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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
I EL REPTE DEMOGRÀFIC

17279 Reial decret 1184/2020, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les 
metodologies de càlcul dels càrrecs del sistema gasista, de les retribucions 
regulades dels emmagatzematges subterranis bàsics i dels cànons aplicats 
pel seu ús.

I

Càrrecs del sistema gasista

El Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, de mesures urgents per adequar les 
competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a les exigències 
derivades del dret comunitari en relació amb les directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al 
mercat interior de l’electricitat i del gas natural, va modificar, entre d’altres, l’article 3.1 de 
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i va introduir el concepte de 
càrrec com un pagament específic dels usuaris de les instal·lacions destinat a sufragar els 
costos del sistema gasista que no estiguin directament associats a l’ús d’aquestes 
instal·lacions i que estan enumerats a l’article 59.4.b de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, el 
contingut del qual també va ser modificat pel Reial decret llei esmentat.

El Reial decret llei esmentat també va modificar l’article 92.2 de l’esmentada 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, per atribuir al Govern la competència per determinar 
l’estructura i la metodologia de càlcul dels càrrecs segons els principis de l’article 59 de la 
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència, i va atorgar al titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic la competència d’aprovar els valors concrets d’aplicació, amb l’acord previ de 
la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Finalment, la disposició final tercera del Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, va 
determinar que, abans de l’1 de gener de 2020, el Govern, a proposta del titular del 
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’informe previ de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l’acord de la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics, ha d’aprovar mitjançant un reial decret les metodologies de 
càlcul dels càrrecs amb prou antelació respecte de la seva entrada en vigor.

En conseqüència, i de conformitat amb això, els objectius d’aquest Reial decret 
inclouen la definició de la metodologia que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la quantia anual 
que s’ha de recaptar en concepte de càrrecs del sistema i l’establiment del procediment de 
repartiment d’aquests costos entre els diferents usuaris mitjançant criteris proporcionals, 
objectius i no discriminatoris. S’han d’aplicar els principis de transparència en el càlcul i de 
senzillesa en la formulació per tal que el càlcul dels càrrecs unitaris sigui simple i 
predictible, i per aconseguir la màxima simplicitat en la seva aplicació, respectant 
l’estructura dels peatges i cànons d’accés en vigor.

II

Retribució dels emmagatzematges subterranis bàsics

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, en l’annex XI va establir la metodologia per calcular 
la retribució regulada de les activitats de transport, regasificació i emmagatzematge 
subterrani. D’acord amb l’article 63.2 d’aquesta Llei, la metodologia esmentada és aplicable 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 2

a la retribució corresponent al període regulador comprès entre el 5 de juliol de 2014 i el 31 
de desembre de 2020.

Posteriorment, el Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, va modificar l’article 7 de la 
Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
per atribuir a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la competència per fixar 
la metodologia, els paràmetres i la base d’actius per a la retribució de les instal·lacions de 
transport i distribució de gas natural i plantes de gas natural liquat (GNL), segons les 
orientacions de política energètica aprovades mitjançant l’Ordre TEC/406/2019, de 5 
d’abril, per la qual s’estableixen orientacions de política energètica a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència.

El mateix Reial decret llei va afegir un apartat «e» a l’article 3.1 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, per atribuir al Govern la competència per determinar la metodologia, els 
paràmetres, la base d’actius i les quanties de la retribució dels emmagatzematges 
subterranis.

Per tant, i com a conseqüència de l’assumpció de les noves competències retributives 
per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, és imprescindible una 
revisió de la metodologia retributiva dels emmagatzematges subterranis per assegurar que 
la metodologia aplicada a la retribució d’aquestes instal·lacions manté la coherència, 
sense detriment de les seves especificitats, amb les metodologies retributives aprovades 
per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Així mateix, la revisió de la metodologia retributiva dels emmagatzematges bàsics 
compleix el que disposa l’article 60 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, que obliga que 
aquesta metodologia romangui constant durant cada període regulador de sis anys, el 
primer dels quals finalitza el 31 de desembre de 2020. Igualment, la metodologia proposada 
s’adequa a la disposició final quarta de la Llei esmentada que habilita el Govern a modificar 
l’annex XI on s’estableix la metodologia de càlcul de la retribució de les activitats de 
transport, regasificació i emmagatzematge bàsic.

III

Cànons d’accés als emmagatzematges subterranis

El reiterat Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, va modificar l’article 3.1 de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i va afegir un nou apartat «e», pel qual s’atorga al Govern la 
competència per determinar l’estructura i la metodologia per al càlcul dels cànons dels 
serveis d’accés a les instal·lacions gasistes destinats a sufragar la retribució associada a 
l’ús dels emmagatzematges subterranis bàsics. Així mateix, el Reial decret llei esmentat 
també va modificar l’article 92 de la Llei i va atorgar al titular del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’acord previ de la Comissió Delegada del Govern 
per a Afers Econòmics, la competència d’aprovar anualment els valors concrets d’aplicació 
dels cànons.

L’estructura del cànon d’emmagatzematge subterrani està recollida actualment a 
l’article 32 del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a 
les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas 
natural, en la redacció feta per l’article 1.10 del Reial decret 335/2018, de 25 de maig, pel 
qual es modifiquen diversos reials decrets que regulen el sector del gas natural.

Conforme a la disposició final tercera del Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, les 
metodologies de càlcul dels cànons d’accés als emmagatzematges les ha d’aprovar el 
Govern, mentre que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de publicar les 
metodologies de càlcul dels peatges d’accés a les instal·lacions de transport, distribució i 
plantes de gas natural liquat, manament que s’ha complert mitjançant la publicació de la 
Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per 
la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i 
regasificació de gas natural. Per tant, és procedent aprovar, mitjançant aquest Reial decret, 
la metodologia de càlcul dels cànons d’ús dels emmagatzematges subterranis.
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IV

Disposicions addicionals, transitòries i finals

Acompanyen el Reial decret tres disposicions addicionals, la primera de les quals 
substitueix l’any natural per l’any de gas als efectes de liquidacions, per tal de proporcionar 
coherència a tot el sistema econòmic gasista, on retribucions, peatges, cànons i càrrecs es 
fixen per períodes d’any de gas. La disposició addicional segona desplega l’habilitació que 
atribueix al Govern la disposició final setena del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, 
pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en 
matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció 
de les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors elèctric i 
gasista, per reduir les capacitats nominals requerides per poder emetre l’acta de posada 
en servei definitiva en emmagatzematges subterranis. Aquesta reducció ha de ser 
proporcional a la quantitat de gas coixí que el titular ha estat autoritzat a injectar, de 
manera que amb aquesta mesura se soluciona un problema d’índole pràctica (impossibilitat 
que el titular pugui cancel·lar l’aval) conseqüència d’una decisió administrativa. La 
disposició addicional tercera determina la destinació de les devolucions, si s’escau, de les 
retribucions provisionals de l’operador del mercat organitzat de gas.

En relació amb les disposicions transitòries, la primera determina que la retribució en 
vigor a partir de l’1 de gener de 2021 només té vigència fins al 30 de setembre de 2021, 
per poder fixar des de llavors les retribucions de conformitat amb l’any de gas que comença 
l’1 d’octubre de 2021. La transitòria segona fixa el procediment de reducció progressiva de 
la retribució transitòria per continuïtat de subministrament; la transitòria tercera els 
percentatges d’ingressos connexos que s’han de liquidar al sistema fins que es determinin 
els definitius mitjançant una ordre ministerial; la transitòria quarta determina el valor del 
terme R de la fórmula de retribució per millores de la productivitat, mentre que la transitòria 
cinquena determina el valor dels termes FI emprats en el càlcul de la fórmula de la 
compensació per interrompibilitat; la transitòria sisena estén el termini per fer inspeccions 
periòdiques durant l’any 2020 com a conseqüència dels efectes del virus SARS-CoV-2. La 
transitòria setena determina l’any de referència per a les proves d’injecció i extracció dels 
emmagatzematges afectats per la disposició addicional segona. Finalment, la transitòria 
vuitena estableix una exempció temporal del pagament de càrrecs, durant el primer 
període regulador, al gas natural destinat a carburant terrestre o marítim.

S’inclou una disposició derogatòria única que deroga parcialment els articles 15 a 24 
del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, dedicats al règim retributiu de les activitats 
regulades, el contingut dels quals ha de ser substituït pel d’aquest Reial decret i el de les 
noves circulars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència; també deroga 
l’Ordre ITC/3995/2006, de 29 de desembre, per la qual s’estableix la retribució dels 
emmagatzematges subterranis de gas natural inclosos en la xarxa bàsica, ja que el seu 
contingut és substituït pel títol II.

La disposició final primera modifica l’article 27 del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, 
per tal d’adaptar l’estructura de la tarifa d’últim recurs de gas natural a la nova estructura 
de peatges de xarxa local aprovats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, 
mentre que la disposició final segona ajorna l’aplicació de penalització per prudència 
financera insuficient a l’any 2024. La disposició final tercera determina el títol competencial 
de la disposició. La disposició final quarta inclou una sèrie d’habilitacions a favor del titular 
del ministeri proponent. Finalment, la disposició final cinquena determina la data d’entrada 
en vigor de les diferents metodologies de càrrecs, retribucions i cànons.

V

El Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a i 25a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica i sobre bases del règim miner i energètic i 
està inclòs en el Pla anual normatiu 2020, i s’adequa als principis de bona regulació que 
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estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, atès que, segons el que s’exposa, es posa de manifest 
el compliment del principi de necessitat.

En relació amb el principi d’eficàcia, aquesta norma amb rang de reial decret és 
l’instrument necessari i adequat atès que, com s’ha exposat, és el Govern qui per llei té 
l’habilitació per disposar sobre les matèries que regula el Reial decret.

Així mateix, el Reial decret compleix el principi de proporcionalitat perquè conté la 
regulació necessària i imprescindible per assolir els objectius esmentats prèviament.

Igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica, atès que el Reial decret és aplicable 
en el nou període regulador que comença l’1 de gener de 2021, respecta el marc legal del 
període vigent, en coherència amb el que disposa la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, i 
respecta les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i els 
drets dels titulars dels emmagatzematges subterranis i dels seus usuaris establerts en la 
normativa nacional i en els reglaments europeus aplicables.

Per la seva banda, respecte al principi d’eficiència, les mesures que regula aquest 
Reial decret no impliquen noves càrregues administratives, més enllà de l’inevitable 
increment de la informació sol·licitada a les empreses titulars dels emmagatzematges per 
tal d’assolir els objectius de la norma i els canvis dels procediments de facturació i 
liquidació derivats de la introducció d’un concepte nou com són els càrrecs. En aquest 
sentit, i per tal de reduir al mínim la càrrega administrativa dels agents, tant en el càlcul 
dels càrrecs com de les retribucions dels emmagatzematges subterranis i dels seus 
cànons d’accés, s’utilitzen metodologies, unitats, taxes de rendibilitat, terminis, 
procediments i calendaris d’aplicació semblants als que utilitza la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència en el càlcul de les retribucions i peatges de la seva competència. 
Així mateix, en la recerca de la màxima simplicitat possible d’aplicació, s’han reduït al 
mínim els punts d’aplicació de càrrecs per simplificar-ne la facturació i no alterar el sistema 
de liquidacions actual, de tal manera que, llevat de la taxa de la Comissió esmentada, la 
resta dels càrrecs s’han d’aplicar exclusivament en els punts de sortida de la xarxa de 
transport i distribució.

D’altra banda, les retribucions dels emmagatzematges subterranis s’han elaborat 
seguint al màxim possible el procediment emprat per la Comissió esmentada en la 
retribució de les xarxes de transport i plantes de GNL. Finalment, els cànons d’accés als 
emmagatzematges mantenen la mateixa estructura que els vigents actualment, i els canvis 
proposats són purament procedimentals.

Finalment, quant al principi de transparència, segons l’article 133.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, i l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, amb 
caràcter previ a l’elaboració d’aquest Reial decret, es va dur a terme una consulta pública 
prèvia, a través del portal web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, per sol·licitar l’opinió dels subjectes i les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per aquesta norma.

Tal com estableix l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, aquest Reial 
decret s’ha sotmès a informació pública en el portal web del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic.

