informació que consideri necessària per verificar el 
compliment per part dels titulars de les obligacions que preveuen els apartats c) i d) 
d’aquest article.»

Dos. S’introdueix un nou apartat 9 a l’article 21:

«9. En cas que, en aplicació dels apartats 4.b), 4.c) i 5 d’aquest article, 
s’ajustin els ingressos procedents del règim retributiu específic d’una instal·lació, 
aquest ajust s’ha de mantenir en les liquidacions següents fins a la data en què 
s’efectuï la següent correcció dels ingressos, ja sigui trimestral o anual.»

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’article 22.4, que queda redactat de la 
manera següent:

«Per a l’últim any natural de cada semiperíode regulador, el preu mitjà anual del 
mercat diari i intradiari s’ha de calcular com la mitjana aritmètica mòbil, dels dotze 
mesos anteriors a l’1 d’octubre, dels preus horaris del mercat diari i intradiari. El 
valor obtingut s’ha de publicar abans del 15 d’octubre de l’any esmentat.»

Quatre. Es modifica l’article 34.2, que queda redactat de la manera següent:

«2. En qualsevol cas, la comunicació a què fa referència l’apartat anterior s’ha 
de remetre a l’organisme competent per dur a terme les liquidacions, indicant la 
data d’aplicació i la durada total del període esmentat. Així mateix, cal remetre la 
comunicació a l’organisme competent que va autoritzar la instal·lació.

A aquests efectes, la comunicació a l’organisme competent per efectuar les 
liquidacions s’ha de remetre amb una antelació mínima de 15 dies a l’inici del 
període de renúncia corresponent.»

Cinc. Es modifica l’article 53.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. Els titulars de les instal·lacions de producció a partir de fonts d’energia 
renovables, cogeneració i residus poden operar directament o a través d’un 
representant als efectes de la seva participació al mercat de producció i dels 
cobraments i pagaments dels peatges, del règim retributiu específic i, si s’escau, 
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dels càrrecs. En tot cas, el representant escollit ha de ser el mateix a tots els 
efectes esmentats.»

Sis. Es modifica la disposició addicional setena.5, que queda redactada de la 
manera següent:

«5. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de proposar 
d’ofici a la Direcció General de Política Energètica i Mines la iniciació del 
procediment de cancel·lació per incompliment de la inscripció al Registre de règim 
retributiu específic. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de dictar, 
si s’escau, l’acte d’iniciació del procediment.

En els procediments que regula aquesta disposició, el termini màxim per 
resoldre i notificar és de sis mesos des de la data de l’acord d’iniciació dictat per la 
Direcció General de Política Energètica i Mines.

En aquests procediments, la Direcció General de Política Energètica i Mines ha de 
donar trasllat de l’acte d’iniciació a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
per a la instrucció del procediment, que ha d’incloure en tot cas l’audiència a 
l’interessat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’elaborar una 
proposta de resolució, que cal remetre a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, òrgan competent per resoldre, amb un termini d’antelació mínim de dos mesos 
abans que finalitzi el termini màxim per resoldre i notificar la resolució.»

Set. S’introdueix un quart paràgraf a la disposició addicional dotzena, amb el tenor 
següent:

«L’encarregat de la lectura ha de comunicar als titulars de les instal·lacions 
incloses en aquesta disposició i a l’operador del sistema la informació detallada de 
les instal·lacions connectades a la seva xarxa que formin part d’una agrupació 
segons la definició que estableix aquesta disposició, inclosos el codi de l’agrupació 
i la seva potència. La comunicació als titulars de les instal·lacions s’ha de fer 
almenys anualment, abans del 31 de març, i només en els casos en què es 
produeixin modificacions des de l’última comunicació.»

Vuit. S’inclou un nou apartat 6 a la disposició transitòria vuitena, amb la redacció 
següent:

«6. En els casos en què l’incompliment de l’obligació d’ingrés que 
correspongui a un subjecte productor o al seu representant indirecte no hagi estat 
satisfeta en la seva totalitat d’acord amb el que preveuen els apartats anteriors, 
s’ha de compensar amb les quanties liquidades per l’operador del sistema que 
corresponguin al mateix subjecte productor.»

