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I. DISPOSICIONS GENERALS

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA
614 Circular 1/2020, de 9 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència, per la qual s’estableix la metodologia de retribució del gestor 
tècnic del sistema gasista.

La Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, en la redacció que en fa 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, 
estableix a l’article 7.1.i) que és funció de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència establir mitjançant una circular la metodologia per al càlcul de la retribució 
del gestor tècnic del sistema gasista, en funció dels serveis que presti efectivament. 
Aquesta retribució pot incorporar incentius, que poden tenir signes positius o negatius, a la 
reducció de costos del sistema gasista derivats de l’operació d’aquest o altres objectius. 
Així mateix, l’apartat 7 de l’article 59 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que es va afegir mitjançant 
el Reial decret llei 1/2019, també estableix que la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha d’establir la metodologia de la retribució de la gestió tècnica del sistema.

L’article 64 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, de conformitat 
amb el que estableix al seu torn l’article 58.b), estableix que el gestor tècnic del sistema és 
responsable de l’operació i de la gestió tècnica de la xarxa bàsica i de la de transport 
secundari, i ha de garantir la continuïtat i la seguretat del subministrament de gas natural i 
la correcta coordinació entre els punts d’accés, els emmagatzematges, el transport i la 
distribució, i en llista les funcions. Així mateix, estableix que el gestor del sistema ha 
d’exercir les seves funcions en coordinació amb els diferents subjectes que operen en el 
sistema gasista o en fan ús, sota els principis de transparència, objectivitat i independència. 
I que les activitats de gestió tècnica que faci el gestor del sistema han de ser retribuïdes 
adequadament de conformitat amb el que estableix el capítol VII de la Llei esmentada.

L’article 91 del capítol VII esmentat estableix que les activitats destinades al 
subministrament de combustibles gasosos han de ser retribuïdes econòmicament amb 
càrrec a les tarifes d’últim recurs, als peatges, als cànons i càrrecs i als preus abonats.

L’article 60 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, estableix que en la metodologia 
retributiva de les activitats regulades en el sector del gas natural s’han de tenir en compte 
els costos necessaris perquè dugui a terme l’activitat una empresa eficient i ben gestionada, 
d’acord amb el principi de realització de l’activitat al menor cost per al sistema gasista amb 
criteris homogenis en tot el territori espanyol, sense perjudici de les especificitats previstes 
per als territoris insulars. Aquests règims econòmics han de permetre l’obtenció d’una 
retribució adequada a la d’una activitat de baix risc.

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, estableix a l’article 59.4, en la redacció que en fa el 
Reial decret llei 1/2019, d’11 de gener, que els costos del sistema gasista s’han de finançar 
mitjançant els ingressos del sistema gasista. Dins dels costos associats a l’ús de les 
instal·lacions s’inclou, a l’apartat 4.a)3r, la retribució de la gestió tècnica del sistema.

La disposició addicional vintena de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, estableix que el 
director executiu de la societat filial d’ENAGAS, SA que exerceixi les funcions del gestor 
tècnic del sistema ha de ser nomenat i cessat pel Consell d’Administració de la societat, 
amb el vistiplau del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç (actualment, la ministra per a la 
Transició Ecològica). Així mateix, estableix que el personal de la filial que exerceixi les 
funcions de gestor tècnic del sistema ha de subscriure el codi de conducta al qual fa 
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referència l’article 63 d’aquesta Llei i garanteix la seva independència respecte de la resta 
d’activitats que du a terme el grup empresarial. L’esmentada filial és ENAGAS GTS, SAU, 
a la qual es va assignar la branca d’activitat de la gestió tècnica del sistema, en compliment 
del mandat que estableix la Llei 2/2011, de 27 de maig, d’economia sostenible.

L’article 62.2 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, estableix que el gestor tècnic del 
sistema gasista ha de portar comptes separats que recullin les despeses i els ingressos 
estrictament imputables a aquesta activitat.

En compliment del principi de transparència, les resolucions que dicti la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència en execució d’aquesta Circular s’han de publicar 
en els termes que estableixen els articles 7.1 i 37.1 de la Llei 3/2013, de 4 de juny.

En línia amb el que diu el dictamen emès pel Consell d’Estat i atès que la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència exerceix aquesta competència per primera 
vegada, la Circular no inclou una disposició derogatòria.

La Circular s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Aquests principis són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència.

En particular, quant als principis de necessitat i eficiència, aquesta Circular està 
justificada per una raó d’interès general, es basa en una identificació clara de les finalitats 
perseguides i és l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

La Circular és concorde amb el principi de proporcionalitat pel fet que conté la regulació 
necessària i imprescindible per aconseguir els objectius prèviament esmentats. Així mateix, 
s’ajusta al principi de seguretat jurídica perquè materialitza el manament del Reial decret 
llei 1/2019, d’11 de gener.

