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I. DISPOSICIONS GENERALS

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

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

Advertits errors en el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, publicat en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 163, suplement en valencià de 5 de juliol de 2014, es procedix a efectuar 
les rectificacions oportunes:

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

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

En la pàgina 44, primera línia de l’article 28.2, on diu: «(…) en esta secció (…)», ha de 
dir: «(…) en este capítol (…)».

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

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

En la pàgina 56, al final de l’article 47 se suprimix la següent expressió «Disposició 
addicional sèptima. Modificació dels annexos».

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

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

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

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

En la pàgina 77, article 59 apartat 3 es dividix en dos apartats 3 i 4 amb la redacció 
següent:

«3. Les empreses titulars d’actius subjectes a retribució regulada a les quals 
s’apliquen, en alguna de les seues àrees, normatives específiques que suposen 
uns majors costos en l’activitat que realitzen, podran establir convenis o altres 
mecanismes amb les administracions públiques per a cobrir el sobrecost ocasionat. 
En cap cas el sobrecost causat per estes normes formarà part de la retribució 
reconeguda a estes empreses, i no podrà, per tant, ser sufragat a través dels 
ingressos del sistema gasista.

4. Els costos del sistema seran finançats per mitjà dels ingressos del sistema 
gasista. Estos costos, que es determinaran d’acord amb el que disposen el present 
reial decret llei i les seues normes de desplegament, seran els següents:

a) Retribució de les activitats de transport, regasificació, emmagatzematge 
bàsic i distribució.

b) Retribució de la gestió tècnica del sistema.
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c) Taxa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i del Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme.

d) Si és el cas, el cost diferencial del subministrament de gas natural liquat o 
gas manufacturat i/o aire propanat diferent del gas natural en territoris insulars que 
no disposen de connexió amb la xarxa de gasoductes o d’instal·lacions de 
regasificació, així com la retribució corresponent al subministrament a tarifa realitzat 
per empreses distribuïdores, en estos territoris.

e) Mesures de gestió de la demanda, en cas que així siguen reconegudes 
reglamentàriament, d’acord amb el que establix l’article 84.2 de la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs.

f) Anualitat corresponent als desajustos temporals a què es fa referència en 
l’article 61 del present reial decret llei, amb els seus corresponents interessos i 
ajustos.

g) Qualsevol altre cost atribuït expressament per una norma amb rang legal el 
fi de la qual responga exclusivament a la normativa del sistema gasista.»

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

En la pàgina 79, article 62, apartat 1, on diu: «… 1. La retribució de cada empresa 
distribuïdora, des de l’1 de gener de 2014 fins a la data d’entrada en vigor del present 
reial decret llei, serà…», ha de dir: «… 1. La retribució de cada empresa distribuïdora, des 
de l’1 de gener de 2014 fins a la data d’entrada en vigor del present reial decret llei que es 
denominarà primer període de 2014, serà…».

En la pàgina 79, article 62, apartat 1, on diu: «… i la retribució de les activitats 
regulades i es denominarà primer període de 2014.», ha de dir: «… i la retribució de les 
activitats regulades.».

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

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

En la pàgina 86, article 75 apartat 5, on diu: «… resulten obligats d’acord amb l’article 
34 d’este reial decret llei…», ha de dir: «… resulten obligats d’acord amb l’article 69 d’este 
reial decret llei…».

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

En la pàgina 90, article 82 apartat 4 on diu: «… les circumstàncies concurrents:», ha 
de dir: «… les circumstàncies concurrents.».

En la pàgina 91, article 85, apartat 1, on diu: «… dels preceptes d’esta llei…», ha de 
dir: «… dels preceptes d’este reial decret llei…».

En la pàgina 91, article 85, apartat 2, on diu: «… per les infraccions tipificades en esta 
llei…», ha de dir: «… per les infraccions tipificades en este reial decret llei…».

En la pàgina 93, línia vint-i-dos, on diu: «Subsecció 1.», ha de dir: «Subsecció 1a.».
En la pàgina 94, article 95.1.a), on diu: «Autorització de cessió i consulta de dades 

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

En la pàgina 97, article 101.4, segon paràgraf, segona línia, on diu: «… alguna de les 
mesures o accions previstes en l’article 106, 107, 108 i 109.», ha de dir: «… algunes de 
les mesures o accions previstes en l’article 106.».