Així mateix, aquest Reial decret ha estat objecte d’informe de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, aprovat pel seu Consell el 7 d’octubre de 2020 i per a 
l’elaboració del qual s’han tingut en compte les al·legacions formulades per les empreses 
del sector en el tràmit d’audiència efectuat a través del Consell Consultiu d’Hidrocarburs, 
el qual segueix exercint les seves funcions fins que es constitueixi el Consell Consultiu 
d’Energia d’acord amb el que disposa la disposició transitòria desena de la Llei 3/2013, 
de 4 de juny.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics de 18 de desembre de 2020.

Aquesta norma té caràcter bàsic, d’acord amb els articles 149.1.13a i 25a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat competències exclusives sobre les bases i la coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica i sobre les bases del règim energètic.
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En virtut d’això, a proposta de la vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política 
Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 29 de desembre de 2020,

DISPOSO:

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular la metodologia de càlcul dels càrrecs del 
sistema gasista, així com de les retribucions regulades dels emmagatzematges subterranis 
i dels cànons d’accés aplicats als usuaris de conformitat amb l’habilitació a favor del 
Govern inclosa a l’article 59.8 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Article 2. Principis generals.

1. De conformitat amb els articles 59 i 60 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, les 
metodologies emprades han de respectar els principis de sostenibilitat econòmica i 
financera, suficiència d’ingressos i consideració dels costos d’una empresa eficient i ben 
gestionada, per tal de minimitzar els costos del sistema gasista, i aplicar criteris de 
simplicitat, transparència, objectivitat i no-discriminació. Les metodologies han de mantenir 
la màxima compatibilitat amb l’estructura de peatges i la metodologia retributiva aprovada 
per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en les matèries de la seva 
competència, per tal de facilitar-ne l’aplicació i la comprensió.

2. Els paràmetres emprats en el càlcul de càrrecs, retribucions i cànons 
d’emmagatzematges subterranis bàsics, inclosa la taxa de retribució financera, han de 
romandre invariables durant el període regulador de sis anys, sense que es puguin aplicar 
fórmules d’actualització automàtica.

3. Els paràmetres anteriors només es poden revisar mitjançant una ordre del titular 
del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’acord previ de la 
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, segons els principis que estableix 
l’article 60.2 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, per a la seva entrada en vigor en el 
període regulador següent. Si no es porta a terme aquesta revisió, s’entenen prorrogats 
per al període regulador següent, de conformitat amb el que estableix l’article 60.4 de la 
Llei esmentada. Aquesta revisió s’ha de dur a terme de conformitat amb el que disposen 
els articles 129 i 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, inclosa una avaluació dels paràmetres vigents.

4. De conformitat amb el que disposa l’article 60.2 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
el segon període regulador comença l’1 de gener de 2021 i finalitza el 31 de desembre 
de 2026.

Article 3. Capacitat contractada prevista equivalent.

1. Als efectes del càlcul anual dels càrrecs unitaris i els cànons d’accés als 
emmagatzematges subterranis, s’ha d’utilitzar el cabal contractat equivalent, Qe, calculat 
mitjançant la fórmula següent:
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On:

‒ m: nombre de contractes dels usuaris en el punt d’aplicació.
‒ Qi: capacitat del contracte o agrupació de contractes «i».
‒ Mi: multiplicador de curt termini aplicable al contracte «i» calculat segons l’article 36, 

en què s’aplica el valor 1 per al contracte anual.
‒ di: durada en dies del tipus de contracte «i».
‒ DA: nombre de dies de l’any, que pren el valor de 365 en els anys ordinaris i de 366 

en els bixestos.

2. En el cas de contractes intradiaris, el terme di s’expressa en hores i el terme DA 
pren el valor de 8.760 per als anys ordinaris i de 8.784 en els bixestos.

TÍTOL I

Càrrecs del sistema gasista

Article 4. Objecte.

Aquest títol té com a objecte desenvolupar el procediment de càlcul de la quantitat que 
s’ha de recaptar en concepte de càrrecs del sistema gasista, la metodologia de càlcul i 
estructura dels càrrecs unitaris que s’han d’aplicar als usuaris, així com els punts on 
aquests són aplicables.

Article 5. Principis generals.

1. La quantitat que s’ha de recaptar en concepte de càrrecs es cobreix exclusivament 
mitjançant la facturació de càrrecs unitaris als usuaris de les instal·lacions en els punts del 
sistema gasista que enumera l’article 8.

2. Els càrrecs unitaris són únics per a tot el territori nacional, s’expressen en les 
mateixes unitats, decimals i trams d’aplicació que els peatges en vigor i es mantenen fixos 
durant l’any de gas que defineix l’article 2 de la Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia 
per al càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i regasificació de gas natural.

3. La metodologia de càlcul dels càrrecs unitaris es basa en els principis de 
suficiència, màxima simplicitat, transparència i no-discriminació, mitjançant l’ús de 
procediments objectius de repartiment entre els consumidors.

4. El titular de la capacitat ha d’abonar la totalitat dels càrrecs que corresponguin a la 
capacitat contractada independentment de la seva utilització i són aplicables els 
procediments de refacturació aplicats en reubicació dels consumidors. Els càrrecs els han 
de declarar al sistema de liquidacions els responsables de la seva facturació 
independentment del seu cobrament.

5. De conformitat amb el que disposa l’article 61.3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
mentre hi hagi dèficit acumulat a 31 de desembre de 2014 o desajustos entre ingressos i 
despeses d’exercicis posteriors pendents d’amortitzar, qualsevol superàvit o dèficit de 
recaptació en concepte de càrrecs s’aplica segons el que disposa l’article esmentat, sense 
que se’n pugui reduir la quantia. Una vegada no quedin dèficits i desajustos pendents 
d’amortitzar, qualsevol dèficit/superàvit de recaptació per càrrecs s’aplica en el càlcul dels 
càrrecs de l’exercici següent.

Article 6. Aprovació dels càrrecs.

1. La quantitat que s’ha de recaptar i els càrrecs unitaris que s’han d’aplicar s’han 
d’aprovar abans de l’any de gas mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’informe previ de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència i l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
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Econòmics. En cas que no es publiquin nous càrrecs unitaris abans de l’inici de l’any de 
gas, es consideren prorrogats els de l’any de gas anterior.

2. L’ordre que estableixi els càrrecs unitaris ha de publicar també la quantitat que 
s’ha de recaptar, desglossada per conceptes, el valor dels paràmetres i els escenaris de 
demanda considerats. L’ordre s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 7. Costos regulats que han de cobrir els càrrecs.

Els càrrecs es destinen exclusivament a cobrir els costos regulats del sistema gasista 
que no estan associats a l’ús de les instal·lacions gasistes, de conformitat amb el que 
disposa l’article 59.4 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre:

a. Taxa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

b. 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 de plantes de gas natural liquat, així com la retribució a 
l’activitat de subministrament realitzat per empreses distribuïdores en aquests territoris.

c. Mesures de gestió de la demanda, en cas que així siguin reconegudes per 
reglament, de conformitat amb el que estableix l’article 84.2 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre.

d. Anualitat corresponent als desajustos temporals i al dèficit acumulat a 31 de 
desembre de 2014, referits en els articles 61.1 i 66 a) de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
amb els seus interessos i ajustos corresponents.

e. Si s’escau, la retribució regulada de l’operador del mercat organitzat de gas 
natural, excepte en aquells aspectes retributius per a l’aprovació dels quals es designi el 
regulador nacional mitjançant disposicions aprovades per la Comissió Europea.

f. Qualsevol altre cost atribuït expressament per una norma amb rang legal.

Article 8. Punts d’aplicació dels càrrecs unitaris.

1. Els càrrecs unitaris destinats a recaptar els conceptes que enumera l’article 7 
s’han d’aplicar en els punts següents del sistema gasista:

a. Tots els punts on s’apliquin peatges o cànons, sense perjudici del que disposen els 
apartats 3 i 4: s’han d’aplicar les taxes de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en vigor.

b. Punts on es connectin consumidors finals, així com carregadors de cisternes, 
exclusivament per a cisternes destinades a consumidors finals uniclients situats en territori 
nacional: s’ha d’aplicar un càrrec unitari destinat a cobrir els conceptes inclosos en els 
apartats b, d i e de l’article 7.

2. El biogàs o qualsevol gas combustible obtingut de fonts renovables que sigui 
tècnicament possible injectar en la xarxa queda exempt de l’aplicació de qualsevol càrrec 
unitari aplicat en el punt d’injecció.

Article 9. Estructura dels càrrecs unitaris.

1. El càrrec unitari que s’ha d’aplicar en els punts de sortida connectats a consumidors 
finals i en els carregadors de cisternes ha de constar exclusivament d’un terme fix 
expressat en €/(kWh/dia)/any. En el cas de punts de subministraments sense obligació de 
disposar d’equip de mesura que permeti el registre diari del cabal màxim demandat, s’ha 
de substituir el terme fix per capacitat contractada, per un terme per client, expressat en €/
consumidor/any, calculat en funció del factor de càrrega previst.
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Article 10. Procediment de càlcul dels càrrecs unitaris aplicats a consumidors finals.

1. La quantitat que s’ha de recaptar en concepte de càrrecs que s’han d’aplicar en els 
punts de sortida s’ha d’assignar en funció de la capacitat contractada prevista equivalent i 
el nombre de clients de cada tram de peatges de xarxa local, i s’ha d’aplicar per a aquests 
les mateixes proporcions de repartiment emprades per la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència en el càlcul del terme fix del peatge de xarxa local. Aquests percentatges 
han de romandre invariables durant el període regulador llevat de circumstàncies 
imprevistes degudament justificades que puguin posar en risc la sostenibilitat econòmica 
del sistema, quan es modifiquin de manera substancial els conceptes i imports inclosos 
dins de càrrecs o retribucions, quan es produeixin canvis en la normativa europea aplicable 
o quan la Comissió esmentada produeixi la seva modificació. Així mateix, es poden revisar 
mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic abans del període regulador següent.

2. Com a previsions de demanda s’han d’utilitzar les dades emprades per la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència per a l’elaboració dels peatges d’accés a les 
instal·lacions de transport, distribució i plantes de gas natural liquat i, amb caràcter 
subsidiari, les previsions del gestor tècnic del sistema i del Ministeri per a la Transició 
Ecològica i el Repte Demogràfic. Als efectes anteriors, la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència ha de remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines les 
previsions esmentades amb l’antelació suficient.

Article 11. Facturació dels càrrecs unitaris.

1. Els càrrecs unitaris els ha de facturar el responsable de cobrar els peatges i 
cànons en cada punt d’aplicació, i s’han d’utilitzar les fórmules, els procediments, la 
periodicitat i els terminis que estableix la Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència.

2. Per als consumidors que, d’acord amb el que disposa l’article 51.2 del Reial decret 
1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas 
natural, tinguin una periodicitat de mesura bimestral, la facturació ha de ser bimestral.

3. La quantitat que s’ha de facturar de la taxa de la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència és el resultat de multiplicar el valor en vigor de la taxa per la suma de la 
facturació de peatges o cànons més càrrecs unitaris destinats a cobrir els conceptes que 
recullen els apartats b, d i e de l’article 7.

4. L’import econòmic facturat per l’aplicació dels càrrecs unitaris ha de figurar com a 
concepte separat en la factura juntament amb els càrrecs unitaris aplicats i qualsevol altre 
concepte aplicat en el seu càlcul. Així mateix, els càrrecs aplicats en els punts de sortida, 
així com els aplicats en els carregadors de cisternes per a les plantes uniclients han de 
figurar com a concepte separat en la factura de subministrament emesa pel comercialitzador 
al titular del punt de subministrament.

Article 12. Liquidació i abonament dels càrrecs.

1. Les quantitats facturades en concepte de càrrecs les han de declarar com a ingrés 
al sistema de liquidacions els responsables de la seva facturació, independentment del seu 
cobrament, amb els mateixos terminis i procediments que estableix per a peatges i cànons 
l’Ordre ECO/2692/2002, de 28 d’octubre, per la qual es regulen els procediments de 
liquidació de la retribució de les activitats regulades del sector gas natural i de les quotes 
amb destinacions específiques i s’estableix el sistema d’informació que han de presentar 
les empreses, o la norma que la substitueixi.

2. L’organisme responsable de les liquidacions ha d’incloure en cada informe de 
liquidació, tant provisional com definitiu, la informació sobre la quantitat que s’ha de 
recaptar per cada tipus de càrrec, així com la facturada efectivament. En el cas dels punts 
de sortida, aquesta s’ha de desglossar per nivells de consum i ha d’incloure el nombre de 
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consumidors, la capacitat contractada equivalent i l’energia vehiculada. Així mateix, s’han 
d’incloure les quantitats pagades dels costos regulats que enumera l’article 7.

TÍTOL II

Retribució dels emmagatzematges subterranis bàsics

Article 13. Objecte.

Aquest títol té com a objecte establir la metodologia de càlcul de la retribució de 
l’activitat d’emmagatzematge subterrani bàsic, així com determinar el procediment de 
reconeixement de la retribució de noves instal·lacions, i de les modificacions, 
transformacions, substitucions i ampliacions d’instal·lacions existents, de conformitat amb 
el que disposa l’article 59.8 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre.

Article 14. Principis generals.

La retribució de l’activitat d’emmagatzematge subterrani bàsic ha d’atendre els principis 
de transparència, objectivitat i no-discriminació, així com el de sostenibilitat econòmica i 
financera, que estableixen els articles 59 i 60 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, amb els 
objectius següents:

a. Permetre una rendibilitat raonable dels recursos financers invertits necessaris 
perquè una empresa eficient i ben gestionada dugui a terme l’activitat, de conformitat amb 
els principis d’activitat de baix risc i de cost més baix per al sistema gasista, amb l’aplicació 
de criteris homogenis en tot el territori espanyol.

b. Assegurar la recuperació de les inversions efectuades pels titulars en el seu 
període de vida útil.

c. Incentivar la gestió eficaç i la millora de la productivitat, i repercutir en els usuaris 
una part dels estalvis obtinguts.

d. Garantir la realització de l’activitat amb seguretat, eficiència i sostenibilitat 
ambiental.

Article 15. Retribució anual.

1. La retribució dels titulars d’emmagatzematges subterranis bàsics es determina per 
any de gas mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 
Repte Demogràfic, amb anterioritat a l’inici de l’any de gas i segons la metodologia que 
estableix aquest Reial decret, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i 
la Competència i l’acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

2. La retribució anual de cada societat s’obté com a suma de les retribucions 
individuals de tots els emmagatzematges dels quals sigui titular.

3. L’ordre s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i ha d’incloure, almenys, 
les retribucions concretes de cadascun dels actius reconeguts, desglossades d’acord amb 
els conceptes que defineix aquest Reial decret. Així mateix, s’han de publicar els 
paràmetres emprats en el càlcul, els valors reconeguts d’inversió dels actius retribuïts i la 
seva vida útil. També s’ha de publicar l’escenari de demanda considerat per al càlcul dels 
costos d’operació i manteniment provisionals.

Article 16. Conceptes retributius.

1. Els titulars d’instal·lacions d’emmagatzematge subterrani bàsic tenen dret a les 
retribucions següents:

a. Retribució a la inversió en instal·lacions amb retribució individualitzada i en 
l’adquisició de gas destinat a gas coixí.

b. Retribució provisional per costos d’operació i manteniment.
c. Retribució per extensió de vida útil.
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d. Retribució per millores de productivitat.
e. Retribució transitòria per continuïtat de subministrament, de conformitat amb la 

disposició transitòria segona.
f. Revisió, si s’escau, de les retribucions provisionals d’operació i manteniment.

2. La retribució de cada titular s’ha de minorar en funció dels ingressos connexos 
obtinguts, de conformitat amb el que disposa l’article 23, i per aplicació de la penalització 
per prudència financera insuficient, calculada de conformitat amb l’article 27 de la Circular 
9/2019, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per 
la qual s’estableix la metodologia per determinar la retribució de les instal·lacions de 
transport de gas natural i de les plantes de gas natural liquat.

3. Les compensacions abonades pel gestor tècnic del sistema als usuaris en 
concepte d’interrompibilitat abonades han de ser declarades pel responsable de facturar 
els cànons com a despesa liquidable.

4. Les empreses titulars d’emmagatzematges a les quals s’apliquin normatives 
específiques que suposin uns costos més alts en l’activitat que exerceixen poden 
subscriure convenis, concerts o altres formes de relació amb les administracions públiques 
per cobrir el sobrecost ocasionat. De conformitat amb el que disposa l’article 59.3 de la 
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, en cap cas el sobrecost causat per aquestes normes no 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.

5. En virtut del que estableix la disposició addicional setena de l’Ordre ITC/3802/2008, 
de 26 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges i els cànons associats a l’accés 
de tercers a les instal·lacions gasistes, cada any de gas i fins a l’any natural 2039, 
inclusivament, la retribució anual de les instal·lacions d’emmagatzematge titularitat 
d’Enagás Transporte, SAU, s’ha de minorar en 705.329 €.

Article 17. Retribució a la inversió d’una instal·lació amb retribució individualitzada.

1. Mitjançant una resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines s’ha 
d’establir la retribució anual d’una instal·lació amb retribució individualitzada, que inclou 
amortització i retribució financera calculades a partir del valor d’inversió reconegut. En 
particular, la retribució financera es calcula a partir del valor d’inversió net d’amortitzacions.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reial decret llei 13/2012, de 30 
de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i 
gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la 
correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i els ingressos dels sectors 
elèctric i gasista, en la seva redacció feta per la Llei 8/2015, de 21 de maig, l’inici de la 
meritació de la retribució regulada d’una inversió amb retribució individualitzada comença 
l’endemà de la posada en servei de la instal·lació de què es tracti. Si la inversió no 
requereix acta de posada en servei, aquesta data se substitueix per la de recepció de 
l’obra o, si no n’hi ha, per la d’abonament de la factura.

3. La llista d’instal·lacions amb retribució individualitzada figura a l’annex I, mentre 
que la vida útil reguladora de cada element està inclosa a l’annex II.

4. Com a valor d’inversió es considera el que resulti de l’auditoria corresponent, 
després de dur a terme, si s’escau, els ajustos derivats de l’aplicació dels criteris i principis 
que exposa aquest Reial decret.

5. Del valor d’inversió d’una nova instal·lació o equip s’ha de descomptar si s’escau:

a. El 100% dels impostos per als quals la normativa fiscal prevegi la seva exempció 
o devolució.

b. El 100% de les subvencions no reintegrables procedents de qualsevol administració 
o organisme públic espanyol i el 90% de les subvencions atorgades per organismes de la 
Unió Europea.

c. El 90% dels ingressos procedents de la venda d’equips o elements substituïts i/o 
desmantellats, inclòs qualsevol material o subproducte associat a aquests.
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6. L’amortització anual es calcula dividint el valor reconegut de la inversió entre els 
seus anys de vida útil reguladora.

7. La retribució financera anual es calcula multiplicant el valor net de la instal·lació al 
principi de l’any de gas per la taxa de retribució financera de les instal·lacions de transport 
i regasificació que resulti de l’aplicació de la Circular 2/2019, de 12 de novembre, de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia de 
càlcul de la taxa de retribució financera de les activitats de transport i distribució d’energia 
elèctrica, i regasificació, transport i distribució de gas natural.

8. Per calcular l’amortització i la retribució financera de l’any de posada en servei es 
multiplica l’amortització anual pels dies transcorreguts des de la data de posada en servei 
fins a la finalització de l’any de gas i es divideix entre 365 o 366 en el cas d’anys bixestos. 
El mateix procediment s’aplica també l’any en què la inversió arribi al final de la seva vida 
útil o quan es produeixi una transmissió de titularitat.

Article 18. Retribució a la inversió en gas coixí.

1. La injecció de gas natural en els emmagatzematges subterranis bàsics per al seu 
ús com a gas coixí s’ha d’autoritzar mitjançant una resolució de la Direcció General de 
Política Energètica i Mines, amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència i del gestor tècnic del sistema. Aquesta resolució s’ha de dictar i notificar en 
un termini de sis mesos des que s’hagi rebut la sol·licitud d’injecció del titular. En cas que 
no es dicti cap resolució, el sentit del silenci administratiu és desestimatori de la sol·licitud.

2. El gas coixí s’ha d’adquirir en el mercat organitzat de gas o mitjançant procediments 
competitius i s’ha de valorar a preu d’adquisició, incloent-hi taxes i impostos no 
reintegrables, i s’hi ha de sumar el cost dels peatges d’accés necessaris per al seu trasllat 
i injecció en els emmagatzematges.

3. La inversió feta merita retribució a la inversió, inclosa l’amortització i retribució 
financera, i s’aplica la mateixa taxa de rendibilitat que a la resta d’instal·lacions. La vida útil 
és la que estableix l’annex II. El gas coixí no merita retribució per extensió de vida útil.

4. Per al gas coixí d’un nou emmagatzematge subterrani, l’inici de meritació de la 
retribució és l’endemà de la posada en servei de l’emmagatzematge, de conformitat amb 
el que disposa l’article 14.1 del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març. En el cas de gas 
coixí addicional que s’incorpori a emmagatzematges existents es considera la data 
d’incorporació del gas a la instal·lació o, si no n’hi ha, la data que es produeixi més tard 
entre la data d’adquisició del gas i la data de l’acta de posada en servei de la instal·lació a 
la qual es destina el gas.

Article 19. Retribució per costos d’operació i manteniment.

1. La retribució anual per costos d’operació i manteniment ha d’incloure costos fixos, 
ja siguin directes o indirectes, i costos variables.

2. Com a costos variables es consideren les despeses recurrents directament 
relacionades amb la injecció i extracció de gas, incloent-hi, almenys, el cost de l’odoritzant, 
l’electricitat i qualsevol altre combustible necessari per al funcionament dels compressors, 
així com qualsevol altre input o producte consumit durant els processos d’injecció o 
extracció de gas, inclosos els impostos no deduïbles associats i exclosos aquells que 
s’abonin com a despesa liquidable.

3. La valoració dels costos directes es fa aplicant els criteris d’admissibilitat de costos 
inclosos a l’article 27 a les auditories de l’any natural que els titulars dels emmagatzematges 
han de remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines. Aquestes auditories 
han d’incloure la justificació dels costos que esmenten els apartats 1 i 2, inclosos els que 
s’abonin com a despesa liquidable, i han d’incloure informació desglossada i classificada 
per la seva naturalesa directa o indirecta, d’acord amb el format que estableix l’annex III.

4. La Direcció General de Política Energètica i Mines pot sol·licitar als subjectes 
obligats qualssevol informacions que tinguin per objecte aclarir l’abast i justificar el 
contingut de les informacions remeses.
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5. S’habilita el titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
a establir els requisits mínims que han de complir les auditories relatives als costos 
d’operació i manteniment.

6. La retribució per costos indirectes es calcula utilitzant els criteris que exposa la 
Circular 1/2015, de 22 de juliol, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, de 
desenvolupament de la informació reguladora de costos relativa a les activitats regulades 
de transport, regasificació, emmagatzematge i gestió tècnica del sistema de gas natural, 
així com transport i operació del sistema d’electricitat, sempre que sigui possible.

La Direcció General de Política Energètica i Mines pot sol·licitar a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència tota la informació que requereixi per calcular els costos 
indirectes.

7. Els costos d’operació i manteniment no recurrents activats amb un import superior 
a 250.000 € segueixen els criteris que exposa l’article 20.

8. En l’ordre ministerial que publiqui les retribucions de l’any de gas s’ha de reconèixer 
una retribució provisional per costos d’operació i manteniment en funció de les previsions 
d’utilització dels emmagatzematges, del cost de consum d’energia elèctrica, d’odoritzant i 
de qualsevol altre combustible o input directament relacionat amb la injecció i extracció de 
gas en l’emmagatzematge, així com una previsió de despeses fixes recurrents sobre la 
base de valors històrics, i de despeses d’operació i manteniment activades.

9. Una vegada es disposi de l’auditoria corresponent, mitjançant una resolució de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, amb l’informe previ de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, s’ha de determinar la retribució definitiva per 
costos d’operació i manteniment juntament amb els saldos que resultin en relació amb els 
valors provisionals. Aquests saldos s’han d’aplicar com a cobrament o pagament únic en 
la primera liquidació disponible.

Article 20. Costos d’operació i manteniment activats.

1. Els costos d’operació i manteniment no recurrents, amb un import superior 
a 250.000 €, que compleixin els requisits que estableix l’article 27, que s’hagin assumit 
amb posterioritat a la data d’entrada en servei de la instal·lació i que hagi activat el titular 
de l’emmagatzematge com a valor d’inversió més alt, s’han de tractar com a inversió amb 
una vida útil de 2 anys i s’han de retribuir mitjançant amortització i retribució financera des 
de l’1 de gener posterior a la data de posada en servei o d’incorporació a l’immobilitzat. 
Aquests costos no produeixen costos d’operació i manteniment, ni retribució per millores 
de productivitat ni retribució per extensió de vida útil.

2. El titular de la instal·lació ha d’informar la Direcció General de Política Energètica 
i Mines, abans de l’1 de juliol de cada any, sobre els costos activats incorreguts l’any de 
gas anterior, i ha d’adjuntar l’auditoria corresponent, el projecte tècnic de les instal·lacions 
i els treballs realitzats subscrit per un tècnic competent i l’acta de posada en servei, quan 
escaigui.

3. Una vegada rebut el Pla anual i plurianual d’inversions de conformitat amb 
l’article 25, mitjançant una resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, 
amb l’informe previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i audiència de 
l’interessat, s’han de determinar els costos activats que s’incloguin en el règim retributiu, 
de conformitat amb els criteris d’admissibilitat de costos que enumera l’article 27.

Article 21. Retribució anual per extensió de vida útil.

1. Les instal·lacions que hagin superat la seva vida útil reguladora i que acreditin el 
seu ús efectiu han de rebre una retribució per extensió de vida útil des de l’endemà que 
finalitzi la vida útil reguladora sempre que se n’acrediti l’ús efectiu, i en el primer any de gas 
en què la instal·lació entri en extensió de vida útil s’aplica el prorrateig corresponent en 
funció del nombre de dies transcorreguts.
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2. L’ús efectiu de les instal·lacions s’ha d’acreditar mitjançant un informe del gestor 
tècnic del sistema, que s’ha de remetre a la Direcció General de Política Energètica i Mines 
abans de l’1 de juliol de cada any en relació amb els dotze mesos anteriors.

3. Aquesta retribució addicional és el resultat de multiplicar la retribució anual per 
costos d’operació i manteniment fixos i variables, net dels costos d’operació i manteniment 
activats, pels coeficients següents:

a. Durant els cinc primers anys de gas: 0,15.
b. Entre el 6è i 10è any, inclusivament: el resultant d’aplicar la fórmula 0,15+0,01∙(X−5).
c. Entre l’11è i 15è any, inclusivament: el resultant d’aplicar la fórmula 0,20+0,02∙(X−10).
d. A partir del 15è any: el resultant d’aplicar la fórmula, 0,30+0,03∙(X−15), i no pot 

prendre un valor superior a 1.

On X és el nombre d’anys de gas sencers transcorreguts des de l’any en què la 
instal·lació va finalitzar la vida útil reguladora. L’any de gas en què s’arribi al final de la vida 
útil reguladora, el coeficient s’ha de reduir proporcionalment al nombre de dies de l’any 
transcorreguts des que es va superar la data de final de la vida útil reguladora.

4. Als efectes del càlcul d’aquest concepte d’un emmagatzematge s’ha de prorratejar 
el coeficient de cadascuna de les instal·lacions que hi estan incloses en funció del seu 
valor reconegut d’inversió. En el cas d’instal·lacions que no hagin arribat al final de la seva 
vida útil el coeficient que s’ha d’aplicar és 0. S’exclou del càlcul del coeficient el gas coixí i 
els costos d’operació i manteniment activats.

5. Una vegada es reconeguin els costos d’operació i manteniment definitius, en 
l’ordre ministerial següent per la qual es determinin les retribucions dels emmagatzematges 
s’ha de recalcular la retribució definitiva per extensió de vida útil i s’ha de reconèixer la 
diferència.

Article 22. Retribució per millores de productivitat.

1. Anualment a cada empresa «e» titular d’instal·lacions d’emmagatzematge se li ha 
de reconèixer en concepte de millores de productivitat de l’any de gas «a», 
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On:

‒ R: percentatge de les millores de productivitat que s’han de repercutir en les 
empreses.
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: mitjana de la retribució per costos d’operació i manteniment fixos durant el 
període referència «r» del conjunt d’emmagatzematges de l’empresa «e» exclosos aquells 
reconeguts com a costos d’operació i manteniment activats.
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: retribució per costos d’operació i manteniment fixos de l’any de gas «a» del 
conjunt d’emmagatzematges de l’empresa «e» exclosos aquells reconeguts com a costos 
d’operació i manteniment activats.

2. Com a període de referència, «r», d’un període regulador s’utilitzen els anys de 
gas quart, cinquè i sisè del període immediatament anterior.

3. El coeficient R roman invariable durant tot el període regulador. Mitjançant una 
ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es pot 
modificar aquest valor amb anterioritat a l’inici del període següent, en cas contrari es 
considera prorrogat el valor del període.

4. Amb caràcter provisional, en l’ordre ministerial que aprovi les retribucions de l’any 
de gas s’ha d’incloure la retribució per millores de productivitat calculada a partir dels 
valors provisionals de costos d’operació i manteniment reconeguts en l’ordre. Aquesta xifra 
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s’ha d’actualitzar una vegada es disposi dels costos d’operació i manteniment reals i s’ha 
de liquidar la diferència.

5. En cas que la fórmula proporcioni un valor negatiu, aquest es descompta de la 
retribució reconeguda.

Article 23. Productes i serveis connexos.

1. Es consideren ingressos procedents de productes i serveis connexos aquells que 
hagin obtingut els titulars dels emmagatzematges, diferents de la facturació dels cànons 
en vigor, i que s’hagin assolit mitjançant l’ús de mitjans materials o personals adscrits a 
l’activitat, incloent-hi, almenys:

a. Els procedents de la venda d’energia elèctrica, fred o calor o qualsevol producte o 
subproducte amb valor comercial generat per instal·lacions o terrenys on s’ubiquin els 
emmagatzematges i inclosos en el règim retributiu.

b. Els obtinguts mitjançant qualsevol aprofitament de les instal·lacions, edificacions o 
terrenys adscrits a l’activitat.

c. Els serveis de consultoria o assistència tècnica a tercers.

2. Les empreses que proporcionin a tercers productes o serveis connexos per a la 
prestació dels quals utilitzin les instal·lacions i els recursos retribuïts amb càrrec al règim 
econòmic que estableix aquest Reial decret han de declarar a la Secretaria d’Estat 
d’Energia, abans de l’1 de juliol de cada any, els productes i serveis connexos 
corresponents a l’any natural anterior i la seva previsió per a l’any en curs, amb detall 
individualitzat, indicar-ne l’abast, l’empresa o l’entitat compradora o beneficiària, els 
ingressos percebuts, els costos i instal·lacions associats, els beneficis obtinguts, les dates 
d’inici i final de la prestació, i adjuntar els contractes signats relatius a les prestacions 
esmentades. La Direcció General de Política Energètica i Mines pot requerir la informació 
addicional que sigui necessària.

3. De la xifra d’ingressos connexos es poden descomptar les despeses en què s’ha 
incorregut que no estiguin cobertes per retribucions regulades. En cap cas la realització 
d’aquests productes o serveis no pot resultar costosa per al sistema gasista.

4. En la retribució anual de l’any de gas s’ha de descomptar un percentatge dels 
ingressos obtinguts per la producció de productes i serveis connexos durant l’últim any 
natural disponible.

5. Abans de l’inici del període regulador, mitjançant una ordre del titular del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s’han de determinar els percentatges 
dels ingressos connexos que s’han de descomptar de les retribucions regulades En el 
càlcul d’aquests percentatges s’han de tenir en compte, en tot cas, els costos directes i 
indirectes dels actius emprats, així com el cost en què, si no s’haguessin utilitzat aquests 
actius, s’hauria incorregut per poder dur a terme aquestes altres activitats i les 
circumstàncies que puguin concórrer respecte de les cessions de l’ús dels actius entre 
societats d’un mateix grup o terceres societats.

6. Aquests coeficients romanen invariables durant el període regulador i s’han de 
considerar prorrogats per al següent en cas que no es publiquin valors nous.

Article 24. Penalització per prudència financera insuficient.

1. Als titulars d’emmagatzematges amb ràtios d’endeutament i economicofinancera 
que estiguin fora dels rangs de valors recomanables enunciats en l’apartat cinquè de la 
Comunicació 1/2019, de 23 d’octubre de 2019, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, de definició de ràtios per valorar el nivell d’endeutament i la capacitat 
economicofinancera de les empreses que duen a terme activitats regulades, i de rangs de 
valors recomanables d’aquestes ràtios, se’ls ha d’aplicar la fórmula de penalització que 
estableix l’article 28 de la Circular 9/2019, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, i s’han de substituir els termes que fan referència a la 
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retribució de transport i plantes de gas natural liquat, per la retribució dels 
emmagatzematges subterranis.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha d’incloure en la Resolució 
de l’índex global de ràtios a què es refereix l’article 28.5 de la Circular 9/2019, de 12 de 
desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, les empreses que duen 
a terme l’activitat d’emmagatzematge subterrani. Així mateix, són aplicables a les empreses 
que duen a terme l’activitat els apartats 3 i 4 de l’article 28 d’aquesta Circular.

Article 25. Pla anual i plurianual d’inversió.

1. Excepte les actuacions imprevistes que sigui necessari emprendre amb caràcter 
urgent per motius de seguretat de les persones i instal·lacions o protecció mediambiental, 
qualsevol inversió o cost d’operació i manteniment no recurrent amb un pressupost 
superior a 250.000 € ha de figurar en el Pla anual i plurianual d’inversions. La informació 
aportada en el Pla anual i plurianual d’inversions o en comunicacions precedents només 
s’ha de tornar a enviar si se’n produeix una actualització.

2. Abans de l’1 de juliol de cada any, els titulars d’emmagatzematges subterranis 
bàsics han de presentar a la Secretaria d’Estat d’Energia, a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, al gestor tècnic del sistema i als òrgans competents de les 
comunitats autònomes afectades, el Pla anual i plurianual d’inversions, que ha de contenir 
la informació de les actuacions, previstes per als 10 anys de gas següents a partir de l’1 
d’octubre d’aquell any, incloent-hi noves instal·lacions i baixes o modificacions 
d’instal·lacions existents, així com qualsevol altra inversió o despesa d’operació i 
manteniment no recurrent que es prevegi emprendre de conformitat amb l’article 20 i amb 
els criteris d’admissibilitat de costos inclosos a l’article 27.

3. El Pla ha d’incloure, almenys, la informació següent:

a. Justificació de la inversió, i precisar si és per gestió tècnica del sistema, per 
millores tècniques, de seguretat i qualitat industrial, o per qüestions mediambientals.

b. Ubicació de cada inversió, les seves característiques tècniques rellevants i els 
seus esquemes descriptius.

c. Pressupost estimat, imports ja abonats, declaració d’ajudes públiques o mesures 
d’efecte equivalent de la sostenibilitat econòmica i financera de la inversió, inclosa una 
anàlisi cost-benefici.

d. Fases d’execució i data prevista de posada en servei i estat de les diverses 
tramitacions administratives.

e. Declaració d’ajudes públiques i mesures d’efecte equivalent.
f. Estat de les diverses tramitacions administratives si s’escau.

4. En relació amb el pressupost estimat de la inversió i les ajudes públiques i mesures 
d’efecte equivalent, s’han de facilitar, en milers d’euros, els imports totals previstos, els 
imports executats o percebuts fins a la data de remissió del Pla, i el detall anual previst 
d’aquests imports en l’horitzó de 10 anys.

5. En relació amb la justificació de necessitat de la inversió s’ha d’indicar si és per 
raons de gestió tècnica del sistema, per motius tècnics, de seguretat i qualitat industrial, o 
per qüestions mediambientals, així com justificar-ne la sostenibilitat econòmica i financera 
i, si s’escau, aportar les anàlisis cost-benefici pertinents.

6. En cas que la inversió impliqui ampliació de capacitat, ja sigui d’emmagatzematge, 
d’injecció o d’extracció, aquesta ha de ser compatible amb la capacitat de la xarxa existent 
i, si s’escau, amb els desenvolupaments previstos.

Article 26. Cens d’instal·lacions amb retribució individualitzada i base de dades d’altres 
actius i costos significatius.

1. La Direcció General de Política Energètica i Mines ha de mantenir un cens amb les 
instal·lacions amb retribució individualitzada adscrites a l’activitat d’emmagatzematge 
subterrani incloses en el règim retributiu.
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2. Així mateix, ha de mantenir una base de dades d’altres actius i costos significatius, 
que inclogui, almenys, altres inversions en immobilitzat material, aplicacions informàtiques 
i despeses d’operació i manteniment no recurrents, activades o no, amb un import superior 
a 250.000 € adscrits a l’activitat i que estiguin inclosos en el règim retributiu.

Per cada element del cens i de la base de dades s’ha d’incloure, almenys, la informació 
següent:

a. Titular.
b. Autorització i acta de posada en servei, si s’escau.
c. Ubicació, descripció i característiques tècniques principals.
d. Valor reconegut de la inversió o del cost d’operació no recurrent.
e. Valor net d’inversió a 30 de setembre de l’any anterior.
f. Data d’inici de cobrament de la retribució.
g. Vida útil.

3. Els elements del cens i de la base de dades que deixin de prestar servei a 
l’emmagatzematge s’han de donar de baixa en el cens o en la base de dades.

Article 27. Criteris d’admissibilitat de costos.

1. Només s’han d’incloure en el règim retributiu les inversions i els costos d’operació 
i manteniment que compleixin tots els requisits següents:

a. Que estiguin relacionats, directament o indirectament, amb la prestació del servei 
d’emmagatzematge subterrani.

b. Que es pugui establir una relació causal entre el cost i l’activitat d’emmagatzematge. 
Es considera que aquesta relació existeix si concorren totes les circumstàncies següents:

i) Que s’hagi incorregut específicament per a aquesta activitat.
ii) Que sigui necessari per a les operacions generals del negoci que resultin 

necessàries per al desenvolupament de l’activitat.

c. Que sigui cert i estigui registrat en la comptabilitat financera de la societat.
d. Que sigui conforme als preus de mercat i històrics. Els costos del bé o servei, en 

la mesura que tinguin el mateix abast o un de similar, han de conformes als registrats en 
anys anteriors i a l’evolució del mercat.

e. Que el cost sigui necessari per complir les característiques definides en 
l’autorització de la instal·lació, amb les exigències imposades per la normativa tècnica 
aplicable o que aporti valor a l’activitat de conformitat amb l’apartat 2.

2. Es considera que aporten valor a l’activitat almenys les actuacions següents:

a. Les que augmentin la capacitat d’emmagatzematge, d’extracció o d’injecció.
b. Les que siguin necessàries per garantir la seguretat del personal, de les 

instal·lacions i del medi ambient.
c. Les que millorin l’eficiència de la instal·lació, n’augmentin la vida útil o disminueixin 

els costos d’operació i manteniment.
d. Les inversions que contribueixin a l’estalvi energètic, a l’ús d’energies i gasos 

renovables, a la descarbonització, a la disminució d’emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle i a la digitalització d’operacions.

e. Despeses en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), amb un límit del 0,5% 
de la retribució anual del titular de l’emmagatzematge.

f. Les que siguin necessàries per complir la normativa industrial.

La sol·licitud d’autorització administrativa prèvia, si s’escau, de les inversions referides 
en els apartats c, d i e s’ha d’acompanyar d’una anàlisi cost-benefici de la inversió.
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3. En cap cas no són admissibles els conceptes següents:

a. L’immobilitzat intangible a excepció de les quantitats que corresponguin a les 
aplicacions informàtiques.

b. Els marges en operacions amb empreses del grup, associades i amb altres parts 
vinculades.

c. Les inversions en curs i els interessos intercalars.
d. Els costos directes o indirectes emprats exclusivament en la realització de 

productes i serveis connexos o altres activitats diferents de les regulades.
e. L’impost sobre beneficis i qualsevol altre impost en què la normativa fiscal vigent 

en prevegi l’exempció o la devolució.
f. Les multes, sancions i la resta de despeses excepcionals, així com indemnitzacions 

judicials per rescabalar tercers.
g. Les estimacions/valoracions de despeses i ingressos que donin lloc al registre 

d’una provisió d’acord amb les obligacions que estableix el Pla general comptable.
h. Les despeses de personal per indemnitzacions i retribucions a llarg termini per 

prestacions postocupació.
i. Pèrdues de crèdits comercials incobrables, resultats d’operacions en comú i altres 

pèrdues en gestió corrent.
j. Els costos de publicitat i de relacions públiques que no siguin estrictament 

necessaris per a l’exercici de l’activitat.
k. Despeses financeres, pèrdues procedents d’actius no corrents, despeses 

excepcionals, pèrdues per deteriorament d’actius i previsions o altres dotacions que 
corresponguin, que recullen els comptes 66, 67 i 69 del Pla general comptable.

l. El cost de tancament, desmantellament o retirada de la instal·lació i la rehabilitació 
del terreny on s’ubiqui, sense perjudici del que disposa l’article 31.

m. El sobrecost de normatives específiques que difereixin de la normativa estatal i 
que suposin uns costos més alts en l’activitat que exerceixin, així com els ingressos que 
les empreses esmentades puguin obtenir amb l’establiment de convenis o altres 
mecanismes amb les administracions públiques implicades per cobrir el sobrecost 
ocasionat.

n. El cost de les modificacions realitzades en emmagatzematges existents a petició 
de particulars o administracions públiques.

ñ. Qualsevol cost repercutit per la societat matriu que no sigui necessari per 
desenvolupar la seva activitat, que sigui desproporcionat en relació amb la utilitat obtinguda 
o en els que no s’incorrerien en cas que no formessin part del mateix grup empresarial.

o. Aquells altres costos i inversions regulats del sistema gasista, que no estiguin 
associats a l’ús de les instal·lacions i que siguin coberts mitjançant càrrecs.

p. Els costos directes o indirectes que corresponguin a l’ús de les instal·lacions de 
transport, plantes de gas natural liquat i distribució, i a la gestió tècnica del sistema o altres 
activitats amb règim econòmic regulat diferent del de l’activitat d’emmagatzematge 
subterrani bàsic.

q. Qualsevol cost relacionat amb prestacions més grans que les exigides legalment 
o relacionat amb elements exclosos específicament per la legislació.

Article 28. Procediment d’inclusió en el règim retributiu de les inversions amb retribució 
individualitzada.

1. Tota instal·lació d’emmagatzematge subterrani amb retribució individualitzada s’ha 
d’incloure en el règim retributiu.

2. La sol·licitud d’inclusió en el règim retributiu l’ha de presentar el titular de la 
instal·lació a la Direcció General de Política Energètica i Mines i ha de contenir:

a. Autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució i acta de posada en 
servei definitiva.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 340  Dimecres 30 de desembre de 2020  Secc. I. Pàg. 18

b. Auditoria externa del valor de la inversió efectuada, detallada per conceptes de 
cost.

c. Procediment de concurrència emprat en l’adquisició de l’actiu, amb declaració 
expressa que no té interessos directament o indirectament en les empreses adjudicatàries 
de serveis, instal·lacions o subministraments. Aquest procediment ha de ser conforme al 
que disposen la Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i els serveis postals, i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE, 
i la Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

d. Declaració expressa d’ajudes i aportacions de fons públics o mesures d’efecte 
equivalent.

e. Declaració d’instal·lacions cedides o finançades totalment o parcialment per 
tercers.

f. Declaració expressa d’ingressos procedents de la venda d’elements, equips o 
instal·lacions desmantellades, reemplaçades o donades de baixa, o per la venda de 
qualsevol subproducte associada a aquestes, com a conseqüència de la modificació, 
ampliació, substitució d’instal·lacions existents, o per la construcció de noves instal·lacions.

3. De conformitat amb l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no reuneix els requisits 
que exposa l’apartat anterior, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu 
dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho 
fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia.

4. La inclusió s’ha d’aprovar mitjançant una resolució del titular de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines, amb el tràmit d’audiència previ del titular de la inversió i 
l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

5. La resolució ha d’incloure el valor d’inversió reconegut de la instal·lació, vida útil 
reguladora, retribució anual, data d’inici de meritació de la retribució i la retribució anual per 
inversió des del primer any d’operació fins a l’any en què es dicta la resolució, calculada 
de conformitat amb el que preveu aquest Reial decret.

6. La resolució s’ha de dictar i notificar en un termini de sis mesos des de la recepció 
de la sol·licitud d’inclusió per part del titular. En cas que no es dicti cap resolució, el sentit 
del silenci administratiu és desestimatori de la sol·licitud.

7. Contra la resolució d’inclusió en el règim retributiu, d’acord amb el que disposa 
l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es pot interposar un recurs d’alçada davant 
el titular de la Secretaria d’Estat d’Energia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la notificació de la resolució. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha interposat 
el recurs, la resolució és ferma a tots els efectes.

Article 29. Obligacions d’informació dels titulars d’emmagatzematges bàsics.

1. Les empreses titulars d’instal·lacions d’emmagatzematge subterrani de gas natural 
incloses en la xarxa bàsica han de remetre a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, degudament auditats, abans 
de l’1 de juliol de cada any, els comptes anuals i l’informe de gestió de l’exercici anterior, 
així com la desagregació dels comptes anuals per a l’activitat d’emmagatzematge, amb 
indicació dels criteris utilitzats.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines pot sol·licitar a les empreses 
titulars d’instal·lacions d’emmagatzematge subterrani bàsic qualsevol altra informació 
necessària per poder fixar la retribució anual de l’activitat.

Article 30. Tractament retributiu de la transmissió de titularitat.

1. L’any de gas de transmissió, el transmitent té dret a rebre la retribució de 
l’emmagatzematge transmès fins al dia anterior a la data efectiva de transmissió, mentre 
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que el nou titular té dret a rebre la retribució des de la data de transmissió fins al final de 
l’any.

2. En el cas d’una transmissió parcial. Mitjançant una ordre del titular del Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’informe previ de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència i l’audiència dels interessats, s’ha d’establir el repartiment 
de la retribució anual entre els titulars.

3. Els ajustos en la retribució per operació i manteniment de l’any de gas de 
transmissió, derivats de l’auditoria anual de l’emmagatzematge subterrani bàsic, s’han de 
repartir entre els titulars implicats de manera proporcional als seus dies de titularitat.

Article 31. Retribució d’instal·lacions d’emmagatzematges amb tancament temporal o 
definitiu.

1. En cas de tancament temporal d’un emmagatzematge o d’alguna instal·lació que 
hi està inclosa, durant la durada d’aquest tancament temporal:

a. Si el tancament va ser a instàncies del titular, l’emmagatzematge no merita 
retribució.

b. Si el tancament va ser a instàncies de l’Administració, llevat que la causa de 
tancament sigui per responsabilitat o negligència del titular, l’emmagatzematge merita 
retribució financera i per costos d’operació i manteniment mentre duri el tancament 
temporal.

En tots dos casos, la instal·lació subjecta al tancament temporal no s’ha de tenir en 
consideració als efectes del repartiment de la retribució transitòria per continuïtat de 
subministrament, retribució per millores de productivitat i retribució per extensió de vida 
útil.

2. En cas de tancament definitiu total o parcial d’un emmagatzematge:

a. S’ha de detreure de la retribució de l’any de gas en què tingui lloc la baixa la part 
proporcional corresponent al nombre de dies que ha estat tancat.

b. El titular ha de percebre les quantitats que corresponguin per la part del valor 
d’inversió reconegut que estigui pendent d’amortitzar a la data de tancament considerada, 
llevat que:

i. La causa de tancament sigui per responsabilitat o negligència del titular.
ii. La instal·lació objecte de tancament sigui substituïda per una altra instal·lació del 

mateix tipus, cas en què la quantitat abonada en concepte de valor d’inversió reconegut 
pendent d’amortitzar s’ha de detreure del valor d’inversió de la nova instal·lació.

3. El gas coixí recuperat passa a ser titularitat del gestor tècnic del sistema, que el 
pot vendre al mercat organitzat o a distribuïdors o transportistes per al seu ús com a gas 
d’operació o gas taló/coixí. Aquests ingressos tenen caràcter liquidable.

4. El 90% dels ingressos procedents de la venda d’elements, subproductes o material 
de deixalla de l’emmagatzematge tenen consideració d’ingressos liquidables i s’han de 
declarar com a tals en el sistema de liquidacions.

5. La retribució de l’any de gas en què tingui lloc la baixa s’ha de calcular prorratejant 
la retribució anual en funció del nombre de dies durant els quals l’element ha pertangut a 
la base d’actius.

6. En cas d’imposar l’obligació de desmantellament d’un emmagatzematge, cal 
atenir-se al que disposen el Reial decret d’atorgament de la concessió d’explotació i 
l’article 90.2 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, o la normativa que el 
substitueixi.
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TÍTOL III

Cànons aplicats a l’ús dels emmagatzematges subterranis bàsics

Article 32. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest títol té per objecte establir la metodologia de càlcul dels cànons que són 
aplicables als usuaris dels serveis d’emmagatzematge bàsic, injecció i extracció que inclou 
la Circular 8/2019, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, per la qual s’estableixen la metodologia i les condicions d’accés i assignació 
de capacitat en el sistema de gas natural.

Article 33. Principis generals.

1. Els cànons d’accés als emmagatzematges bàsics s’han de destinar exclusivament 
a sufragar la retribució reconeguda de les instal·lacions esmentades, així com el cost del 
gas d’operació associat a l’activitat i qualsevol altre cost liquidable imputat a l’activitat.

2. La metodologia de càlcul es basa en els principis de suficiència, sostenibilitat 
econòmica i financera, no-discriminació entre usuaris, transparència en la metodologia de 
càlcul i simplicitat d’aplicació.

3. Els cànons aprovats es fixen per any de gas, són comuns per a tots els 
emmagatzematges subterranis bàsics, es facturen als usuaris en funció de la capacitat 
contractada i s’han d’abonar independentment del seu ús, excepte en el cas de la injecció 
i l’extracció dels productes agregats, en què només s’ha de facturar la capacitat assignada.

4. Els cànons els ha de facturar el gestor tècnic del sistema, que en cap cas no pot 
oferir descomptes sobre els valors publicats i ha de declarar íntegrament al sistema de 
liquidacions les quantitats facturades independentment del seu cobrament.

Article 34. Estructura dels cànons.

1. Els cànons aplicables a l’ús dels emmagatzematges subterranis es componen d’un 
cànon d’emmagatzematge, un cànon d’injecció i un cànon d’extracció.

2. Mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic s’ha de publicar:

a. El cànon d’emmagatzematge, que es compon d’un terme fix anual expressat en €/
(kWh/dia)/any.

b. El cànon d’injecció, que consta d’un terme fix anual expressat en €/(kWh/dia)/any.
c. El cànon d’extracció, que consta d’un terme fix anual expressat en €/(kWh/dia)/any.

3. Tots els cànons s’han d’expressar amb sis decimals.
4. Els cànons aplicables a productes de capacitat de durada inferior a l’any i a 

contraflux s’han de calcular aplicant als cànons publicats els multiplicadors corresponents.

Article 35. Procediment de càlcul dels cànons.

1. Els cànons s’han d’aprovar abans de l’inici de l’any de gas, mitjançant una ordre 
del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, amb l’informe 
previ de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l’acord de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics. En cas que no aprovi nous cànons abans de 
la data referida, es consideren prorrogats els vigents.

2. Els cànons es calculen a partir de l’agregació dels costos de l’activitat, incloent-hi 
totes les retribucions reconegudes als emmagatzematges mitjançant disposicions 
expresses, el cost del gas d’operació associat a l’activitat sufragat pel sistema, inclòs el 
seu impost associat, i qualsevol altre cost que sigui imputable a l’activitat.

3. El cànon d’emmagatzematge s’ha de destinar exclusivament a cobrir els costos 
fixos de les instal·lacions, mentre que els cànons d’injecció i extracció s’han de destinar a 
sufragar els costos variables d’operació i manteniment, així com el cost del gas d’operació.
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4. Com a cost fix d’emmagatzematge s’ha de considerar la retribució anual publicada 
en el Butlletí Oficial de l’Estat, incloent-hi les retribucions provisionals en concepte de 
costos d’operació i manteniment, extensió de vida útil i millores de productivitat. Com a 
costos d’injecció i extracció s’ha de considerar la previsió de costos d’operació i 
manteniment variables, la previsió de compensació per interrompibilitat que recull 
l’article 38 i la previsió del cost del gas d’operació, aquesta s’ha d’imputar a parts iguals 
com a cost d’injecció i cost d’extracció. Els ingressos previstos per productes o serveis 
connexos que recull l’article 23 s’han de descomptar dels costos fixos o variables en funció 
de la seva naturalesa.

5. Els desajustos entre la retribució reconeguda i els ingressos per cànons de l’any 
de gas s’han d’aplicar en el càlcul de l’any de gas següent.

6. Els costos d’emmagatzematge, injecció i extracció s’han de minorar, si s’escau, 
amb les primes resultants de les subhastes de capacitat, que s’han de descomptar dels 
costos d’emmagatzematge, injecció i extracció, en funció de la subhasta on s’hagin 
generat. En el cas de subhastes de productes agregats, les primes de les subhastes s’han 
de descomptar dels costos d’emmagatzematge, injecció i extracció, proporcionalment a la 
retribució reconeguda.

7. El cànon d’emmagatzematge anual es calcula dividint els costos fixos entre la 
capacitat contractada prevista equivalent d’emmagatzematge, mentre que els cànons 
d’injecció i extracció es calculen dividint els costos d’injecció i extracció entre la capacitat 
contractada prevista equivalent d’injecció i extracció, respectivament.

Article 36. Multiplicadors aplicables a contractes de durada inferior a l’any.

1. Als contractes de durada inferior a l’any se’ls ha d’aplicar el cànon en vigor afectat 
pel multiplicador de curt termini que correspongui i, si s’escau, pel multiplicador de 
contraflux, que ha de tenir en compte l’estacionalitat de la contractació. Al cànon 
d’emmagatzematge se li han d’aplicar els multiplicadors trimestrals, mensuals, diaris i 
intradiaris, mentre que al cànon d’injecció o d’extracció se li han d’aplicar els multiplicadors 
diari i intradiari dels productes individualitzats, així com de contraflux.

2. En el cas de la capacitat agregada d’emmagatzematge, injecció i extracció, el 
multiplicador s’ha d’aplicar exclusivament al cànon d’emmagatzematge.

3. Els multiplicadors s’han de fixar per a cada període regulador mitjançant una ordre 
del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic amb anterioritat 
a l’inici del període. En cas que no es publiquin, s’entenen prorrogats els vigents. Tots els 
multiplicadors són adimensionals i s’arrodoneixen a un decimal.

4. En el cas dels contractes trimestrals, mensuals i diaris, s’ha de partir de l’estimació 
dels multiplicadors sense estacionalitat dels contractes trimestrals, mensuals i diaris, que 
es calculen de manera que, donat el perfil de contractació del servei previst, la facturació 
del conjunt de contractes en un any de gas sigui equivalent a la que resultaria de l’aplicació 
del contracte anual ponderat. Els multiplicadors són la mitjana dels que resultin d’aplicar 
aquesta metodologia durant els últims tres anys disponibles.

5. En el cas dels contractes intradiaris, el multiplicador sense estacionalitat s’ha de 
calcular com a producte del multiplicador diari per l’intradiari d’un contracte de 12 hores. 
Per a aquest càlcul s’ha d’utilitzar la mitjana dels tres anys anteriors disponibles.

El multiplicador intradiari del contracte de 12 hores s’ha de calcular de manera que, 
donat el perfil de consum horari, la facturació del consumidor amb un contracte diari sigui 
equivalent a la que s’obtindria si es combinessin contractes diaris i intradiaris de 12 hores.

6. Els multiplicadors sense estacionalitat dels contractes trimestrals i mensuals no 
han de ser inferiors a 1 ni superiors a 1,5. Els multiplicadors sense estacionalitat aplicables 
als contractes diaris i intradiaris no han de ser inferiors a 1 ni superiors a 3, llevat de causa 
justificada.
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7. Els multiplicadors estacionals s’han de calcular mitjançant la fórmula següent:

a) Multiplicador mensual.

CM,m = [(Qm,a x 12)n] x MM

On:

‒ CMm: multiplicador del mes «m». En cas que la mitjana aritmètica dels valors 
mensuals superi el valor del multiplicador sense estacionalitat, els multiplicadors s’han 
d’ajustar.

‒ Qm,a: proporció de la capacitat contractada el mes «m» en relació amb la capacitat 
contractada l’any «a». S’utilitza el perfil mitjà registrat en els tres últims exercicis 
disponibles.

‒ n: potència màxima aplicable de tal manera que cap CM,m no sigui inferior a la unitat. 
Ha d’agafar un valor comprès entre 0 i 2.

‒ MM: multiplicador mensual sense estacionalitat determinat a l’apartat 4.

b) Multiplicador trimestral.

CT,t = CT0,t x MT

On:

‒ CT,t: multiplicador del trimestre «t». En cas que la mitjana aritmètica dels coeficients 
trimestrals superi el valor del multiplicador sense estacionalitat, els multiplicadors s’han 
d’ajustar.

‒ CT0,t: multiplicador de trimestre «t» abans de l’ajust. Es pot agafar la mitjana 
aritmètica dels multiplicadors mensuals o un valor intermedi entre els multiplicadors 
mensuals mínim i màxim del trimestre.

‒ MT: multiplicador trimestral sense estacionalitat determinat a l’apartat 4.

c) Multiplicador diari.

CD,m = CM,m x MD

On:

‒ CD,m: multiplicador diari del mes «m». En cas que la mitjana aritmètica dels 
multiplicadors diaris superi el valor del multiplicador sense estacionalitat, els multiplicadors 
s’han d’ajustar.

‒ CM,m: multiplicador mensual corresponent al mes «m», calculat segons la fórmula del 
subapartat a).

‒ MD: multiplicador de capacitat diària sense estacionalitat determinat a l’apartat 4.

d) Multiplicador intradiari.

CI,m = CM,m x MI

On:

‒ CI,m: multiplicador intradiari del mes «m». En cas que la mitjana aritmètica dels 
multiplicadors intradiaris d’un contracte de 12 hores superi el valor del multiplicador sense 
estacionalitat, els multiplicadors s’han d’ajustar.

‒ CM,m: multiplicador mensual del mes «m» calculat segons el que estableix el 
subapartat a).

‒ MI: multiplicador de capacitat intradiària sense estacionalitat determinat a l’apartat 5.

8. El multiplicador aplicable als contractes intradiaris de 24 hores de durada és el 
corresponent al contracte diari.
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Article 37. Multiplicador aplicable a la injecció i extracció a contraflux.

1. A la injecció i extracció diària i intradiària nominada en sentit contrari al sentit del 
flux físic del gas se li ha d’aplicar un multiplicador de valor 1.

2. Aquest multiplicador es pot modificar amb anterioritat a l’inici de l’any de gas 
mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic.

Article 38. Compensació per interrompibilitat.

1. Els usuaris que hagin contractat capacitat diària interrompible d’injecció/extracció 
han de rebre una compensació mensual per les interrupcions executades durant el mes 
que es calcula mitjançant la fórmula següent:

 

Formules del Marginal 17279: 

 

 

Article 3.  

�� =
� ��� � �� � ����
���

��  

 

Article 22. 

����� = � ∗	 ������� �	������� 
 

Article 38. 

 

1.	
���� = ����� � ��� � 	���

365 � �� ���
�

���
 

 

2. 

���� = 	����� � ��� � ���
8.760 � �� ���� � ���

�

���
 

 

 

Article 39. 

 

1. 

a. 

	
���� = ���� ∗ 	�

���� ∗ ��
365 � ∗ � 

 

1. 

b. 

�� = �� ∗ 	�
�� ∗ ��
8.760 � ∗ � 

On:

‒ CMIm: compensació mensual per interrupció.
‒ MD,m: multiplicador diari del mes «m».
‒ QIi: capacitat interrompuda en la interrupció «i».
‒ FID: factor d’interrompibilitat diari.
‒ CEI: cànon d’injecció/extracció en vigor.
‒ n: nombre d’interrupcions de contractes diaris durant el mes «m».

En anys bixestos se substitueix 365 per 366.

2. En el cas d’interrupció de capacitat intradiària, la compensació mensual per 
interrompibilitat es calcula mitjançant la fórmula:

 

Formules del Marginal 17279: 

 

 

Article 3.  

�� =
� ��� � �� � ����
���

��  

 

Article 22. 

����� = � ∗	 ������� �	������� 
 

Article 38. 

 

1.	
���� = ����� � ��� � 	���

365 � �� ���
�

���
 

 

2. 

���� = 	����� � ��� � ���
8.760 � �� ���� � ���

�

���
 

 

 

Article 39. 

 

1. 

a. 

	
���� = ���� ∗ 	�

���� ∗ ��
365 � ∗ � 

 

1. 

b. 

�� = �� ∗ 	�
�� ∗ ��
8.760 � ∗ � 

On:

‒ CMIm: compensació mensual per interrupció.
‒ MI,m: multiplicador intradiari del mes «m».
‒ QIi: capacitat interrompuda en la interrupció «i».
‒ FII: factor d’interrompibilitat intradiari.
‒ CEI: cànon d’injecció/extracció en vigor.
‒ n: nombre d’interrupcions de contractes intradiaris el mes «m».
‒ Hi: durada en hores del contracte en què s’ha executat la interrupció «i».

En anys bixestos se substitueix 8.760 per 8.784.

3. Els termes FID i FII romanen invariables durant tot l’any de gas. Mitjançant una 
ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic es poden 
modificar aquests valors amb anterioritat a l’inici de l’any de gas següent; en cas contrari, 
es consideren prorrogats els valors anteriors.

4. La compensació l’ha de descomptar el gestor tècnic del sistema de la factura 
corresponent al mes en què van tenir lloc les interrupcions.

Article 39. Facturació.

1. La facturació dels cànons l’ha de dur a terme el gestor tècnic del sistema, amb 
periodicitat mensual, en funció de la capacitat contractada independentment de la seva 
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utilització, excepte en el cas de la facturació de la injecció i l’extracció de productes agregats, 
en què tan sols s’ha de facturar la capacitat assignada, segons les fórmules següents:

a. En el cas de contractes de durada anual, trimestral, mensual o diària:

 

Formules del Marginal 17279: 

 

 

Article 3.  

�� =
� ��� � �� � ����
���

��  

 

Article 22. 

����� = � ∗	 ������� �	������� 
 

Article 38. 

 

1.	
���� = ����� � ��� � 	���

365 � �� ���
�

���
 

 

2. 

���� = 	����� � ��� � ���
8.760 � �� ���� � ���

�

���
 

 

 

Article 39. 

 

1. 

a. 

	
���� = ���� ∗ 	�

���� ∗ ��
365 � ∗ � 

 

1. 

b. 

�� = �� ∗ 	�
�� ∗ ��
8.760 � ∗ � 

On:

‒ Fs,t: facturació corresponent al servei s, i durada t (anual, trimestral, mensual o 
diària), expressat en euros, amb dos decimals.

‒ Qs,t: capacitat contractada corresponent al servei s, i durada t (anual, trimestral, 
mensual o diària), expressada en kWh/dia.

‒ Ms,t: multiplicador aplicable al servei s, i durada t (anual, trimestral, mensual o diària). 
Per als contractes anuals es considera un multiplicador d’1.

‒ Cs: cànon corresponent al servei s, en €/(kWh/dia)/any.
‒ D: nombre de dies del contracte que pertanyen al mes del servei que s’està facturant.

En el cas dels anys bixestos, se substitueix la xifra de 365 per 366.

b. En el cas de contractes de durada intradiària:

 

Formules del Marginal 17279: 

 

 

Article 3.  

�� =
� ��� � �� � ����
���

��  

 

Article 22. 

����� = � ∗	 ������� �	������� 
 

Article 38. 

 

1.	
���� = ����� � ��� � 	���
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2. 

���� = 	����� � ��� � ���
8.760 � �� ���� � ���
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Article 39. 

 

1. 

a. 

	
���� = ���� ∗ 	�

���� ∗ ��
365 � ∗ � 

 

1. 

b. 

�� = �� ∗ 	�
�� ∗ ��
8.760 � ∗ � 

On:

‒ Fs: facturació corresponent al servei s, expressat en euros, amb dos decimals.
‒ Qs: capacitat contractada corresponent al servei s, expressada en kWh/dia.
‒ Ms: multiplicador intradiari aplicable al servei s.
‒ Cs: cànon corresponent al servei s, en €/(kWh/dia)/any.
‒ H: durada del contracte, expressada en hores.

En el cas dels anys bixestos, se substitueix la xifra de 8.760 per 8.784.

2. A les quantitats anteriors se’ls ha de restar, si s’escau, la compensació per 
interrompibilitat derivada de les interrupcions executades en el mes.

Disposició addicional primera. Procediment de liquidació.

Als efectes de l’aplicació de l’article 35 del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel 
qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema 
econòmic integrat del sector de gas natural, a partir de l’1 d’octubre de 2021, les 
liquidacions s’han d’efectuar per any de gas i per activitat, i s’han de diferenciar els 
ingressos obtinguts per l’aplicació de peatges, cànons i càrrecs.

Disposició addicional segona. Desplegament del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

En virtut de l’habilitació atorgada al Govern en la disposició final setena del Reial 
decret llei 13/2012, de 30 de març, en cas que no s’hagi autoritzat finalment la injecció de 
tot el volum de gas coixí previst en l’autorització administrativa d’un emmagatzematge 
subterrani, als efectes de la sol·licitud de l’acta de posada en servei definitiva, de 
conformitat amb l’article 14.4 del Reial decret llei esmentat, els paràmetres nominals que 
s’han d’utilitzar són els que disposa l’autorització administrativa multiplicats pel coeficient 
que resulti de dividir el volum d’emmagatzematge operatiu màxim de l’últim cicle d’injecció-
extracció disponible entre la capacitat d’emmagatzematge nominal que figuri en la 
resolució d’autorització.
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Si per raons justificades és necessari injectar tot el gas coixí i l’emmagatzematge no 
arriba als paràmetres nominals que figuren en l’autorització, es pot reduir la seva retribució 
anual de manera proporcional.

Disposició addicional tercera. Reintegrament de retribucions provisionals de l’operador 
del mercat organitzat de gas natural.

Si, com a conseqüència que s’hagi fixat una retribució definitiva a l’operador del mercat 
organitzat de gas inferior a les retribucions provisionals reconegudes, s’estableix el 
reintegrament d’una part d’aquestes, aquestes s’apliquen a la quantitat que s’ha de 
recaptar en concepte de càrrecs.

Disposició transitòria primera. Període transitori.

1. Abans de l’1 de gener de 2021, mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a 
la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s’ha de determinar la retribució de l’activitat 
d’emmagatzematge subterrani bàsic, així com els cànons d’accés per al primer any de gas 
del període regulador, que ha d’incloure exclusivament el període comprès entre l’1 de 
gener i el 30 de setembre de 2021.

2. Abans de l’1 d’octubre de 2021 s’ha d’aprovar l’ordre ministerial amb la retribució 
anual i els cànons d’accés corresponent a l’any de gas comprès entre l’1 d’octubre de 2021 
i el 30 de setembre de 2022.

Disposició transitòria segona. Retribució transitòria per continuïtat de subministrament.

1. La retribució anual transitòria per continuïtat de subministrament de cada empresa 
s’ha de calcular a partir de la retribució per continuïtat de subministrament de l’any 2020, 
RCS2020, definida a l’annex XI de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, i es redueix 
gradualment, segons la taula següent:

2021
(gen. 21-set. 21)

2022
(oct. 21-set. 22)

2023
(oct. 22-set. 23)

2024
(oct. 23-set. 24)

2025
(oct. 24-set. 25)

2026
(oct. 25-set. 26)

3/4*95% RCS2020 80% RCS2020 65% RCS2020 50% RCS2020 35% RCS2020 20% RCS2020

2. A partir de l’1 d’octubre de 2026 la retribució transitòria és de 0 €.

Disposició transitòria tercera. Ingressos liquidables procedents dels productes i serveis 
connexos.

Fins que per ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic no es determini el percentatge d’ingressos procedents de la prestació de 
serveis o productes connexos per part dels titulars dels emmagatzematges que s’utilitzen 
en la minoració de la seva retribució de conformitat amb el que disposa l’article 23, aquest 
percentatge es fixa en el 90% per a la venda de condensats i en el 50% per a la resta de 
productes i serveis.

Disposició transitòria quarta. Retribució per millores de productivitat.

Per al període regulador que comenci l’1 de gener de 2021, el terme R que s’ha 
d’utilitzar en la fórmula de la retribució per millores de productivitat té un valor de 0,5. Així 
mateix, per al període regulador esmentat i per al càlcul dels valors de referència que s’han 
d’aplicar en la fórmula de retribució, s’aplica la mitjana aritmètica dels valors dels anys 
2018, 2019 i 2020.

Disposició transitòria cinquena. Compensació per interrompibilitat.

A partir de l’1 de gener de 2021, els termes FID i FII que s’han d’utilitzar en la fórmula 
de la compensació per interrompibilitat tenen el valor de 3.
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Disposició transitòria sisena. Inspeccions periòdiques que s’han de dur a terme durant 
l’any 2020.

Als efectes que les empreses distribuïdores i instal·ladores puguin dur a terme eficaçment 
les inspeccions periòdiques en les instal·lacions receptores de combustibles gasosos per 
canalització la realització de les quals estava prevista durant l’estat d’alarma declarat 
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les inspeccions la 
realització de les quals sigui obligada durant l’any 2020, de conformitat amb l’apartat 4.1 de 
la ITC ICG-07 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
tècnic distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, també es poden dur a terme durant el primer trimestre de 
l’any 2021, sempre de conformitat amb els terminis de comunicacions, amb els terminis 
d’elecció d’agent habilitat per fer la inspecció i amb els terminis de presentació de certificat 
de realització, que preveu el Reial decret 984/2015, de 30 d’octubre, pel qual es regulen el 
mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural.

Disposició transitòria setena. Any de referència per a proves d’injecció i extracció.

En el cas dels emmagatzematges que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret estiguin en la situació que descriu la disposició addicional segona, es poden tenir 
en compte les proves d’injecció i d’extracció dutes a terme l’any natural 2020.

Disposició transitòria vuitena. Exempció de l’aplicació de càrrecs al gas natural usat com 
a carburant.

En el període regulador que comença l’1 de gener de 2021, el gas natural usat com a 
carburant i subministrat des d’instal·lacions destinades exclusivament amb aquesta 
finalitat, així com el gas natural liquat usat també com a carburant terrestre o marítim, 
queden exempts de l’aplicació dels càrrecs referits a l’article 8.1.b. Abans del començament 
del període regulador següent, mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri per 
a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic s’ha d’aprovar, si s’escau, la continuació de 
l’exempció durant els períodes reguladors següents.

Disposició derogatòria única. Derogació general.

Queden derogades totes les disposicions normatives del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

A partir de l’1 de gener de 2021 queden derogats els articles 15 a 24, tots dos inclosos, 
del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les 
instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural, 
a excepció de l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 20.

A partir de l’1 de gener de 2021 queda derogada l’Ordre ITC/3995/2006, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableix la retribució dels emmagatzematges subterranis de gas 
natural inclosos en la xarxa bàsica.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es 
regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic 
integrat del sector de gas natural.

Es modifica el títol i el contingut de l’article 27 del Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, 
pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema 
econòmic integrat del sector de gas natural, pel text que s’indica a continuació:

«Article 27. Estructura de la tarifa d’últim recurs.

La tarifa d’últim recurs del gas natural es descompon en diferents esglaons en 
funció del volum de consum anual; aquests esglaons han de coincidir amb els nivells 
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dels peatges de xarxa local de la Circular 6/2020, de 22 de juliol, de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al 
càlcul dels peatges de transport, xarxes locals i regasificació de gas natural.

Aquests esglaons també s’han d’utilitzar en les tarifes aplicades pels distribuïdors 
al subministrament de gas manufacturat en territoris extrapeninsulars que no 
disposin de connexió amb la xarxa de gasoductes.»

Disposició final segona. Aplicació gradual de la penalització per prudència financera 
insuficient.

Als efectes de possibilitar l’adaptació de les empreses als rangs de valors 
recomanables, la penalització que estableix l’article 24 no és aplicable fins a l’any 
natural 2024 sobre la base d’un índex global de ràtios basat en els estats financers de l’any 
natural 2022.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a i 25a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica i sobre bases del règim miner i energètic.

Disposició final quarta. Habilitació per a l’aplicació del Reial decret.

1. S’autoritza el titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions que siguin necessàries 
per assegurar l’aplicació adequada d’aquest Reial decret, amb l’acord previ de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

2. Mitjançant una ordre del titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic es pot determinar el procediment de càlcul, aplicació i facturació, així com 
punts d’aplicació de càrrecs unitaris destinats a recaptar partides, que, de conformitat amb 
el que disposa l’article 59.4 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, s’hagin de finançar 
mitjançant càrrecs.

3. S’habilita el titular del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
per desplegar el procediment de transició del règim de liquidacions, minimitzant els canvis 
que s’han de dur a terme en el procediment actual de declaració d’informació dels usuaris.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», excepte els títols II i III, que entren en vigor l’1 de gener de 2021, i la disposició 
final primera i el títol I, que entren en vigor l’1 d’octubre de 2021.

Madrid, 29 de desembre de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta quarta del Govern  
i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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ANNEX I

Instal·lacions amb retribució individualitzada

1. Instal·lacions susceptibles de retribució individualitzada:

a. Instal·lacions de subsol.

i. Pous d’injecció/producció.
ii. Pous de control.
iii. Arbres de producció.

b. Gasoductes/Oleoductes interns de l’emmagatzematge.
c. Plataforma off-shore i/o estructura marina.
d. Instal·lacions d’obra civil terrestre de l’emmagatzematge subterrani, en el qual 

s’identifiquen, sense efecte limitador, com a elements constructius principals: l’adquisició/
concessió de terrenys, els accessos, les infraestructures terrestres, l’edifici principal i els 
edificis auxiliars i instal·lacions destinades a donar servei i vetllar pel funcionament 
adequat, la seguretat, i el bon estat dels equips i les instal·lacions de l’emmagatzematge 
subterrani.

e. Instal·lacions industrials en superfície o en plataforma off-shore necessàries per a 
la gestió, operació i control de l’emmagatzematge subterrani. Aquestes instal·lacions 
inclouen tots aquells equipaments i serveis auxiliars necessaris per a l’operació, 
comunicació, protecció, control i subministrament elèctric d’aquestes instal·lacions, així 
com les edificacions, equips informàtics, instal·lacions d’odorització i control de qualitat de 
gas, instal·lacions de connexió i altres elements auxiliars necessaris per al seu 
funcionament adequat en el moment de la seva posada en servei. Dins d’aquestes 
instal·lacions s’identifiquen, sense efecte limitador:

i. Separadors gas-aigua en alta pressió.
ii. Distribuïdors producció/injecció en alta pressió.
iii. Compressors per a la injecció de gas.
iv. Sistemes reductors de pressió.
v. Bombes per a la injecció de metanol.
vi. Unitats d’assecatge amb regeneradors de trietilenglicol.
vii. Sistema de mesurament en el qual s’identifiquen, sense efecte limitador, com a 

elements constructius principals: l’obra civil associada, les línies de mesurament 
individuals, i les estacions de regulació i/o mesurament.

viii. Serveis auxiliars de l’emmagatzematge subterrani, en el qual s’identifiquen, sense 
efecte limitador, com a elements constructius principals: les instal·lacions d’odorització i 
control de qualitat de gas, el sistema d’aire comprimit, el sistema de nitrogen, el sistema 
d’aigua, el sistema de detecció i control d’incendis (DCI).

ix. Sistema de subministrament elèctric de l’emmagatzematge subterrani, en el qual 
s’identifiquen, sense efecte limitador, com a elements constructius principals: les 
connexions de servei elèctriques externes, els transformadors, les instal·lacions elèctriques 
(cablejats, proteccions, etc.), el sistema d’alimentació ininterrompible, el sistema de gestió 
elèctrica, i el sistema de generació autònom.

x. Sistema de gestió i control de l’emmagatzematge subterrani en els quals 
s’identifiquen, sense efecte limitador, com a elements constructius principals: els elements 
i sistemes, passius i/o actius, de protecció, seguretat, comunicació, control, així com 
qualsevol element o sistema auxiliar necessari per al funcionament correcte de 
l’emmagatzematge subterrani, entre els quals destaquen: la instrumentació general de la 
planta, el sistema de control distribuït (SCD), el sistema de seguretat de processos (SSD), 
el sistema de seguretat activa (SSA) i el sistema de gestió de seguretat patrimonial 
(SGSP).

xi. Altres instal·lacions o serveis necessaris per a la gestió, operació i control de 
l’emmagatzematge subterrani.
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2. També són susceptibles de ser reconeguts com a instal·lacions amb retribució 
individualitzada en els emmagatzematges subterranis les inversions següents:

a. Substitucions, o renovacions, integrals amb autorització administrativa prèvia de 
les instal·lacions referides en l’apartat anterior quan hagin finalitzat la seva vida útil 
retributiva.

b. Ampliació o transformacions amb autorització administrativa prèvia de les 
instal·lacions referides en l’apartat anterior que fan possible que l’emmagatzematge 
subterrani augmenti la seva capacitat d’emmagatzematge, d’extracció o d’injecció de gas.

c. Inversions en recerca i exploració amb autorització administrativa prèvia que es 
duguin a terme en la concessió d’explotació d’emmagatzematge.

d. Vaixells i helicòpters que siguin adequats i necessaris per donar servei i vetllar pel 
funcionament adequat, la seguretat i el bon estat dels equips i les instal·lacions de les 
instal·lacions off-shore de l’emmagatzematge subterrani.

e. Vehicles terrestres que, d’acord amb l’annex II del Reial decret 2822/1998, de 23 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles, siguin adequats i 
necessaris per donar servei i vetllar pel funcionament adequat, la seguretat i el bon estat 
dels equips i les instal·lacions terrestres de l’emmagatzematge subterrani.

ANNEX II

Vida útil de les instal·lacions

1. Les noves inversions que s’incloguin en el règim retributiu amb retribució 
individualitzada tenen la vida útil següent als efectes del càlcul de les amortitzacions:

a. Instal·lacions d’obra civil terrestre: 50 anys.
b. Gas coixí: 20 anys.
c. Plataforma off-shore i/o estructura marina: 20 anys.
d. Instal·lacions industrials en superfície o en plataforma off-shore: 20 anys.
e. Gasoductes/Oleoductes interns de l’emmagatzematge: 40 anys.
f. Instal·lacions de subsol: 20 anys.
g. Inversions en recerca i exploració: 10 anys.
h. Vehicles terrestres: 10 anys.
i. Vaixells i helicòpters: 20 anys.

2. Per a qualsevol nova instal·lació no inclosa a la llista anterior i que no es pugui 
assimilar a cap d’aquesta cal atenir-se al que disposa la taula de coeficients màxims 
d’amortització lineal de l’Agència Tributària i a la pràctica habitual empresarial.

3. A les instal·lacions ja incloses en el règim retributiu i a les que s’hagin autoritzat i 
encara no estiguin incloses en el règim retributiu se’ls aplica la vida útil en vigor.
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ANNEX III

Plantilla de costos d’operació i manteniment

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:

INSTAL·LACIÓ:  

ANY EXERCICI ECONÒMIC:

DESPESES / COSTOS RECURRENTS

En euros DIRECTES INDIRECTES 

TOTAL 
Conceptes FIXOS VARIABLES 

INJECCIÓ 
VARIABLES 
EXTRACCIÓ 

TOTAL 
COSTOS 

DIRECTES 
FIXOS VARIABLES 

INJECCIÓ 
VARIABLES 
EXTRACCIÓ 

TOTAL 
COSTOS 

INDIRECTES 

Compres 0 0 0 

Odorització de gas / 
Compra THT 

0 0 0 

Recanvis d'equip 0 0 0 

Gasos i olis 0 0 0 

Compres de materials 
auxiliars 0 0 0 

Altres compres 0 0 0 

Tributs i taxes 0 0 0 

Impost sobre activitats 
econòmiques 0 0 0 

Impost sobre béns 
immobles 0 0 0 

Taxes 0 0 0 

Altres impostos / taxes 0 0 0 

Serveis exteriors 0 0 0 

Arrendaments 0 0 0 

Reparació i conservació 0 0 0 

Subministraments 0 0 0 

Serveis professionals 
independents 0 0 0 

Primes d'assegurances 0 0 0 

Despeses de viatge 0 0 0 

Gas d'operació 0 0 0 

Altres consums energètics 
(electricitat, gasoil, gas 
natural, etc.) 

0 0 0 

Transports i nolis 0 0 0 

Altres serveis exteriors 0 0 0 

Altres despeses 
d'explotació (detalleu) 0 0 0 

Personal 0 0 0 

Total costos d'O&M 
recurrents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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INGRESSOS RECURRENTS 

En euros DIRECTES INDIRECTES 

TOTAL 
Conceptes FIXOS VARIABLES 

INJECCIÓ 
VARIABLES 
EXTRACCIÓ 

TOTAL 
COSTOS 

DIRECTES 
FIXOS VARIABLES 

INJECCIÓ 
VARIABLES 
EXTRACCIÓ 

TOTAL 
COSTOS 

INDIRECTES 

Subvencions       0       0 0 

Arrendaments       0       0 0 

Venda d'altres productes 
(combustibles lleugers, 
etc.) 

      0       0 0 

Venda de serveis       0       0 0 

Ingressos per gas 
d'operació 

      0       0 0 

Altres ingressos 
d'explotació 

      0       0 0 

Total ingressos 
d'explotació recurrents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DESPESES / COSTOS NO RECURRENTS 

En euros DESCRIPCIÓ INICI 
(mes/any) 

FI 
(mes/any) IMPORT 

Actuació intraanual 1         

Actuació intraanual 2         

Actuació intraanual 3         

Total intraanuals     0 

                    

Actuació plurianual 1                   

Actuació plurianual 2                   

Actuació plurianual 3                   

Total plurianuals       0 

INGRESSOS NO RECURRENTS 

En euros DESCRIPCIÓ INICI 
(mes/any) 

FI 
(mes/any) IMPORT 

Actuació intraanual 1         

Actuació intraanual 2         

Actuació intraanual 3         

Total intraanuals     0 

                    

Actuació plurianual 1                   

Actuació plurianual 2                   

Actuació plurianual 3                   

Total plurianuals           0 

          

Total despeses 
d'explotació 

        0 

Total ingressos 
d'explotació         0 
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INSTRUCCIONS EMPLENAMENT

La informació anual s’ha de desagregar per despeses i ingressos recurrents i no 
recurrents; directes i indirectes, i fixos i variables, tenint en compte els criteris següents:

1. Desagregació de despeses i ingressos entre recurrents i no recurrents: es 
consideren «Despeses/ingressos recurrents» aquelles partides constants en l’explotació 
de l’emmagatzematge. Per la seva banda, es consideren «Despeses/ingressos no 
recurrents» les actuacions puntuals (ex.: work-over), ja siguin plurianuals o intraanuals, o 
costos o ingressos extraordinaris.

2. Desagregació de costos/despeses entre directes i indirectes. Per a cadascuna de 
les partides d’explotació s’han de repartir entre directes i indirectes, amb indicació de la 
metodologia i els criteris emprats per a aquesta desagregació. Es consideren costos 
directes els corresponents o associats a la instal·lació mateixa i indirectes els que 
corresponguin als serveis facilitats per l’estructura del grup.

3. Desagregació de costos/despeses entre fixos i variables. Per a cadascuna de les 
partides les despeses d’explotació s’han de repartir entre fixes i variables d’injecció o 
variables d’extracció, amb indicació de la metodologia i els criteris emprats per a aquesta 
desagregació.

Quant a les partides de costos i ingressos identificats, es recullen a continuació els 
criteris que s’han d’aplicar per al seu emplenament:

1. Amb caràcter general, en cas que alguna de les partides de detall superi un 10% 
sobre el total de despeses d’explotació, es requereix un desglossament addicional 
d’aquesta partida de detall, que permeti identificar els principals costos que la componen.

2. Sobre compres, tributs i taxes, serveis exteriors, personal. S’han de desglossar 
segons les partides de detall indicades. S’ha d’assenyalar que sobre el gas d’operació se 
sol·licita el detall econòmic del seu cost.

3. Altres despeses d’explotació. S’han d’indicar les despeses d’operació i 
manteniment no incloses en les partides esmentades anteriorment (compres, tributs i 
taxes, serveis exteriors, personal), detallades i justificades degudament.

4. Subvencions. S’han d’indicar, si s’escau, els ingressos obtinguts per les 
subvencions a l’explotació rebudes en cada any per al conjunt de l’activitat. Addicionalment 
s’han d’indicar les subvencions pendents de rebre a 31 de desembre de cada any, 
expressades en euros.

5. Ingressos per gas d’operació. Se sol·licita el detall econòmic de l’ingrés per gas 
d’operació inclòs en les liquidacions.

6. Venda de productes i serveis, així com ingressos per arrendaments o productes i 
serveis connexos. Si s’escau, s’han de detallar els ingressos per venda de condensats.

7. Els costos no han d’incloure costos financers, ni amortitzacions, ni provisions per 
desmantellament i abandonament de l’emmagatzematge. Els ingressos no han d’incloure 
els corresponents a la retribució per inversions inclosos en les liquidacions del sector del 
gas natural.
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