Disposició final setena. Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre d’Indústria, Energia i Turisme per dictar les disposicions 
necessàries de desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de desembre de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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ANNEX I

Metodologia de càlcul del tipus d’interès d’aplicació en el dèficit de l’any 2013

1.1 Determinació del tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el 
període inicial per l’import pendent de cobrament del dèficit de l’any 2013.

Durant el període inicial, els interessos meritats per l’import pendent de cobrament del 
dèficit de l’any 2013 s’han de calcular per aplicació d’un tipus d’interès que es determina 
d’acord amb l’expressió següent:

   Dif  2013
inicial-ref

20132013
inicialinicial ii

On:

 2013
iniciali Tipus d’interès anual del període inicial del dèficit de l’any 2013: és el tipus 

d’interès que s’aplica per calcular els interessos meritats durant el període inicial per 
l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament corresponents al dèficit de l’any 
2013, expressat en percentatge amb tres decimals, per recuperar les aportacions 
efectuades pels subjectes per cobrir el dèficit esmentat, d’acord amb la disposició 
addicional divuitena de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’apartat 1 
de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector 
elèctric.

inicial-ref
2013 i  Tipus d’interès anual de referència utilitzat per establir el tipus d’interès 

anual del període inicial del dèficit de l’any 2013. Aquest paràmetre pren com a valor la 
mitjana de les cotitzacions dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2013 de 
l’Interest Rate Swap (IRS) a 1 any, expressat en percentatge amb tres decimals. Aquesta 
mitjana és el resultat de dividir la suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils 
segons el calendari TARGET del Banc Central Europeu del període en qüestió entre el 
nombre total de dies hàbils del període esmentat.

inicial
2013Dif  Diferencial utilitzat per establir el tipus d’interès anual del període inicial del 

dèficit de l’any 2013. Aquest paràmetre pren com a valor la mitjana ponderada dels Credit 
Default Swaps (CDS) a 1 any de les cotitzacions dels mesos d’octubre, novembre i 
desembre de l’any 2013, disponibles per als comparadors de referència, expressat en 
percentatge amb tres decimals

Per calcular el valor del CDS de cadascuna de les empreses, es pren el resultat de 
dividir la suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils segons el calendari 
TARGET del Banc Central Europeu del període en qüestió entre el nombre total de dies 
hàbils del període esmentat.

Els comparadors de referència són les empreses elèctriques que, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
hagin finançat els dèficits i desajustos temporals negatius als quals cal aplicar el tipus 
d’interès.

Per calcular el terme, els CDS dels comparadors es ponderen d’acord amb els 
coeficients amb què les empreses elèctriques esmentades financin el dèficit corresponent 
de l’any 2013.

A partir del tipus d’interès anual del període inicial del dèficit de l’any 2013,  2013
iniciali ,

s’ha de determinar el tipus d’interès diari del període inicial del dèficit de l’any 2013, s’ha de determinar el tipus d’interès diari del període inicial del dèficit de l’any 2013, 
, aplicant la formulació següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 301  Dissabte 13 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 20

1.2 Determinació del tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el 
període final per l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament corresponents al 
dèficit de l’any 2013.

Durant el període final del 2013, els interessos meritats per l’import pendent de 
cobrament dels drets de cobrament del dèficit de l’any 2013 s’han de calcular aplicant un 
tipus d’interès que es determina d’acord amb l’expressió següent:

   Dif  2013
final-ref

20132013
finalfinal ii

On:

 2013
finali  Tipus d’interès anual del període final de 2013: és el tipus d’interès anual que 

s’aplica per calcular els interessos meritats durant el període final per l’import pendent de 
cobrament dels drets de cobrament corresponents al dèficit de l’any 2013, expressat en 
percentatge amb tres decimals. Aquest tipus d’interès ha de ser fix durant el termini que 
transcorre des de l’inici del període final de 2013 fins al 31 de desembre de 2028.