Quant al principi de transparència, la Circular es dicta de conformitat amb l’article 30 
de la Llei 3/2013, de 4 de juny, ja que el procediment s’ha dotat de la màxima publicitat i 
transparència. Així mateix, cal indicar que la novetat principal que s’hi ha introduït 
consisteix en el fet d’establir en una norma el model de retribució del gestor tècnic del 
sistema, la qual cosa proporciona seguretat jurídica al gestor tècnic del sistema i als 
consumidors que suporten el cost de la seva activitat.

Finalment, respecte del principi d’eficiència, les mesures reguladores tenen en compte 
la informació disponible en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que s’obté 
a través de la Circular 5/2009, de 16 de juliol, i de la Circular 1/2015, de 22 de juliol, de 
manera que no impliquen noves càrregues administratives. Respecte de la retribució, 
únicament es tenen en compte els costos necessaris per dur a terme l’activitat, i es 
considera una retribució corresponent a una activitat de risc baix, feta per una empresa 
eficient i ben gestionada, i amb criteris d’eficiència econòmica.

Per tot això, d’acord amb les funcions que assigna l’article 7.1.i) de la Llei 3/2013, de 4 
de juny, amb tràmit d’audiència previ, i d’acord amb les orientacions de política energètica 
que preveu l’Ordre TEC/406/2019, de 5 d’abril, el Ple del Consell de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, en la seva sessió del dia 9 de gener de 2020, ha acordat, 
d’acord amb el Consell d’Estat, emetre aquesta Circular.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquesta Circular té per objecte:

a) Establir la metodologia aplicable a partir de l’any 2021 per calcular la retribució del 
gestor tècnic del sistema gasista, en funció dels serveis que presti efectivament, i que pot 
incorporar incentius.

b) Establir la metodologia per al finançament de la retribució del gestor tècnic del 
sistema gasista.
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Article 2. Períodes reguladors.

Cada període regulador p té una durada de 3 anys, en què n és el primer any de cada 
període regulador i n+2 l’últim any.

CAPÍTOL II

Metodologia per al càlcul de la retribució del gestor tècnic del sistema gasista

Article 3. Retribució del gestor tècnic del sistema.

La retribució del gestor tècnic del sistema està composta per una base de retribució, 
un tram de retribució per incentius i l’import anual meritat del compte regulador per noves 
obligacions. S’estableix a partir de la fórmula següent:

On:

: Retribució total del gestor tècnic del sistema l’any n.
: Base de retribució del gestor tècnic del sistema l’any n. És la del període 

regulador p al qual pertany l’any n.
: Retribució per incentius del gestor tècnic del sistema l’any n.

: Import anual meritat del compte regulador per noves obligacions.
: Diferència a què es refereixen l’article 12.3 i l’article 13.2.

Article 4. Base de retribució.

1. La base de retribució del gestor tècnic del sistema s’estableix per a cada període 
regulador p, a partir de la fórmula següent:

On:

p: Període regulador comprès entre l’1 de gener de l’any n i el 31 de desembre de l’any 
n+2.

: Base de retribució del gestor tècnic del sistema del període regulador p.
: Terme de retribució per OPEX inclòs a la base de retribució del gestor 

tècnic del sistema del període regulador p.
: Marge sobre el terme de retribució per OPEX inclòs a la base de 

retribució del gestor tècnic del sistema del període regulador p.
: Terme d’amortització estàndard inclòs a la base de retribució del gestor 

tècnic del sistema del període regulador p.
: Terme de retribució financera estàndard inclòs a la base de retribució del 

gestor tècnic del sistema del període regulador p.

2. La base de retribució del gestor tècnic del sistema s’ha de mantenir constant per 
als períodes reguladors successius, si bé es pot revisar en cas que s’assignin noves 
obligacions al gestor tècnic del sistema.

Article 5. Terme de retribució per OPEX.

1. El terme de retribució per OPEX  inclòs a la base de retribució del 
gestor tècnic del sistema del període regulador p es determina a partir dels costos de 
l’activitat de gestió tècnica del sistema reflectits en la comptabilitat separada, i a partir de 
la informació reguladora de costos de l’activitat de gestió tècnica del sistema.
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2. Únicament s’han de tenir en compte els costos necessaris per dur a terme l’activitat 
per part d’una empresa eficient i ben gestionada.

3. En cap cas s’han d’incloure dins del terme de retribució per OPEX costos que 
hagin estat recuperats amb càrrec a la retribució del transport, la regasificació i 
l’emmagatzematge de gas natural.

4. No formen part del terme de retribució per OPEX els conceptes següents:

a) Les tasques que hagi fet l’empresa per al seu immobilitzat, i que s’hagin activat 
com a inversió.

b) Les indemnitzacions de personal.
c) Les provisions.
d) Els marges afegits per les empreses del grup sobre el cost dels serveis prestats.
e) Les subvencions, llevat del 10% de les europees, amb un límit màxim de 10 

milions d’euros.
f) Els costos dels centres de control que prestin serveis al transport.
g) Els deterioraments i les revaloracions d’actius.
h) Les despeses i els ingressos financers.
i) Els impostos sobre el benefici.
j) Els costos del servei de report de dades a l’Agència per a la Cooperació dels 

Reguladors de l’Energia a compte dels agents, en l’àmbit del Reglament (UE) núm. 
1227/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la integritat 
i la transparència del mercat majorista de l’energia.

k) Els costos repercutits per la matriu del grup de societats a què pertany el gestor 
tècnic del sistema que no siguin necessaris per dur a terme la seva activitat, o l’import dels 
quals sigui desproporcionat en relació amb la mida del gestor tècnic del sistema, amb la 
utilitat que representen per dur a terme la gestió tècnica del sistema, o que no serien 
costos consumits en cas que el gestor no formés part d’un grup de societats.

l) No s’han de tenir en compte els costos consumits pel gestor tècnic del sistema per 
a la prestació de serveis a altres empreses del grup.

Article 6. Marge sobre el terme de retribució per OPEX.

1. El marge sobre el terme de retribució per OPEX  inclòs a la base 
de retribució del gestor tècnic del sistema del període regulador p es calcula a partir de la 
fórmula següent:

On:

: Marge, en percentatge (%).

2. El marge  s’estableix en un 5%.

Article 7. Terme d’amortització estàndard.

1. El terme d’amortització estàndard  inclòs a la base de retribució del 
gestor tècnic del sistema del període regulador p es calcula a partir de la despesa en 
concepte d’amortització que figuri a la comptabilitat financera del gestor tècnic del sistema, 
i a partir de la informació reguladora de costos del gestor tècnic esmentat.

2. Únicament s’han de tenir en compte les inversions necessàries per dur a terme 
l’activitat per part d’una empresa eficient i ben gestionada.
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Article 8. Terme de retribució financera estàndard.

1. El terme de retribució financera estàndard  inclòs a la base de retribució 
del gestor tècnic del sistema del període regulador p es calcula a partir de la fórmula 
següent:

Taxa de retribució financera

On:

: Immobilitzat net estàndard inclòs a la base de retribució del gestor tècnic 
del sistema del període regulador p.

Taxa de retribució financera : Taxa de retribució financera, en percentatge (%) amb 2 
decimals. Pren el valor de la taxa de retribució financera de les activitats de transport i 
regasificació de gas natural que s’estableixi en els anys que es corresponguin amb el 
període regulador p, d’acord amb 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.

2. L’immobilitzat net estàndard inclòs a la base de retribució del gestor tècnic del 
sistema del període regulador p es calcula a partir de l’immobilitzat net de la comptabilitat 
financera del gestor esmentat, i a partir de la informació reguladora de costos de l’activitat 
de gestió tècnica del sistema de gas natural.

3. Únicament s’han de tenir en compte les inversions necessàries per dur a terme 
l’activitat per part d’una empresa eficient i ben gestionada.

4. En cap cas s’han d’incloure dins de l’immobilitzat net estàndard imports d’actius 
assignats al gestor tècnic del sistema i utilitzats per les activitats de transport, regasificació 
i emmagatzematge.

5. No formen part de l’immobilitzat net estàndard els conceptes següents:

a) L’immobilitzat en curs.
b) Els actius intangibles diferents de les aplicacions informàtiques.
c) Les inversions dels centres de control que prestin servei al transport.
d) La participació del gestor tècnic del sistema en l’operador del mercat organitzat del 

gas, MIBGAS, SA.

Article 9. Compte regulador.

1. El gestor tècnic del sistema disposa d’un compte regulador el saldo del qual  
 s’estableix per a cada període regulador p, que li permeti assumir noves 

obligacions atribuïdes per reglaments europeus o regulació nacional, així com nous 
projectes europeus d’importància i interès per al sistema gasista.

2. El saldo del compte regulador es merita un terç cada any del període regulador.

3. Abans del 15 d’abril de l’any següent, el gestor tècnic del sistema ha de remetre a 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el suport documental dels costos 
consumits en cada any del període regulador, amb càrrec al compte regulador, que han de 
ser prudents i consumits de conformitat amb criteris d’eficiència econòmica. Aquest suport 
documental ha d’acreditar fefaentment que els costos són addicionals respecte als que 
estan inclosos a la base de retribució i no han d’incloure marges ni costos indirectes.

4. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de calcular el saldo del 
compte regulador al final de cada exercici, una vegada validat el suport documental 
aportat.
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5. En cas que hi hagi un saldo acumulat sobrant del compte regulador al final de l’any 
n+2, el saldo del compte regulador del període p+1 no pot ser inferior al saldo del compte 
regulador del període p més el saldo sobrant esmentat.

6. En el supòsit excepcional que l’operador del sistema incorri en costos durant el 
període regulador p per noves obligacions reguladores imprevistes, que superin el 
saldo del compte regulador del període p, aquests costos es poden incorporar al 
compte regulador del període següent (p+1), sempre que estiguin justificats 
degudament.

CAPÍTOL III

Retribució per incentius

Article 10. Retribució per incentius.

1. La retribució per incentius del gestor tècnic del sistema l’any n pren un valor que 
pot oscil·lar en la banda següent:

On:

LI és el límit inferior del terme de retribució per incentius, expressat en percentatge 
negatiu. No pot ser inferior al –5%.

LS és el límit superior del terme de retribució per incentius, expressat en percentatge 
positiu. No pot ser superior al 5%.

2. Per a cada període regulador s’ha d’establir mitjançant una resolució de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència el límit inferior i superior del tram de 
retribució per incentius.

3. El mecanisme de retribució per incentius del gestor tècnic del sistema l’ha de 
desplegar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència mitjançant una circular, 
segons els criteris d’eficiència en les actuacions del gestor en l’àmbit de les seves 
competències respecte del sistema gasista. Aquest mecanisme s’ha de basar en un 
sistema que ha de reflectir l’estat dels processos i l’execució de les funcions i les 
obligacions que estableix el reglament per al gestor tècnic del sistema, amb base en 
criteris d’eficiència, transparència, objectivitat i no discriminació.

4. Almenys s’han de desenvolupar els indicadors d’eficiència relatius als aspectes 
següents:

a) L’operació i la gestió tècnica del sistema gasista i la coordinació correcta entre les 
diferents infraestructures.

Referent a això, els indicadors han d’incloure, entre d’altres, paràmetres que mesurin 
la idoneïtat, l’optimització, la transparència i el tracte no discriminatori de les instruccions 
d’operació i gestió que imparteix el gestor tècnic del sistema, com són la comunicació i 
la publicació d’informació sobre afeccions que impactin en l’operació de les instal·lacions, 
la diferència entre les entrades i sortides de gas del sistema gasista, el nombre de 
conflictes de gestió tècnica del sistema interposats pels usuaris, la disponibilitat del 
sistema logístic d’accés de tercers a la xarxa i la qualitat en l’atenció als agents del 
sistema gasista.

b) La continuïtat i la seguretat del subministrament de gas natural.
En aquest cas, els indicadors han de tenir en compte la previsió de la demanda i la 

planificació eficient del sistema gasista que du a terme el gestor tècnic del sistema, el 
nombre i la durada de les possibles interrupcions del subministrament als usuaris en cas 
de fallades generals del sistema gasista i l’adequació i l’aplicació, quan sigui necessari, 
dels plans d’actuació per a la reposició del gas natural en aquests casos.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 14  Dijous 16 de gener de 2020  Secc. I. Pàg. 7

c) L’accés de tercers a les instal·lacions del sistema gasista i l’ús òptim d’aquestes 
instal·lacions.

Aquests indicadors han de mesurar l’eficiència en aspectes com ara la publicació, dins 
el termini establert i en la forma pertinent, de la informació necessària per a la contractació 
de capacitat, el nivell de capacitat oferta, el grau d’utilització de la capacitat, la disponibilitat 
de la plataforma de sol·licitud i contractació de l’accés, el nombre de conflictes d’accés 
interposats pels usuaris, la qualitat en l’atenció als usuaris en relació amb l’accés i les 
solucions proposades per gestionar les possibles congestions.

d) La gestió del balanç de gas en les instal·lacions.
Els indicadors sobre el balanç de les instal·lacions han de tenir en compte el nombre i 

l’adequació de les actuacions que du a terme el gestor tècnic del sistema per mantenir els 
diferents tipus d’infraestructures del sistema dins dels límits d’operació normal d’aquestes, 
les quantitats i el preu del gas comprat i venut pel gestor tècnic del sistema al mercat 
organitzat de gas, la comunicació als usuaris, dins el termini establert i en la forma 
pertinent, de la informació sobre el balanç, la qualitat del càlcul del balanç dels usuaris i el 
termini de lliurament i la qualitat en l’atenció als agents del sistema gasista en relació amb 
el balanç. A més, s’han de definir indicadors en relació amb el control de les garanties de 
balanç i l’aplicació de les mesures establertes per evitar comportaments inadequats dels 
usuaris respecte del balanç.

CAPÍTOL IV

Metodologia per determinar el finançament de la retribució del gestor tècnic del 
sistema

Article 11. Finançament de la retribució del gestor tècnic del sistema.

La retribució del gestor tècnic del sistema es recupera mitjançant una quota, que s’ha 
d’aplicar com a percentatge sobre la facturació dels peatges i cànons dels serveis bàsics 
d’accés a les instal·lacions de transport, distribució i plantes de gas natural liquat, i com a 
percentatge sobre la facturació dels cànons dels serveis bàsics d’accés als 
emmagatzematges subterranis, que han de recaptar les empreses transportistes, 
distribuïdores i el gestor tècnic del sistema.

Article 12. Cobrament i liquidació.

1. Les quantitats recaptades en concepte de quota per finançar la retribució del 
gestor tècnic del sistema s’han d’ingressar en els terminis i en la forma que estableix 
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 del gas natural i de les 
quotes amb destinacions específiques i s’estableix el sistema d’informació que han de 
presentar les empreses.

2. El gestor tècnic del sistema ha de rebre els imports procedents d’aquesta quota 
dins els terminis i de la forma que estableix l’Ordre ECO/2692/2002, de 28 d’octubre.

3. La diferència, positiva o negativa, entre les quantitats que percep el gestor tècnic 
del sistema per l’aplicació de la quota anterior i la retribució anual que s’estableixi per a 
l’any n s’ha d’incorporar a la seva retribució de l’any n+2. L’any n+1 s’ha de reconèixer 
provisionalment una estimació de la diferència esmentada.

CAPÍTOL V

Establiment de la retribució i del seu finançament

Article 13. Establiment de la quantia anual de retribució del gestor tècnic del sistema.

1. Abans de l’1 de gener de l’any n la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència ha d’aprovar mitjançant una resolució la quantia de la retribució del gestor 
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tècnic del sistema de l’any  a què es refereix l’article 3, d’acord amb la 
metodologia que estableix aquesta Circular. S’hi ha d’incorporar una estimació del terme 
de retribució per incentius que ha de respondre a un nivell de compliment màxim.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha de determinar mitjançant 
una resolució el nivell de compliment dels incentius de l’any n. La diferència entre 
l’estimació del terme de retribució per incentius i la quantia que resulti de conformitat amb 
el nivell de compliment d’aquests s’ha d’incorporar en la retribució de l’any n+2.

Article 14. Establiment de la quota per al finançament del gestor tècnic del sistema.

Abans de l’1 de gener de l’any n la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
ha d’aprovar mitjançant una resolució la quota per al finançament de la retribució del gestor 
tècnic del sistema a què es refereix l’article 11.

Disposició addicional primera. Valors dels paràmetres de la base de retribució del gestor 
tècnic del sistema per al període regulador 2021-2023.

El primer període regulador d’aplicació d’aquesta Circular transcorre des de l’1 de 
gener de 2021 al 31 de desembre de 2023.

Per a aquest període regulador, els valors dels paràmetres de la base de retribució de 
l’operador del sistema són els següents:

1. : 25.007 milers €.
2. : 14.904 milers €.
3. : 745 milers €.
4. : 8.650 milers €.
5. : 708 milers €.
6. : 13.008 milers €.
7. : 5.000 milers €.
8. : 1.667 milers €.

Disposició addicional segona. Retribució per incentius per al primer període regulador.

A l’efecte de la retribució per incentius que preveu l’article 10 de la Circular, en relació 
amb el primer període regulador, es fixen els límits inferior i superior en –2% i +2% 
respectivament.

Disposició addicional tercera. Fonts d’informació.

Sense perjudici d’una altra informació que estigui a disposició de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència o que aquesta pugui obtenir per altres mitjans, s’ha d’utilitzar 
la informació procedent de la Circular 5/2009, de 16 de juliol, i de la Circular 1/2015, de 22 
de juliol.

Disposició transitòria única. Retribució de l’any 2020.

La quantia de la retribució del gestor tècnic del sistema per a l’any 2020 és igual a la 
base de retribució per al període regulador 2021-2023, que ascendeix a 25.007 milers €.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 9 de gener de 2020.– El president de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència, José María Marín Quemada.
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