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DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
1117

Reial decret llei 2/2013, d’1 de febrer, de mesures urgents en el sistema
elèctric i en el sector financer.

La principal font d’ingressos del sistema elèctric que serveix per finançar les diferents
partides de costos són els peatges d’accés aplicats als consumidors finals d’electricitat.
Els últims anys, l’evolució expansiva de les partides de costos del sistema elèctric ha
provocat l’aparició de desajustos entre aquests costos i els ingressos obtinguts a partir
dels preus regulats. Amb l’objectiu de corregir els desajustos, durant l’any 2012 es van
adoptar una sèrie de mesures de caràcter urgent que afectaven les dues partides.
Entre les mesures adoptades, la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals
per a la sostenibilitat energètica, modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, i determina que els costos del sistema han de ser finançats tant amb els ingressos
que procedeixen dels peatges d’accés i altres preus regulats com de les corresponents
partides provinents dels pressupostos generals de l’Estat.
Les dades comunicades per la Comissió Nacional d’Energia a l’informe 35/2012, de 20
de desembre, sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableixen els peatges d’accés a
partir de l’1 de gener de 2013 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial, ha
posat de manifest l’aparició de noves desviacions en les estimacions de costos i ingressos
motivades per diferents factors, tant per al tancament de 2012 com per a 2013 que, en el
context econòmic actual, farien gairebé inviable la seva cobertura amb càrrec als peatges
elèctrics i a les partides previstes provinents dels pressupostos generals de l’Estat.
Aquestes desviacions són causa en gran mesura d’un major creixement del cost del
règim especial per un increment en les hores de funcionament superior a les previstes i
per un increment dels valors retributius per la seva indexació a la cotització del Brent, i a
una minoració dels ingressos per peatges per una caiguda de la demanda molt acusada
que es consolida per a aquest exercici.
L’alternativa que es planteja seria un nou increment dels peatges d’accés que paguen
els consumidors elèctrics. Aquesta mesura afectaria de manera directa les economies
domèstiques i la competitivitat de les empreses, totes dues en una situació delicada atesa
la conjuntura econòmica actual.
Davant d’aquest escenari, per pal·liar aquest problema el Govern ha considerat
adoptar determinades mesures urgents de reducció de costos que evitin l’assumpció d’un
nou esforç per part dels consumidors, contribuint al fet que aquests, mitjançant el consum
i la inversió, també puguin col·laborar en la recuperació econòmica.
En la normativa d’aquest sector, determinades metodologies d’actualització de la
retribució de les diferents activitats del sector elèctric estan lligades a l’evolució de l’índex
de preus de consum (IPC), en el qual podrien influir les variacions impositives,
especialment rellevants l’any passat. No és adequat que l’increment d’un tribut provoqui
al seu torn increments en les retribucions regulades del sector elèctric, els costos del qual
no estan directament relacionats amb la imposició directa sobre el consum.
Per tant, a fi d’utilitzar un índex més estable que no es vegi afectat per la volatilitat
dels preus d’aliments no elaborats ni dels combustibles d’ús domèstic, s’estableix que
totes les metodologies d’actualització de retribucions que estiguin vinculades a l’IPC el
substitueixin per l’índex de preus de consum a impostos constants sense aliments no
elaborats ni productes energètics.
D’altra banda, tenint en compte la volatilitat del preu del mercat de producció, l’opció de
retribució de l’energia generada en règim especial de prima que complementi aquest preu
fa difícil complir el doble objectiu de garantir una rendibilitat raonable per a aquestes
instal·lacions, i evitar-ne al mateix temps una sobreretribució, que recauria sobre els altres
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subjectes elèctrics. Per això, és necessari que el règim econòmic primat se sustenti
únicament en l’opció de tarifa regulada, sense perjudici que els titulars de les instal·lacions
puguin vendre la seva energia lliurement al mercat de producció sense percebre cap prima.