 2013
finalrefi  Tipus d’interès de referència utilitzat per establir el tipus d’interès anual del 

període final de 2013. Aquest paràmetre pren el valor de la mitjana dels mesos d’agost, 
setembre i octubre de l’any 2014, de les cotitzacions del rendiment de l’obligació de l’Estat 
amb venciment el 31 de gener de 2023 al mercat secundari, expressada en percentatge 
amb tres decimals.

final
2013Dif  Diferencial utilitzat per establir el tipus d’interès anual del període final de 

2013. Aquest paràmetre pren el valor de 31,8 punts bàsics.

A partir del tipus d’interès anual del període final de 2013,  2013
finali , s’ha de determinar 

el tipus d’interès diari del període final de 2013, 
A partir del tipus d’interès anual del període final de 2013, 

, aplicant la formulació següent:

ANNEX II

Metodologia de càlcul del tipus d’interès d’aplicació als desajustos temporals 
negatius a partir de l’any 2014

2.1 Determinació del tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el 
període inicial per l’import pendent de cobrament dels desajustos temporals negatius a 
partir de l’any 2014.

Durant el període inicial, els interessos meritats per les quantitats pendents de 
cobrament dels desajustos temporals negatius de cada any n a partir de 2014 s’han de 
calcular aplicant un tipus d’interès que es determina d’acord amb l’expressió següent:

   Dif  n
inicial-ref

n
inicialinicial

n ii
On:

 inicial
ni Tipus d’interès anual del període inicial del desajust temporal negatiu de 

l’any n. És el tipus d’interès que s’aplica per calcular els interessos meritats durant el 
període inicial per les quantitats pendents de cobrament dels desajustos temporals 
negatius de cada any n a partir de 2014, expressat en percentatge amb tres decimals, per 
recuperar les quantitats aportades pels subjectes per cobrir el desajust esmentat d’acord 
amb l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

inicial-ref
ni Tipus d’interès de referència utilitzat per establir el tipus d’interès anual del 

període inicial del desajust temporal negatiu de l’any n.
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Aquest paràmetre pren com a valor la mitjana de les cotitzacions dels mesos 
d’octubre, novembre i desembre de l’any n de l’Interest Rate Swap (IRS) a 1 any, 
expressat en percentatge amb tres decimals. Aquesta mitjana és el resultat de dividir la 
suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils segons el calendari TARGET del 
Banc Central Europeu del període en qüestió entre el nombre total de dies hàbils del 
període esmentat.

inicial
nDif És el diferencial utilitzat per establir el tipus d’interès anual del període inicial 

del desajust temporal negatiu de l’any n.
Aquest paràmetre pren com a valor la mitjana ponderada dels Credit Default Swaps 

(CDS) a 1 any de les cotitzacions dels mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any n, 
disponibles per als comparadors de referència, expressat en percentatge amb tres 
decimals

Per calcular el valor del CDS de cadascuna de les empreses, es pren el resultat de 
dividir la suma de les cotitzacions diàries de tots els dies hàbils segons el calendari 
TARGET del Banc Central Europeu del període en qüestió entre el nombre total de dies 
hàbils del període esmentat.

Els comparadors de referència són les deu societats que més percentatge de desajust 
temporal negatiu hagin finançat l’any n d’acord amb el que disposa l’article 19 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, sense considerar les que percebin exclusivament una 
retribució en concepte de gestió de la demanda d’interrumpibilitat i que disposin de CDS 
cotitzats al llarg del període de càlcul, directament o a través de societats del grup.

En cas que els comparadors no disposin de CDS cotitzats al llarg del període de 
càlcul, es pot utilitzar el diferencial respecte a l’IRS resultant d’emissions amb termini 
similar que s’hagin efectuat entre gener i desembre de l’any n.

En el supòsit que no es pugui assolir el valor establert de 10 comparadors perquè no 
es disposa de la informació necessària, es pot considerar un nombre de comparadors 
inferior.

Per calcular el terme , els CDS dels comparadors han d’estar ponderats i en 
base 100, d’acord amb els coeficients amb què les societats esmentades van finançar els 
desajustos temporals negatius corresponents de l’any n.