En la pàgina 98, article 103.2, on diu: «… amb l’acord previ amb les parts responsables 
de desenrotllament d’actuacions…», ha de dir: «… amb l’acord previ amb les parts 
responsables del desenrotllament d’actuacions…».
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En la pàgina 98, article 105.1, últim paràgraf, on diu: «… en els apartats 3 i 4 de 
l’article 106…», ha de dir: «… en els apartats c) i d) de l’article 106…».

En la pàgina 99, article 105.7, on diu: «Els usuaris que siguen atesos amb alguna de 
les mesures o accions previstes en els articles 68, 69, 70 i 71, continuaran sent-ne 
beneficiaris, i les empreses, incloent-hi els treballadors autònoms, rebran els incentius 
previstos en el present reial decret llei inclús havent superat l’edat prevista en el primer 
paràgraf de l’apartat 4 de l’article 63.», ha de dir: «Els usuaris que estiguen sent atesos 
amb alguna de les mesures o accions previstes en l’article 106 continuaran sent-ne 
beneficiaris, i les empreses, inclosos els treballadors autònoms, continuaran rebent els 
incentius previstos en els articles 107, 108 i 109, inclús havent superat l’edat prevista en 
el primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 101.».

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

En la pàgina 101, rúbrica de l’article 108, on diu: «Modificació de la Llei 11/2013, de 
26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedoria i d’estímul del creixement i de la 
creació d’ocupació», ha de dir: «Modificació de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures 
de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació».

En la pàgina 101, article 108, primer paràgraf, on diu: «La Llei 11/2013, de 26 de juliol, 
de mesures de suport a l’emprenedoria i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació, …», ha de dir: «La Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, …».

En la pàgina 103, article 111.1.e), segon paràgraf, on diu: «– Dades de característiques 
personals: dades de família, sexe, nacionalitat, i estat civil.», ha de dir: «– Dades de 
característiques personals: dades de família, sexe, nacionalitat i estat civil.».

En la pàgina 104, article 112, tercer paràgraf, on diu: «La comissió estarà integrada 
per un màxim de tres representants de cada una de les comunitats autònomes participants 
en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals entre els àmbits d’ocupació, 
educació, servicis socials i/o joventut. Igualment, formaran part de la comissió aquells 
membres que designe el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit de la direcció 
general que tinga atribuïdes les competències per a l’administració del Fons Social 
Europeu i en l’àmbit del Servici Públic d’Ocupació Estatal, així com en qualsevol altre que 
siga de la seua competència.», ha de dir: «La comissió estarà integrada per un màxim de 
tres representants de cada una de les comunitats autònomes participants en la 
Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals d’entre els àmbits d’ocupació, 
educació, servicis socials i/o joventut, així com els organismes intermedis del Fons Social 
Europeu de les comunitats autònomes. Igualment, formaran part de la comissió aquells 
membres que designe el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en l’àmbit de la direcció 
general que tinga atribuïdes les competències per a l’administració del Fons Social 
Europeu i en l’àmbit del Servici Públic d’Ocupació Estatal, així com qualsevol altre 
membre que siga competent per raó de la matèria.».

En la pàgina 104, article 113.1, on diu: «... pels preceptes que conté i, si és el cas, de 
les seues normes de desplegament...», ha de dir: «... pels preceptes que conté i, si és el 
cas, per les seues normes de desplegament…».

En la pàgina 106, primera línia, on diu: «… Recull les accions i mesures, actuacions 
que van dirigides...», ha de dir: «… Recull les accions, mesures i actuacions que van 
dirigides…».

En la pàgina 106, en l’apartat tres, en la nova redacció de l’article 4 ter.2, on diu: «… 
Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació, regulat en l’article 7.1.b), …», ha de 
dir: «… Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació, regulat en l’article 7.b), …».
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En la pàgina 127, disposició addicional dèsset, apartat 4, primera i segona línia, on 
diu: «(…) d’este article serà duta a terme per ENAIRE (…)», ha de dir: «(…) d’esta 
disposició, serà duta a terme per ENAIRE (…)».

En la pàgina 129, disposició transitòria primera, primer paràgraf, on diu: «… a què es 
fa referència en els articles 28.1 i 29.1, les quantitats…», ha de dir: «… a què es fa 
referència en els articles 63.1 i 64.1, les quantitats…».

En la pàgina 130, disposició transitòria tercera, on diu: «El que disposen l’article 32.u 
d’este reial decret llei…», ha de dir: «El que disposen l’article 67.u d’este reial decret 
llei…».

En la pàgina 130, quinta línia del primer paràgraf de la disposició transitòria quarta, 
apartat 2, on diu: «(…) en la disposició transitòria tercera, apartat 1. (…)», ha de dir: «(…) 
en la disposició transitòria sexta, apartat 1. (…)».

