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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor de
certas regras de localización e outras disposicións
complementarias no ámbito do imposto sobre o valor
engadido e do imposto xeral indirecto canario.

Un. As regras de localización contidas no núme-
ro 4.o e no número 8.o, en canto a servicios de radio-
difusión e televisión, do número un do artigo 70 da Lei
37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor
engadido, así como o réxime especial previsto no novo
capítulo VIII do seu título IX, entrarán en vigor o 1 de
xullo de 2003. Igualmente, a regra establecida no núme-
ro dous do artigo 70 da Lei 37/1992, en relación coas
operacións previstas no punto 4.o do seu número un
e en relación cos servicios de radiodifusión e televisión
citados no punto 8.o deste número, resultará de apli-
cación a partir da referida data.

Dous. As regras de localización contidas na letra B)
do número 5.o e no número 4.o, en canto a servicios
de radiodifusión e televisión, do número 2 do artigo 17
da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos
aspectos fiscais do réxime económico fiscal de Canarias,
así como a regra establecida no número 3 do artigo 17
da Lei 20/1991, en relación coas operacións previstas
na letra B) do número 5.o e cos servicios de radiodifusión
e televisión citados no número 4.o do número 2 deste
artigo 17, entrarán en vigor o 1 de xullo de 2003.

Disposición derradeira terceira. Fundamento constitu-
cional.

Os artigos 110, 111, 112, 113 e 114 desta lei díc-
tanse ó abeiro das competencias exclusivas estatais en
materia de telecomunicacións, prevista polo artigo
149.1.21.a da Constitución e en materia de normas bási-
cas do réxime de radio, prevista polo artigo 149.1.27.a
da Constitución.

Disposición derradeira cuarta. Texto refundido da Lei
de clases pasivas do Estado.

Autorízase o Goberno para que, no prazo dun ano
a partir da entrada en vigor desta lei, proceda á ela-
boración dun novo texto refundido da Lei de clases pasi-
vas do Estado que regularice, aclare e harmonice o texto
refundido aprobado polo Real decreto lexislativo
670/1987, do 30 de abril, e as súas modificacións pos-
teriores, coas disposicións que incidisen no réxime de
clases pasivas do Estado contidas en normas con rango
de lei.

Disposición derradeira quinta. Mutualidade xeral xudi-
cial.

Autorízase o Goberno para que, de conformidade coa
natureza pública da Mutualidade xeral xudicial e no mar-
co do establecido na Lei 6/1997, do 14 de abril, de
organización e funcionamento da Administración xeral
do Estado, proceda mediante real decreto á constitución
ou reestructuración dos seus órganos de goberno, admi-
nistración e representación, determinando a súa com-
posición, o seu funcionamento e as súas atribucións.

Disposición derradeira sexta. Traballadores autónomos

No primeiro semestre do ano 2003, o Goberno emitirá
informe relativo á situación dos traballadores autónomos
que dependen economicamente dun ou varios empre-
sarios, estudiando o establecemento dun fondo de garan-
tía en caso de cesamento por causas obxectivas.

Disposición derradeira sétima. Desenvolvemento regu-
lamentario.

Facúltase o Goberno para dictar cantas disposicións
sexan necesarias para o desenvolvemento e a execución
desta lei.

Disposición derradeira oitava. Vixencia de determina-
dos artigos relativos ó Xestor de Infraestructuras
Ferroviarias.

Os artigos 23 a 25 desta lei estarán vixentes ata
a entrada en vigor do novo marco normativo do sector
ferroviario.

Disposición derradeira novena. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2003.
Polo tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,

que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 30 de decembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

25413 REAL DECRETO LEI 10/2002, do 27 de
decembro, polo que se amplían os compro-
misos dos militares profesionais que mante-
ñen unha relación de servicio de carácter tem-
poral coas Forzas Armadas. («BOE» 313,
do 31-12-2002.)

