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Disposició final setena. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.

Disposició final vuitena. Vigència de determinats arti-
cles relatius al Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.

Els articles 23 a 25 d’aquesta Llei són vigents fins
que entri en vigor el nou marc normatiu del sector ferro-
viari.

Disposició final novena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2003.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 30 de desembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

25413 REIAL DECRET LLEI 10/2002, de 27 de
desembre, pel qual s’amplien els compromi-
sos dels militars professionals que mantenen
una relació de servei de caràcter temporal
amb les Forces Armades. («BOE» 313,
de 31-12-2002.)

La disposició addicional quarta de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de règim de personal de les Forces Arma-
des, prolonga fins al 31 de desembre de l’any 2002
els compromisos dels militars de complement i dels mili-
tars professionals de tropa i marineria que, per raons
d’edat o temps de servei, finalitzen els seus compromisos
abans d’aquesta data. Es pretén estendre aquest com-
promís fins al 31 de desembre de 2003, per possibilitar
que aquest personal vegi incrementades les seves expec-
tatives d’incorporació a les Forces Armades superant els
processos de promoció interna que estableix la Llei
17/1999, de 18 de maig, esmentada.

Aquest personal veuria finalitzat el seu compromís
el 31 de desembre de l’any 2002, d’aquí la urgència
d’estendre aquest compromís. En vista dels pocs dies
que resten fins al 31 de desembre, sembla imprescin-
dible aprovar un reial decret llei perquè, amb rang ade-
quat, els qui ho so�icitin puguin ser facultats per signar
un únic compromís fins al 31 de desembre de 2003,
a l’acabament del qual han de cessar en la seva relació
de serveis professionals.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 27 de desembre de 2002, i en ús de
l’autorització que concedeix l’article 86 de la Constitució,

D I S P O S O :

Article únic. Compromís dels militars de complement
i dels militars professionals de tropa i marineria.

Els militars de complement i els militars professionals
de tropa i marineria que, per raó dels límits de temps
de serveis i edat establerts en les disposicions actual-
ment en vigor, haurien de finalitzar la seva relació de
serveis professionals abans del 31 de desembre de

2003, si ho so�iciten i després de complir el que pre-
veuen l’apartat 4 de l’article 91 i l’apartat 6 de l’article
95, respectivament, de la Llei 17/1999, de 18 de maig,
poden signar un únic compromís fins al 31 de desembre
de 2003, a l’acabament del qual han de cessar en la
seva relació de serveis professionals.

Als efectes d’aquest Reial decret llei, queda en sus-
pens fins al 31 de gener de 2003 l’acabament dels com-
promisos que el tenen fixat per al dia 31 de desembre
de 2002 i per a qualsevol data del mes de gener de
2003.

En les convocatòries de l’any 2003 de promoció inter-
na dels militars de complement i dels militars profes-
sionals de tropa i marineria, queden exempts dels límits
d’edat, ocupació i nombre de convocatòries que estableix
la Llei 17/1999, de 18 de maig, i en la convocatòria
de l’any 2003 d’accés a una relació de serveis de caràcter
permanent dels militars professionals de tropa i mari-
neria, no els és aplicable la limitació en el nombre de
convocatòries i en la titulació que estableix l’article 96
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, esmentada.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de desembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’ECONOMIA
25419 REIAL DECRET 1432/2002, de 27 de desem-

bre, pel qual s’estableix la metodologia per
a l’aprovació o modificació de la tarifa elèc-
trica mitjana o de referència i es modifiquen
alguns articles del Reial decret 2017/1997,
de 26 de desembre, pel qual s’organitza i es
regula el procediment de liquidació dels cos-
tos de transport, distribució i comercialització
a tarifa, dels costos permanents del sistema
i dels costos de diversificació i seguretat de
proveïment. («BOE» 313, de 31-12-2002.)

La promulgació de la Llei 54/1997, de 27 de novem-
bre, del sector elèctric, va comportar la posada en marxa
d’un model de negoci de les activitats destinades al sub-
ministrament d’energia elèctrica basat en el mercat i
la lliure competència. Per facilitar l’adaptació de tots els
agents implicats en aquest nou entorn, es va establir
un període transitori en el qual el mercat elèctric s’aniria
obrint progressivament.

En els anys successius, gràcies a la flexibilitat de l’es-
mentada Llei i de la normativa que la desplega, ha estat
possible accelerar el procés d’obertura, que culmina l’1
de gener de 2003, i faculta tots els consumidors elèctrics
a elegir lliurement subministrador.

La regulació vigent, a partir d’aquesta data, s’ha d’a-
daptar a aquest entorn de plena elegibilitat, respectant
el caràcter de servei essencial que comporta el submi-
nistrament elèctric. Per això, als consumidors que optin
per no exercir el dret a elegir subministrador, se’ls res-
pecta i protegeix el dret de veure atesa la seva demanda
d’energia en unes condicions adequades de qualitat i