Tenint en compte que tant la modificació que afecta les metodologies de retribució
d’activitats vinculades a l’IPC com la relativa a les instal·lacions del règim especial té un
impacte econòmic en els costos que han de ser finançats amb els ingressos del sistema
elèctric, és necessari que aquestes mesures s’adoptin amb caràcter d’urgència atès que
és imprescindible per elaborar l’escenari pressupostari anual que ha d’incloure l’ordre del
ministre d’Indústria, Energia i Turisme per la qual s’aproven els peatges d’accés a les
xarxes que s’ha d’aprovar de manera immediata per a aquest exercici.
Així mateix, aquestes mesures s’han d’adoptar amb la màxima brevetat amb
l’objectiu d’evitar que al llarg de l’any 2013 es produeixin modificacions als escenaris de
costos previstos, que produirien distorsions sobre les hipòtesis tingudes en compte en
la referida ordre.
Per tot el que s’ha expressat anteriorment, en l’adopció del conjunt de mesures que
s’aproven a continuació concorren les exigències d’extraordinària i urgent necessitat que
requereix l’article 86 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978;
extraordinària i urgent necessitat derivades de les raons ja esmentades de protecció als
consumidors en un context de crisi econòmica, i garantia de la sostenibilitat econòmica
del sistema elèctric, i la vigència immediata de les quals és imprescindible perquè la
modificació normativa pugui tenir l’eficàcia que es pretén.
D’altra banda, de cara a la formulació abans del 31 de març d’aquest any dels
comptes anuals corresponents a l’exercici 2012 de les entitats asseguradores que han
participat en la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària
(SAREB), s’aborda la regulació de la inversió de les entitats asseguradores en valors o
drets mobiliaris emesos per la SAREB.
En concret, des del punt de vista de la cobertura de les provisions tècniques, es
procedeix a incloure entre els actius aptes per a la cobertura de les provisions tècniques
de les entitats asseguradores aquests actius emesos per la SAREB, i s’estableixen les
normes per a la seva valoració i els límits per al seu còmput amb la previsió que, en cap
cas, l’import a computar pot excedir el 3% de les provisions tècniques a cobrir.
Al seu torn, des del punt de vista del tractament d’aquestes inversions en el marge de
solvència de les entitats asseguradores, s’aborda el tractament de les plusvàlues i
minusvàlues derivades d’actius emesos per la SAREB en el marge de solvència, i es
preveu que no s’han de computar amb signe positiu les plusvàlues no realitzades,
comptabilitzades o no, derivades d’actius emesos per la SAREB i que no s’han de deduir
amb signe negatiu les minusvàlues no realitzades, comptabilitzades o no, derivades
d’actius que hagin estat emesos per la SAREB.
En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució
espanyola, a proposta dels ministres d’Indústria, Energia i Turisme i d’Economia i
Competitivitat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1
de febrer de 2013,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Ajustos en determinats costos del sector elèctric
Article 1. Actualitzacions de retribucions d’activitats del sistema elèctric vinculades a
l’índex de preus de consum (IPC).
Amb efectes des de l’1 de gener de 2013, en totes les metodologies que, estant
vinculades a l’índex de preus de consum, regeixen l’actualització de les retribucions,
tarifes i primes que percebin els subjectes del sistema elèctric per aplicació de la
normativa sectorial, s’ha de substituir l’índex esmentat per l’índex de preus de consum a
impostos constants sense aliments no elaborats ni productes energètics.
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Article 2. Modificació del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula
l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
El Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial, queda modificat de la manera següent:
U. A les taules 1 i 2 de l’article 35, es modifica el valor de la prima de referència de
tots els subgrups, que passa a tenir un valor de 0 c€/kWh.
Dos. A la taula 3 de l’article 36, es modifica el valor de la prima de referència de tots
els subgrups, que passa a tenir un valor de 0 c€/kWh i se suprimeixen els valors dels
límits superiors i límits inferiors.
Tres. Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 38, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 38.