A partir del tipus d’interès anual del període inicial del desajust temporal negatiu de 
l’any n, 

A partir del tipus d’interès anual del període inicial del desajust temporal negatiu de 
, s’ha de determinar el tipus d’interès diari del període inicial del desajust 

de l’any n, l’any n, 
, s’ha de determinar el tipus d’interès diari del període inicial del desajust 

, aplicant la formulació següent:

2.2 Determinació del tipus d’interès per calcular els interessos meritats durant el 
període final per l’import pendent de cobrament dels desajustos temporals negatius a 
partir de l’any 2014.

Durant el període final del desajust temporal negatiu de l’any n, els interessos meritats 
per les quantitats pendents de cobrament aportades pels subjectes en concepte de 
desajustos temporals negatius de cada any n a partir de 2014 s’han de calcular aplicant 
un tipus d’interès que es determina d’acord amb l’expressió següent:

;

On:

 Tipus d’interès anual del període final del desajust temporal negatiu de l’any n.  Tipus d’interès anual del període final del desajust temporal negatiu de l’any n. 
És el tipus d’interès anual que s’aplica per calcular els interessos meritats durant el És el tipus d’interès anual que s’aplica per calcular els interessos meritats durant el 
període final per l’import pendent de cobrament dels drets de cobrament dels desajustos 
temporals negatius corresponents a l’any n. Aquest tipus d’interès ha de ser fix des de 
l’inici del període final del desajust de l’any n fins al 31 de desembre de l’any n+5.
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Tipus d’interès de referència utilitzat per establir el tipus d’interès anual del 
període final del desajust temporal negatiu de l’any n. Aquest paràmetre pren el valor de 
la mitjana en els mesos d’agost, setembre i octubre de l’any n+1 del rendiment del deute 
públic espanyol al mercat secundari amb venciment en la data més propera al 31 de 
gener de l’any n+4.gener de l’any n+4.

 Diferencial utilitzat per establir el tipus d’interès anual del període final del 
desajust temporal negatiu de l’any n. Aquest paràmetre pren el valor que es determini a 
les ordres de peatges i càrrecs.

A partir del tipus d’interès anual del període final del desajust de l’any n, , s’ha de 
determinar el tipus d’interès diari del període final del desajust temporal negatiu de l’anydeterminar el tipus d’interès diari del període final del desajust temporal negatiu de l’any n, determinar el tipus d’interès diari del període final del desajust temporal negatiu de l’any

, aplicant la formulació següent:

ANNEX III

Metodologia de càlcul dels pagaments i imports pendents de cobrament del dret de 
cobrament del dèficit de l’any 2013

3.1 Import pendent de cobrament a l’inici del període inicial del dèficit de l’any 2013.

L’import pendent de cobrament a l’inici del període inicial del dèficit de l’any 2013, L’import pendent de cobrament a l’inici del període inicial del dèficit de l’any 2013, 
, és l’import del dèficit de l’any 2013 resultant de la liquidació complementària 

de la liquidació provisional 14 de l’any 2013. Aquest valor és la quantia que recull la de la liquidació provisional 14 de l’any 2013. Aquest valor és la quantia que recull la 
disposició addicional tercera.

3.2 Càlcul de la quantitat a percebre l’any 2014 per recuperar les quanties aportades 
corresponents al dèficit de l’any 2013 corresponent a la part del període inicial pertanyent 
al 2014.

La quantitat a percebre en concepte de devolució de principal i interessos del dèficit 
de l’any 2013 durant la totalitat del període inicial per recuperar les quanties aportades 
per les empreses, d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, o els seus titulars successius de 2013, es denomina 
per les empreses, d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, de 

. Aquest 
terme es calcula d’acord amb l’expressió següent:

;

On:

: Nombre total de dies del període inicial del dèficit 2013.

 Import pendent de cobrament del dèficit 2013 a l’inici del període inicial. 
Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 3.1 d’aquest annex III.Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 3.1 d’aquest annex III.

 Tipus d’interès diari del període inicial del dèficit de l’any 2013. Aquest tipus 
d’interès és el definit a l’apartat 1.1 de l’annex I.