A disposición adicional cuarta da Lei 17/1999, do
18 de maio, de réxime de persoal das Forzas Armadas,
prolonga ata o 31 de decembro do ano 2002 os com-
promisos dos militares de complemento e dos militares
profesionais de tropa e mariñeiría que, por razóns de
idade ou tempo de servicio, finalizarán os seus com-
promisos antes desa data. Preténdese estender este
compromiso ata o 31 de decembro de 2003, para posi-
bilitar que este persoal vexa incrementadas as súas
expectativas de incorporación ás Forzas Armadas supe-
rando os procesos de promoción interna que a citada
Lei 17/1999, do 18 de maio, establece.

Este persoal vería finalizado o seu compromiso o 31
de decembro do ano 2002, de aí a urxencia de estender
ese compromiso. Á vista dos escasos días que quedan
ata o 31 de decembro, parece imprescindible a apro-
bación dun real decreto lei para que, con rango ade-
cuado, os que o soliciten poidan ser facultados para
asinar un único compromiso ata o 31 de decembro de
2003, á finalización do cal cesarán na súa relación de
servicios profesionais.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Defensa
e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa
reunión do día 27 de decembro de 2002, e en uso da
autorización concedida no artigo 86 da Constitución,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Compromiso dos militares de comple-
mento e dos militares profesionais de tropa e mari-
ñeiría.

Os militares de complemento e os militares profe-
sionais de tropa e mariñeiría que, por razón dos límites
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de tempo de servicios e idade establecidos nas dispo-
sicións actualmente en vigor, deberían finaliza-la súa rela-
ción de servicios profesionais antes do 31 de decembro
de 2003, se o solicitan e tras cumpri-lo preceptuado
no punto 4 do artigo 91 e no punto 6 do artigo 95,
respectivamente, da Lei 17/1999, do 18 de maio, pode-
rán asinar un único compromiso ata o 31 de decembro
de 2003, á finalización do cal cesarán na súa relación
de servicios profesionais.

Para os efectos deste real decreto lei, queda en sus-
penso ata o 31 de xaneiro de 2003 a finalización daque-
les compromisos que a teñen fixada para o día 31 de
decembro de 2002 e para calquera data do mes de
xaneiro de 2003.

Nas convocatorias do ano 2003 de promoción interna
dos militares de complemento e dos militares profesio-
nais de tropa e mariñeiría, quedarán exentos dos límites
de idade, emprego e número de convocatorias estable-
cidos na Lei 17/1999, do 18 de maio, e na convocatoria
do ano 2003 de acceso a unha relación de servicios
de carácter permanente dos militares profesionais de
tropa e mariñeiría, non lles será de aplicación a limitación
no número de convocatorias e na titulación que se esta-
blecen no artigo 96 da citada Lei 17/1999, do 18 de
maio.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 27 de decembro de 2002.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE ECONOMÍA
25419 REAL DECRETO 1432/2002, do 27 de

decembro, polo que se establece a metodo-
loxía para a aprobación ou modificación da
tarifa eléctrica media ou de referencia e se
modifican algúns artigos do Real decreto
2017/1997, do 26 de decembro, polo que
se organiza e regula o procedemento de liqui-
dación dos custos de transporte, distribución
e comercialización a tarifa, dos custos per-
manentes do sistema e dos custos de diver-
sificación e seguridade de abastecemento.
(«BOE» 313, do 31-12-2002.)

A promulgación da Lei 54/1997, do 27 de novembro,
do sector eléctrico, supuxo a posta en marcha dun mode-
lo de negocio das actividades destinadas á subminis-
tración de enerxía eléctrica baseada no mercado e a
libre competencia. Para facilita-la adaptación de tódolos
axentes implicados a este novo ámbito, estableceuse
un período transitorio no cal o mercado eléctrico se iría
abrindo progresivamente.

Nos anos sucesivos, gracias á flexibilidade da citada
lei e da normativa que a desenvolve, foi posible acelera-lo
proceso de apertura, que se ve culminado o 1 de xaneiro
de 2003, facultando a tódolos consumidores eléctricos
para elixir libremente subministrador.

A regulación vixente, a partir desta data, debe adap-
tarse a este ámbito de plena elixibilidade, respectando

o carácter de servicio esencial que supón a subminis-
tración eléctrica. Por iso, aqueles consumidores que
opten por non exerce-lo seu dereito a elixir subminis-
trador, ven respectado e protexido o seu dereito de ver
atendida a súa demanda de enerxía nunhas condicións
adecuadas de calidade e seguridade de abastecemento,
a unha tarifa máxima regulada obxectivamente.

Por outra banda, a planificación dos sectores eléc-
tricos e do gas, pola que se desenvolven as redes de
transporte, establece a senda investidora en infraestruc-
turas nos devanditos sectores —vinculante para uns axen-
tes, indicativa para outros— no período 2002-2011. A
iso únese a aposta polo incremento doutras enerxías
que teñen uns incentivos á producción que debe reco-
lle-la tarifa, como acontece no Plan de Fomento das
Enerxías Renovables, que prevé que as devanditas
enerxías poidan cubrir no seu conxunto o 12 por 100
de consumo de enerxía primaria no ano 2010.

Os protagonistas deste esforzo investidor necesitan
sinais de estabilidade durante este período, que faciliten
as decisións empresariais e estimulen os mercados de
capitais a entrar neste tipo de proxectos.

Todos estes feitos teñen un impacto directo na tarifa
media ou de referencia e, ante esta nova situación, faise
necesario establecer un procedemento coñecido para
fixa-la súa determinación cada ano, así como defini-las
circunstancias en que se han de tomar en consideración
outras modificacións dela.

O artigo 17 da Lei 54/1997, do 27 de novembro,
do sector eléctrico, establece que: «anualmente, ou can-
do circunstancias especiais o aconsellen, logo dos trá-
mites e informes oportunos, o Goberno, mediante real
decreto, procederá á aprobación ou modificación da tari-
fa media ou de referencia.»

Así mesmo, o artigo 77 bis da Lei 53/2002, do 30
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da
orde social, establece que: «... o Goberno establecerá,
mediante real decreto, unha metodoloxía para a deter-
minación da tarifa eléctrica media ou de referencia,
podendo establecer un límite máximo anual ó incremen-
to da devandita tarifa», establecendo que durante o perío-
do comprendido entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31
de decembro de 2010, a determinación da tarifa media
ou de referencia deberá ter en conta unha serie de
previsións.

En cumprimento do precepto citado, este real decreto
establece unha metodoloxía de cálculo para fixa-la tarifa
eléctrica media ou de referencia de cada ano, obxectiva
e transparente, e que cumpre os obxectivos de permiti-la
plena elixibilidade a tódolos consumidores sen interferir
no mercado e garantindo que o servicio se presta en
condicións axeitadas, de dar unha previsibilidade ás
empresas de tal forma que se permita levar a cabo o
proceso investidor en curso cunha estabilidade razoable
e de contribuír no proceso de formación da tarifa ó obxec-
tivo de estabilidade macroeconómica compatible cunha
evolución de tarifas gradual, todos eles obxectivos xerais
da política económica do Goberno.

Así, dáse cumprimento a estes principios establecen-
do unha metodoloxía que ten en conta tanto o proceso
de determinación da evolución de tarifas de subminis-
tración como o de tarifas de acceso, incluíndo os custos
correspondentes de cada unha delas, pero fixando uns
límites, de tal forma que se a devandita evolución resul-
tase positiva, a suba nunca superará o 2 por 100.

Ademais, inclúese, como un novo custo da tarifa, o
desaxuste de ingresos nas liquidacións das actividades
reguladas que se produciu en anos anteriores a aquel
en que se dicta a norma, recuperables de forma lineal
ata o ano 2010, polo que a metodoloxía que se establece
terá especial virtualidade ata a devandita data, que coin-