Tarifes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.2: energia eòlica.

1. Per a les instal·lacions del subgrup b.2.2, s’estableix una tarifa màxima de
referència a efectes del procediment de concurrència que es reguli per a
l’atorgament de reserva de zona per a instal·lacions eòliques al mar territorial amb
un valor de 14,8557 c€/kWh.»
Quatre. L’article 39 queda redactat de la manera següent:
«Article 39. Tarifes per a instal·lacions de la categoria b), grup b.3: geotèrmica, de
les onades, de les marees, de les roques calentes i seques, oceanogràfica, i
dels corrents marins.
Sense perjudici del que estableix l’article 36, per a les instal·lacions del grup b.3
es pot determinar el dret a la percepció d’una tarifa, específica per a cada
instal·lació, durant els primers quinze anys des de la seva posada en servei.
El càlcul d’aquesta tarifa per a cada instal·lació es fa a través de les dades
obtingudes en el model de sol·licitud de l’annex VIII.»
Cinc. A la taula 4 de l’article 42, es modifica el valor de la prima de referència de tots
els grups, que passa a tenir un valor de 0 c€/kWh.
Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 46, que queda redactat de la manera següent.
«1. Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria vuitena, les
instal·lacions tèrmiques de règim ordinari poden utilitzar com a combustible
addicional biomassa i/o biogàs dels que es consideren per als grups b.6 i b.7 en els
termes que figuren a l’annex II.
Mitjançant un acord del Consell de Ministres, prèvia consulta amb les
comunitats autònomes, es pot determinar el dret a la percepció d’una tarifa,
específica per a cada instal·lació, durant els primers quinze anys des de la seva
posada en servei.
El càlcul d’aquesta tarifa per a cada instal·lació s’ha de realitzar a través de les
dades obtingudes en el model de sol·licitud de l’annex VI.
La tarifa només s’ha d’aplicar a la part proporcional d’energia elèctrica produïda
atribuïble a la biomassa i/o biogàs sobre el total de l’energia produïda per la
instal·lació, sobre la base de l’energia primària.»
Set.

Es modifica l’article 47, que queda redactat de la manera següent.

«Article 47. Instal·lacions que estiguin sotmeses al règim que preveu el Reial
decret 1538/1987, d’11 de desembre, pel qual es determina la tarifa elèctrica de
les empreses gestores del servei.
El ministre d’Indústria, Energia i Turisme pot determinar el dret a la percepció
d’una tarifa per a les instal·lacions, de potència igual o inferior a 10 MW, que a
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l’entrada en vigor de la referida Llei del sector elèctric hagin estat sotmeses al règim
que preveu el Reial decret 1538/1987, d’11 de desembre, pel qual es determina la
tarifa elèctrica de les empreses gestores del servei, quan hi realitzin una inversió
suficient per tal d’augmentar la capacitat de producció d’energia elèctrica.
Per a això, el titular de la instal·lació ha d’adreçar una sol·licitud a la Direcció
General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,
adjuntant un projecte tecnicoeconòmic que justifiqui les millores a executar i la seva
viabilitat. L’esmentada Direcció General ha de formular una proposta de resolució,
amb l’informe previ de la Comissió Nacional d’Energia, en què atorgui, si s’escau,
el dret a la percepció d’una tarifa, i en fixi la quantia.»
Vuit. Se suprimeix l’apartat 3 de la disposició transitòria setena.
Nou. Es modifica el segon paràgraf de la disposició transitòria desena, que queda
redactat de la manera següent:
«Aquestes instal·lacions estan inscrites en el subgrup a.1.3 de l’article 2, sent el
valor de la tarifa 14,6773 cent€/kWh, en lloc del que preveu l’article 35 per a
aquestes instal·lacions, a percebre durant un període màxim de 15 anys des de la
seva posada en marxa.»
Deu. Es modifica el primer paràgraf de l’annex VIII, que queda redactat de la manera
següent:
«Per a la sol·licitud de la tarifa específica per kWh a la qual es refereix l’article
39, s’ha de presentar un avantprojecte que descrigui de manera exhaustiva la
instal·lació, on almenys es desenvolupin els apartats que es llisten a continuació.»
Article 3.

Elecció d’opció de venda d’energia a mercat.