, Nombre total de dies del termini previst per recuperar les aportacions 
efectuades per cobrir el dèficit de l’any 2013 a la disposició addicional divuitena de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, i a l’apartat primer de la disposició addicional vint-i-unena 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre. D’acord amb el que preveu la disposició addicional 
primera, aquest paràmetre pren el valor de 5.475 dies.
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3.3 Import pendent de cobrament a l’inici del període final del dèficit de l’any 2013.

L’import pendent de cobrament a l’inici del període final, que és el valor base a què fa 
referència l’article 6, es calcula d’acord amb l’expressió següent:

On:

 Import pendent de cobrament del dèficit 2013 a l’inici del període inicial. 
Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 3.1 d’aquest annex III.Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 3.1 d’aquest annex III.Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 3.1 d’aquest annex III.

Quantitat a percebre en concepte de devolució de principal i interessos 
del dèficit 2013 durant la totalitat del període inicial per recuperar les quanties aportades 
per les empreses d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 54/1997, 
de 27 de novembre, o els seus titulars successius de 2013, definida i calculada a 
l’apartat 3.2 d’aquest annex.l’apartat 3.2 d’aquest annex.

; Interessos meritats durant la totalitat del període inicial. Aquest terme es 
calcula d’acord amb l’expressió següent:calcula d’acord amb l’expressió següent:

En què els termes que apareixen a l’expressió són els definits en apartats anteriors 
dels annexos d’aquest Reial decret.

3.4 Càlcul de la quantitat a percebre l’any t per recuperar les quanties aportades 
corresponents al dèficit de l’any 2013 corresponent a la part del període final pertanyent a 
l’any t.

La quantitat a percebre l’any t en concepte de devolució de principal i interessos 
corresponent a la part del període final pertanyent a l’any t per recuperar les quanties 
aportades per les empreses d’acord amb la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, o els seus titulars successius, corresponents al dèficit 2013, 
es denomina 
54/1997, de 27 de novembre, o els seus titulars successius, corresponents al dèficit 2013, 

 i es calcula d’acord amb l’expressió següent:

;

On:

2013def
finalIPC

 Import pendent de cobrament del dèficit 2013 en la data d’inici del període 
final.

finalid 2013  Tipus d’interès diari del període final al qual merita l’import pendent de 
cobrament dels drets de cobrament corresponents al dèficit de l’any 2013, definit a 
l’annex I.

2013
finald

 Nombre de dies totals del període final del dèficit 2013, des de la data d’inici del 
període final fins a la data final de venciment del pagament el 31 de desembre de 2028. 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, es considera que cada any 
té una durada de 365 dies.

2013
finaltd

 Nombre de dies de l’any t que pertanyen al període final del dèficit de 2013. 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, es considera que cada any 
té una durada de 365 dies. Per als anys t posteriors a aquell en què es produeixi l’inici del 
període final, aquest terme pren el valor de 365 dies.
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ANNEX IV

Metodologia de càlcul dels pagaments i imports pendents de cobrament dels 
desajustos temporals negatius a partir de 2014

4.1 Import pendent de cobrament a l’inici del període inicial corresponent al desajust 
temporal negatiu de l’any n.

L’import pendent de cobrament a l’inici del període inicial , corresponent al 
desajust temporal negatiu de l’any n, si s’escau, és l’import del desajust temporal negatiu desajust temporal negatiu de l’any n, si s’escau, és l’import del desajust temporal negatiu 
de l’any n resultant de la liquidació de tancament de l’any n que s’ha d’aprovar d’acord 
amb l’article 14 d’aquest Reial decret.

4.2 Càlcul de la quantitat a percebre l’any n+1 corresponent a la part del període 
inicial pertanyent a l’any n+1 per recuperar les quanties aportades per les empreses 
finançadores dels desajustos temporals negatius de l’any n, d’acord amb l’article 19 de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre.

La quantitat a percebre en concepte de devolució de principal i interessos durant la 
totalitat del període inicial per recuperar les quanties aportades per les empreses 
finançadores dels desajustos temporals negatius de l’any n, d’acord amb l’article 19 de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, corresponents al desajust de l’any n, es denomina Llei 24/2013, de 26 de desembre, corresponents al desajust de l’any n, es denomina 

. Aquest terme es calcula d’acord amb l’expressió següent:

;

On:

 Import pendent de cobrament a l’inici del període inicial del desajust de l’any 
n. Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 4.1 d’aquest annex IV.n. Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 4.1 d’aquest annex IV.n. Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 4.1 d’aquest annex IV.

 Tipus d’interès diari del període inicial al qual merita l’import pendent de 
cobrament dels desajustos temporals negatius corresponents a l’any n durant el període cobrament dels desajustos temporals negatius corresponents a l’any n durant el període 
inicial. Aquest tipus d’interès és el definit al punt 2.1 de l’annex II.

dndnd , Nombre total de dies del termini previst per recuperar les aportacions efectuades 
per cobrir els desajustos temporals negatius de l’any n assenyalats a l’article 19 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre. D’acord amb el que estableix la disposició addicional 
primera, es considera que cada any té una durada de 365 dies; per tant, aquest paràmetre 
pren el valor de 1.825 dies.pren el valor de 1.825 dies.

: Nombre total de dies del període inicial corresponent al desajust temporal 
negatiu de l’any n.negatiu de l’any n.

4.3 Import pendent de cobrament a l’inici del període final.

L’import pendent de cobrament a l’inici del període final es calcula d’acord amb 
l’expressió següent:

On:

 Import pendent de cobrament a l’inici del període inicial del desajust 
temporal negatiu de l’any n. Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 4.1 d’aquest temporal negatiu de l’any n. Aquesta quantitat és l’assenyalada a l’apartat 4.1 d’aquest 
annex IV.annex IV.

 Quantitat a percebre en concepte de devolució de principal i interessos 
durant la totalitat del període inicial per recuperar les quanties aportades per les empreses 
finançadores dels desajustos temporals negatius de l’any n, d’acord amb l’article 19 de la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, corresponents al desajust de l’any n. Aquest terme es 
calcula d’acord amb el que disposa l’apartat 4.2 d’aquest annex.
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; Interessos meritats durant la totalitat del període inicial corresponent al 
desajust temporal negatiu de l’any n. Aquest terme es calcula d’acord amb l’expressió 
següent:

En què els termes que apareixen a l’expressió són els definits en apartats anteriors 
dels annexos d’aquest Reial decret.

4.4 Càlcul de la quantitat a percebre l’any t corresponent a la part del període final 
pertanyent a l’any t per recuperar les quanties aportades.

La quantitat a percebre l’any t en concepte de devolució de principal i interessos 
corresponent a la part del període final pertanyent a l’any t per recuperar les quanties 
aportades per les empreses finançadores dels desajustos temporals negatius de l’any n, 
d’acord amb l’article 19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, corresponents al desajust 
de l’any n, es denomina 

19 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, corresponents al desajust 
 i es calcula d’acord amb l’expressió següent:

;

On:

: Import pendent de cobrament en la data d’inici del període final corresponent 
al desajust temporal negatiu de l’any n, d’acord amb el que recull l’articleal desajust temporal negatiu de l’any n, d’acord amb el que recull l’article 14 d’aquest 
Reial decret.Reial decret.

 Tipus d’interès diari del període final al qual meriten l’import pendent de 
cobrament dels desajustos temporals negatius corresponents a l’any n durant el període cobrament dels desajustos temporals negatius corresponents a l’any n durant el període 
final. Aquest tipus d’interès és el definit a l’apartat 2.2 de l’annex II.final. Aquest tipus d’interès és el definit a l’apartat 2.2 de l’annex II.

, Nombre de dies totals del període final del desajust corresponent a l’any n. 
Aquest període transcorre des de la data d’inici del període final del desajust corresponent Aquest període transcorre des de la data d’inici del període final del desajust corresponent 
a l’any n fins a la data final de venciment del pagament el 31 de desembre de l’any n+5. 
D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, es considera que cada any 
té una durada de 365 dies.té una durada de 365 dies.

. Nombre de dies de l’any t que pertanyen al període final del desajust 
corresponent a l’any n. D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, es corresponent a l’any n. D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, es 
considera que cada any té una durada de 365 dies. Per als anys t posteriors a aquell en 
què es produeixi l’inici del període final, aquest terme pren el valor de 365 dies.
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