En la pàgina 130, al final del paràgraf segon del punt 2 de la disposició transitòria 
quarta, on diu: «(…) en l’article 103.», ha de dir: «(…) en l’article 35.».

En la pàgina 132, primera línia del segon paràgraf de l’apartat ii, on diu: «(…) índex P 
definit en l’annex I supere (…)», ha de dir: «(…) índex P definit en l’annex VIII supere 
(…)».

En la pàgina 133, punt 4, tercera línia, on diu: «(…) l’annex I d’este reial decret llei 
(…)», ha de dir: «(…) l’annex VIII d’este reial decret llei (…)».

En la pàgina 133, primera línia de la disposició transitòria sèptima, on diu: «(…) la 
disposició transitòria tercera, (…)», ha de dir: «(…) la disposició transitòria sexta, (…)».

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

En la pàgina 135, disposició final primera on diu: «5. El títol IV es dicta a l’empara…», 
ha de dir: «5. El títol III es dicta a l’empara…».

En la pàgina 135, disposició final primera, s’ha d’incloure un nou apartat, que hauria 
de ser el número 7, passant els actuals 7 i 8 a ser 8 i 9, respectivament, del tenor següent:

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

En la pàgina 135, disposició final primera, s’introduïx un apartat 10 amb la següent 
redacció; «10. El capítol III del títol I es dicta de conformitat amb allò que disposa l’article 
149.1.6a, 11a i 13a de la Constitució.».

En la pàgina 136, disposició final quarta, apartat 2, on diu: «a modificar els articles 28 
i 29 i els annexos X (Metodologia….», ha de dir: «a modificar els articles 63 i 64 i els 
annexos X (Metodologia…».

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

En la pàgina 147, al final del paràgraf nové, on diu: «(…) previstes en l’article 24.», ha 
de dir: «previstes en el títol II, capítol I.».

En la pàgina 152, segona línia, on diu: «en les retribucions d’anys anteriors com…», 
ha de dir: «en les retribucions d’anys anteriors i RDn-1 com…».

En la pàgina 153, annex XI, apartat 2, on diu: «1. La retribució anual per 
disponibilitat…», ha de dir: «a) La retribució anual per disponibilitat…».

En la pàgina 153, annex XI, apartat 2, on diu: «2. Els costos d’inversió…», ha de dir: 
«b) Els costos d’inversió…».

En la pàgina 153, annex XI, apartat 2, on diu: «3. La retribució per amortització de 
l’element d’immobilitzat “i”, …», ha de dir: «c) La retribució per amortització de l’element 
d’immobilitzat “i”, …».
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En la pàgina 154, annex XI, apartat 2, on diu: «4. La retribució financera de la inversió 
de l’element d’immobilitzat “i”, …», ha de dir: «d) La retribució financera de la inversió de 
l’element d’immobilitzat “i”, …».

En la pàgina 154, annex XI, apartat 2, on diu: «5. Una vegada finalitzada…», ha de 
dir: «e) Una vegada finalitzada…».

En la pàgina 154, annex XI, apartat 2, on diu: «6. En el cas dels gasoductes…», ha de 
dir: «f) En el cas dels gasoductes…».

En la pàgina 155, annex XI, apartat 2, on diu: «7. Els costos d’operació i 
manteniment…», ha de dir: «g) Els costos d’operació i manteniment…».

En la pàgina 155, annex XI, apartat 2, paràgraf sext, on diu: «Per al càlcul dels costos 
d’operació i manteniment per a cada element de l’immobilitzat…», ha de dir: «Per al càlcul 
dels costos d’operació i manteniment per a cada element d’immobilitzat…».

En la pàgina 155, annex XI, apartat 3, primer paràgraf, on diu: «… per continuïtat de 
subministrament (RCS n), …», ha de dir: «… per continuïtat de subministrament (RCS n 

i, A), …».
En la pàgina 155, annex XI, apartat 3, en l’explicació de la fórmula del primer punt, on 

diu: «Sent m el nombre total d’elements “j” l’any “n-1”.», ha de dir: «Sent m el nombre total 
d’elements “i” l’any “n-1”.».

En la pàgina 155, annex XI, apartat 3, en la fórmula del segon punt, on diu: 
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Ha de dir: 
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En la pàgina 156, annex XI, apartat 4, últim paràgraf, on diu: «… es pot considerar 
són 30 TWhMWh…», ha de dir: «… es pot considerar són 30 TWh…».
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