Les instal·lacions de règim especial que a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret llei optin per vendre la seva energia d’acord amb l’opció b) de l’article 24.1 del
Reial decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia
elèctrica en règim especial, no es poden acollir amb posterioritat al canvi d’opció que
preveu l’apartat 4 de l’article 24 de l’esmentat Reial decret.
Article 4. Instal·lacions adjudicatàries del concurs d’instal·lacions de tecnologia solar
termoelèctrica de caràcter innovador.
A les instal·lacions de tecnologia solar termoelèctrica adjudicatàries del règim que
preveu la disposició addicional tercera del Reial decret 1565/2010, de 19 de novembre,
pel qual es regulen i es modifiquen determinats aspectes relatius a l’activitat de producció
d’energia elèctrica en règim especial, els és aplicable la retribució fixada a la resolució
corresponent de la Secretaria d’Estat d’Energia per la qual es resol el procediment de
concurrència competitiva.
Els valors de la prima i els límits superior i inferior aplicables s’han de calcular a partir
dels valors per a les instal·lacions solars termoelèctriques de 50 MW publicats a l’Ordre
IET/3586/2011, de 30 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés a partir
de l’1 de gener de 2012 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial,
reduïts en el percentatge que s’indiqui a la resolució esmentada, els quals s’han
d’actualitzar segons el que estableix l’article 44 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig,
pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
Així mateix, a aquestes instal·lacions els són aplicables la resta de requisits i
consideracions previstes amb caràcter general per a les instal·lacions de tecnologia solar
termoelèctrica.
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CAPÍTOL II
Modificacions en matèria financera
Article 5. Aplicació del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, en relació amb el règim de
cobertura de provisions tècniques i marge de solvència de les accions ordinàries i
deute subordinat emesa per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB).
A efectes del Reglament d’ordenació i supervisió de les assegurances privades,
aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de novembre, els valors o drets mobiliaris
emesos per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària
s’han de valorar pel seu cost o cost amortitzat tal com defineix el Pla de comptabilitat
d’entitats asseguradores. Aquests actius es consideren aptes per a la cobertura de
provisions tècniques, sense excedir el límit a computar del 3% de les provisions tècniques
a cobrir. A efectes del marge de solvència no s’han de computar les plusvàlues o
minusvàlues no realitzades, comptabilitzades o no, derivades d’aquests actius.
Disposició addicional única.
a mercat.

Instal·lacions de règim especial acollides a l’opció de venda

1. A les instal·lacions de règim especial que entre l’1 de gener de 2013 i la data
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei hagin venut la seva energia durant algun
període d’acord amb l’opció b) de l’article 24.1 del Reial decret 661/2007, de 25 de maig,
la prima els ha de ser liquidada per la Comissió Nacional d’Energia, tenint en compte
l’energia produïda en aquest període com si haguessin estat acollides a l’opció de venda
de l’apartat a) de l’article esmentat.
2. Les instal·lacions de règim especial que a la data d’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei estiguin venent la seva energia d’acord amb l’opció b) de l’article 24.1 del
Reial decret 661/2007, de 25 de maig, passen a estar acollides, de manera automàtica i
amb efectes des de l’1 de gener de 2013, a l’opció de venda de l’apartat a) de l’article
esmentat, llevat que amb anterioritat al 15 de febrer de 2013 comuniquin de manera
expressa a la Direcció General de Política Energètica i Mines el seu desig de romandre
en l’esmentada opció b). Si ho fan així, d’ara endavant queden acollides a aquesta opció
sota les condicions que regula aquest Reial decret llei i, per tant, en cap cas no poden fer
ús ulterior de la facultat que preveu l’apartat 4 de l’article 24 de l’al·ludit Reial decret.
El que preveu aquest apartat no és aplicable a les instal·lacions de tecnologia solar
termoelèctrica adjudicatàries del règim que preveu la disposició addicional tercera del
Reial decret 1565/2010, de 19 de novembre.
3. Les comunicacions de canvi d’opció de venda d’energia, des de l’opció a) a l’opció
b) de l’article 24.1, que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei no s’hagin produït,
queden sense efecte.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposa aquest Reial decret llei.
Disposició final primera.

Títol competencial.

1. El que disposen els articles 1 a 4 d’aquest Reial decret llei té caràcter bàsic atès
que es dicten a l’empara de les competències que corresponen a l’Estat a l’article
149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència
exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.
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2. El que disposa l’article 5 té caràcter bàsic a l’empara de les competències que
s’atribueixen a l’Estat per l’article 149.1.11a, relatiu a les bases de l’ordenació del crèdit,
banca i assegurances.
Disposició final segona.

Habilitació normativa i desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern i els titulars dels ministeris d’Indústria, Energia i Turisme, i
d’Economia i Competitivitat, per dictar, en l’àmbit de les seves competències respectives,
totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que
estableix aquest Reial decret llei.
Disposició final tercera.

Modificació de disposicions reglamentàries.

Les modificacions que, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, es
puguin fer respecte a les normes reglamentàries que són objecte de modificació per
aquest Reial decret llei es poden efectuar per normes del rang reglamentari corresponent
a la norma en què figuren.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 1 de febrer de 2013.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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