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• Els subministraments d’energia elèctrica podien estar “a mercat” (quan s’havia 
acceptat l’oferta d’una empresa elèctrica comercialitzadora) o bé “a tarifa”
(quan el subministrament s’havia acullit a les tarifes que fins ara publicava el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - MITYC).

• A partir del 1 de juliol de 2009 ja no hi ha tarifes integrades

• Les tarifes poden ser de baixa tensió (quan la tensió de subministrament és 
inferior a 1000V) o d’alta tensió (major que 1000V).

• El cost d’un subministrament “a tarifa” es calcula sumant quatre elements:
– El “factor de potència” (o tarifa d’accés a la xarxa – ATR-, en funció de la 

potència contractada)
– El consum real d’energia
– Complements (reactiva i discriminació horària)
– Els impostos (impost elèctric i IVA)

El subministrament d’energia elèctrica. Conceptes
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• El passat 30 de juny de 2008 varen finalitzar les tarifes d’alta 
tensió. Els consumidors d’alta tensió que no han tancat un 
contracte de subministrament amb una comercialitzadora han 
passat de forma automàtica a una tarifa “dissuasòria” (3.0.2), que 
s’ha incrementat cada mes en un 5%, per tal de propiciar 
l’acceleració del pas al lliure mercat.

• El passat 30 de juny de 2009 varen desaparèixer també les tarifes 
de baixa tensió i es regula l’anomenada tarifa d’últim recurs (TUR) i 
el “bono” social

• En tots els casos, el que es manté són les tarifes d’accés a la xarxa 
(terme de potència), que són fixades pel Ministerio

El subministrament d’energia elèctrica. Desaparició
de les tarifes  
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El subministrament d’energia elèctrica en alta tens ió

A partir del passat 30 de juny de 2008, els subministraments en 
alta tensió (tensió superior a 1000V) no tenen tarifa 

Aquells que no havien signat un contracte de subministrament de 
lliure mercat varen ser transferits el 1 de juliol de 2008 a la tarifa 
3.0.2. i el cost del seu subministrament s’ha incrementat 
mensualment un 5% (Ordre ITC/1857/2008) 
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El subministrament d’energia elèctrica en alta tens ió

A partir del 1 de juliol de 2009, els consumidors d’alta tensió, si encara 
no han signat un contracte de subministrament a lliure mercat:

�han estat transferits al comercialitzador d’últim recurs del mateix 
grup empresarial de l’empresa distribuïdora anterior. 

�tenen un preu igual al de la TUR sense discriminació horària més 
un 20%

�al cap de sis mesos, si el consumidor no ha contractat encara a 
lliure mercat, el contracte amb el comercialitzador d’últim recurs 
serà rescindit (article 21 de la ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny).
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Si no s’ha fet cap gestió o no s’ha acordat un contracte de lliure mercat amb 
una empresa comercialitzadora, hi ha dues possibilitats, en funció de si la 
potència contractada és superior o inferior a 10kW.

Si la potència contractada és menor o igual de 10 kW

� l’empresa distribuïdora que fins al 30 de juny de 2009 en feia el 
subministrament, haurà traspassat directament aquest subministrament a 
l’empresa comercialitzadora d’últim recurs del mateix grup empresarial i 
haurà comunicat aquest fet al consumidor. 

�El preu del subministrament és el de la tarifa d’últim recurs (TUR) fixada 
pel Ministerio segons la ordre ITC/1659/2009 i que es revisarà, com a 
mínim, de forma semestral. 
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Si la potència contractada és menor o igual de 10 kW

�El preu actual fixat per la tarifa d’últim recurs és de l’ordre d’un 2% 
superior als preus anteriors de l’energia elèctrica. Per la resta, cara al 
consumidor, el canvi d’empresa subministradora no ha tingut cap altre 
efecte.

�Els consumidors que tinguin el subministrament a tarifa d’últim recurs 
podran canviar en qualsevol moment de subministrador, contractant amb 
una empresa comercialitzadora de lliure mercat, a un preu acordat entre 
empresa i consumidor.
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Si la potència contractada és menor o igual de 10 kW

�Els consumidors traspassats a la tarifa d’últim recurs, podran verificar si 
compleixen les condicions necessàries per a sol·licitar el “bono social” i, si 
s’escau, sol·licitar-lo a l’empresa comercialitzadora en la forma en que 
abans s’ha explicat.



9

El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Bono Social: què és?

Si la potència contractada és menor o igual de 10 kW i  el subministrament 
és a tarifa d’últim recurs, cal verificar si el consumid or té dret al “Bono 
social”

Aquest “bono social” reduirà, per a les persones que en tinguin dret, el cost de 
la tarifa d’últim recurs fins a una tarifa de referència, que  el Ministeri 
d'Indústria, Comerç i Turisme ha definit en la Ordre ITC/1723/2009.
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Bono Social: qui en té dret?

Les persones físiques, acollides a la tarifa d’últim recurs, que compleixin, com a 
mínim, una de les condicions següents:

�Tenir una potència contractada menor de 3kW en el domicili habitual
�Tenir seixanta o més anys d’edat, acreditar que és pensionista del Sistema 
de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i acreditar 
també que percep les quantitats mínimes vigents en cada moment per 
a aquestes pensions 
�Tenir més de seixanta anys d’edat i ser beneficiari de pensions de l’extint 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez i de pensions no contributives de 
jubilació i invalidesa. 
�Ser família nombrosa
�Acreditar que forma part d’una unitat familiar que té tots els seus membres a 
l’atur
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Bono Social: com es sol·licita?

�En el primer dels supòsits (potència elèctrica contractada menor de 3kW), els 
consumidors no caldrà que facin res, ja que l’empresa comercialitzadora 
aplicarà automàticament el “bono social”. 

�En els altres supòsits, caldrà que els consumidors sol·licitin el “bono social” a 
l’empresa comercialitzadora d’últim recurs que realitzi el subministrament 
d’energia elèctrica,.

�La Resolució de 26 de juny de 2009 de la Secretaria de Estado de Energía 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explica el procediment a seguir 
en aquesta sol·licitud i mostra els models dels documents a adjuntar.
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Si la potència contractada és major a 10 kW:

�El subministrament ha estat traspassat de forma automàtica a l’empresa 
comercialitzadora d’últim recurs que pertanyi al grup empresarial propietari de 
la xarxa elèctrica de la zona. 

�El preu que caldrà pagar per l’energia consumida està regulat per l’Ordre 
ITC/1659/2009 i, a partir del mes d’octubre de 2009, s’incrementarà
trimestralment d’un 5% fins al 1 d’abril de 2010 per incentivar que el 
consumidor accepti una oferta de subministrament a mercat lliure
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El subministrament d’energia elèctrica en baixa ten sió

Si la potència contractada és major a 10 kW:

�A partir del 1 d’abril de 2010, si en un termini de sis mesos el consumidor no 
ha acordat un contracte de subministrament amb una comercialitzadora de 
lliure mercat, el contracte entre el consumidor i el comercialitzador d’últim 
recurs es considerarà rescindit i es suspendrà el subministrament.

�Aquests subministraments poden contractar en qualsevol moment amb una 
empresa comercialitzadora de lliure mercat, a preus acordats entre consumidor 
i subministrador
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El subministrament d’energia elèctrica

En qualsevol dels casos (alta tensió o baixa tensió,  amb més 
o menys de 10kW de potència contractada)

Si el consumidor ha acordat un contracte de subministrament 
amb una comercialitzadora de mercat lliure, el subministrament 
es realitzarà als preus pactats lliurament entre el consumidor i 
l’empresa comercialitzadora. 

El llistat actualitzat de les empreses comercialitzadores d’energia 
elèctrica es pot descarregar del web de la Comisión Nacional de 
Energía (www.cne.es)
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Les empreses comercialitzadores de tarifa d’últim r ecurs

•Endesa Energía XXI, S.L.
Tel.: 902 50 88 50 
www.endesaonline.com
•Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 
Tel.: 901 20 20 20 
www.iberdrola.es
•Unión Fenosa Metra, S.L. (a partir d’octubre canvia p er Gas Natural 
S.U.R., SDG, S.A)
Tel.: 901 220 380 
www.unionfenosa.es
•Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U. 
Tel.: 902 860 860 
www.hcenergia.com
•E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 
Tel.: 902 22 28 38 
www.eon-espana.com
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La licitació dels subministraments d’energia elèctri ca de la 
Generalitat de Catalunya

Subministraments a alta tensió (major de 1000V) (1 de  2)

•El passat mes de febrer, la Generalitat de Catalunya va realitzar la subhasta del 
seu consum elèctric a alta tensió (uns 10M€).

•Les condicions dels plecs de licitació obliguen les comercialitzadores, entre 
altres coses a:

• Mantenir un web amb les dades del consum
• Certificar que, al menys. Un 15% de l’energia elèctrica subministrada tingui 
origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència
• Tenir un interlocutor únic per part de la comercialitzadora
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La licitació dels subministraments d’energia elèctri ca de la 
Generalitat de Catalunya

Subministraments a alta tensió (major de 1000V) (2 de  2)

• D’un total de 7 lots:

• 4 lots es varen adjudicar a ENDESA ENERGIA
• 2 lots es varen adjudicar a FACTOR ENERGIA
• 1 lot a IBERDROLA comercialitzadora

• Els preus obtinguts en la subhasta redueixen entorn al 30% els darrers preus 
de tarifa
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La licitació dels subministraments d’energia elèctri ca de la 
Generalitat de Catalunya

Subministraments a baixa tensió (menor de 1000V)

• Pel que fa als subministraments de baixa tensió s’està preparant la subhasta en 
el decurs dels propers mesos


