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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
10904 Llei 15/2013, de 17 d’octubre, per la qual s’establix el finançament amb càrrec 

als Pressupostos Generals de l’Estat de determinats costos del sistema 
elèctric, ocasionats pels incentius econòmics per al foment a la producció 
d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables i es concedix un 
crèdit extraordinari per import de 2.200.000.000 d’euros en el pressupost del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

La Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, 
consigna en el pressupost del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme un import de 
2.921.467,86 milers d’euros en l’aplicació 20.18.425A.748, «A la Comissió Nacional 
d’Energia per a finançar costos del sistema elèctric previstos en l’article 16 de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric».

D’altra banda, la disposició addicional quinta de la referida Llei de Pressupostos 
Generals per a 2013 establix que en les lleis de pressupostos generals de cada any es 
destinarà a finançar els costos del sistema elèctric previstos en l’article 16 de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, referits al foment d’energies renovables, 
un import equivalent a la suma de l’estimació de recaptació anual corresponent a l’Estat 
derivada dels tributs inclosos en la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals 
per a la sostenibilitat energètica, i el 90 per cent de l’ingrés estimat per la subhasta dels 
drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, amb un màxim de 450 milions d’euros. 
L’estimació de la recaptació anual en 2013 corresponent a l’Estat derivada dels tributs 
referits ascendix a 2.921.467,86 milers d’euros, que és la mencionada quantia consignada 
en els pressupostos del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Ara bé, havent avançat en el procés d’estimació de l’evolució dels costos del sistema 
elèctric i dels ingressos que els financen, s’aprecia un grau major del previst en la 
insuficiència dels ingressos.

En efecte, s’ha produït, d’una banda, un creixement del cost del règim especial a 
causa d’un increment de les hores de funcionament superior al previst i d’un increment 
dels valors retributius per una indexació a la cotització del Brent, i, d’una altra, una 
minoració dels ingressos per peatges motivada per un descens de la demanda molt 
acusada, com ha posat de manifest la Comissió Nacional d’Energia. Així, en el seu 
informe 35/2012, de 20 de desembre, sobre la proposta d’orde per la qual s’establixen 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, destaca l’aparició de noves desviacions en les estimacions de costos i 
ingressos tant per al tancament de 2012 com per a 2013.

En estes condicions, els ingressos derivats dels peatges elèctrics i de les partides 
actualment consignades en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 són 
insuficients.

Atés que la solució per mitjà d’un nou increment dels peatges d’accés penalitzaria les 
economies domèstiques i els costos de les empreses, efecte agreujat per l’actual 
conjuntura econòmica, el Govern ha optat per l’alternativa d’una mesura temporal 
consistent en la cobertura de part dels costos del sistema destinats al foment de les 
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energies renovables per mitjà de transferències específiques dels Pressupostos Generals 
de l’Estat finançats per mitjà d’un crèdit extraordinari.

D’acord amb el que disposa l’article 55 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, quan s’haja de realitzar amb càrrec al Pressupost de l’Estat 
algun gasto que no es puga demorar fins a l’exercici següent, i no hi haja crèdit adequat, 
s’haurà de tramitar un crèdit extraordinari.

Per esta via s’afronta la solució d’un problema conjuntural, evitant un nou esforç als 
consumidors, que afectaria la seua capacitat de consum i inversió, si bé durant l’any 2013 
s’abordaran noves mesures reguladores per a ajustar els costos del sistema elèctric, 
millorar-ne l’eficiència econòmica i avançar en la liberalització del sector. Tot això amb 
l’objectiu principal de minorar l’impacte de la factura elèctrica sobre els consumidors i 
contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i a l’exercici de l’activitat 
econòmica.

La dotació d’esta partida s’aborda en esta llei amb caràcter d’urgència, ja que és 
imprescindible per al compliment de l’escenari pressupostari que representa l’orde del 
ministre d’Indústria, Energia i Turisme per la qual s’aproven els peatges d’accés a les 
xarxes per a este exercici. Sense este import no es podria aconseguir la suficiència 
d’ingressos del sistema, necessària per a garantir-ne la sostenibilitat econòmica.

Article 1. Finançament per l’Estat de determinats costos del sistema elèctric.

1. L’Estat finançarà l’any 2013, i per un import màxim de 2.200.000.000 d’euros, part 
dels costos del sistema elèctric ocasionats pels incentius econòmics per al foment a la 
producció elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, previstos en la Llei 54/1997, de 
27 de novembre, del Sector Elèctric.

2. Mitjançant un acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics es determinaran els terminis i les quanties en què es materialitzarà el 
finançament indicat en l’apartat anterior.

Article 2. Concessió de crèdit extraordinari.

1. Als efectes del que disposa l’article 1.1, es concedix un crèdit extraordinari en el 
vigent pressupost de la secció 20 «Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme», servici 18 
«Secretaria d’Estat d’Energia», programa 425A «Normativa i desenrotllament energètic», 
capítol 7 «Transferències de capital», concepte 749 «A la Comissió Nacional d’Energia 
(CNE) per a finançar costos del sistema elèctric ocasionats pels incentius econòmics per 
al foment de la producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables 
previstos en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric», per un import de 
2.200.000.000 d’euros.

2. El crèdit extraordinari que es concedix en l’apartat anterior es finançarà amb 
deute públic.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 17 d’octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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