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20608 REIAL DECRET LLEI 13/1993, de 4 d’agost, 
de mesures tributàries urgents. («BOE» 187, 
de 6-8-1993.)

Durant el segon trimestre de 1993 s’ha accentuat, jun-
tament amb altres indicadors de la conjuntura recessiva 
en què està immersa l’economia espanyola, el comporta-
ment desfavorable dels ingressos no financers de l’Estat.

Per això, és necessari i urgent procedir a una elevació 
de determinats conceptes de la imposició sobre els hidro-
carburs, com a mesura de reforç dels ingressos públics 
compatible amb els nostres compromisos d’harmonitza-
ció fiscal comunitària i amb la voluntat de no elevar la 
pressió fiscal individual. Aquesta mesura es complementa 
amb altres de simplificació de les obligacions tributàries 
dels subjectes passius per aquest concepte per col·locar-
los en igualtat de condicions amb la resta d’operadors 
comunitaris.

El caràcter urgent i associat a la conjuntura econòmica 
d’aquestes mesures, la necessitat d’adoptar-les mitjan-
çant una norma amb rang de llei i la impossibilitat d’en-
darrerir-les fins a l’aprovació de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1994 obliga a la seva aprovació 
mitjançant un reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució espanyola, a proposta del minis-
tre d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 4 d’agost de 
1993,

DISPOSO:

Article únic.—Impost sobre hidrocarburs.
Amb efectes a partir de l’endemà de la publicació 

d’aquest Reial decret llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat«, 
es modifiquen els preceptes següents de la Llei 38/1992, 
de 28 de desembre, d’impostos especials:

1. S’afegeix el paràgraf següent al final de l’apartat 1 
de l’article 46:

«No obstant això, els productes compresos en 
aquest apartat diferents dels que defineixen els apar-
tats 1 a 7 de l’article 49 només tenen la consideració 
d’hidrocarburs, amb inclusió en l’àmbit objectiu de 
l’impost, quan es destinin a ser utilitzats com a car-
burant o combustible, i en aquest cas són aplicables 

els tipus impositius que estableix la tarifa 2a de l’ar-
ticle 50.»

2. L’article 47 queda redactat en els termes següents
«No està subjecte a l’impost l’autoconsum d’hi-

drocarburs que s’utilitzin com a combustibles en els 
processos de fabricació, en règim suspensiu, d’hi-
drocarburs.»

3. La tarifa 1a de l’apartat 1 de l’article 50 queda esta-
blerta en els termes següents:

«Tarifa 1a:
Epígraf 1.1 Gasolines amb plom: 60.500 pesse-

tes per mil litres.
Epígraf 1.2 Gasolines sense plom: 55.500 pes-

setes per mil litres.
Epígraf 1.3 Gasoils per a ús general: 40.300 

pessetes per mil litres.
Epígraf 1.4 Gasoils utilitzables com a carburant 

en els usos que preveu l’apartat 2 de l’article 54 i, en 
general, com a combustible: 11.800 pessetes per mil 
litres.

Epígraf 1.5 Fueloils: 1.800 pessetes per tona.
Epígraf 1.6 GLP per a ús general: 118.800 pesse-

tes per tona.
Epígraf 1.7 GLP utilitzable com a carburant en 

vehicles automòbils de servei públic: 8.600 pessetes 
per tona.

Epígraf 1.8 GLP destinats a usos diferents dels 
de carburant: 1.100 pessetes per tona.

Epígraf 1.9 Metà per a ús general: 2.514 pesse-
tes per gigajoule.

Epígraf 1.10 Metà destinat a usos diferents dels 
de carburant: 23 pessetes per gigajoule.

Epígraf 1.11 Querosè per a ús general: 43.600 
pessetes per mil litres.

Epígraf 1.12 Querosè destinat a usos diferents 
dels de carburant: 21.600 pessetes per mil litres.»

4. Queda derogat el número 1 de l’article 51.

Palma de Mallorca, 4 d’agost de 1993.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ


