
TARIFES I CONTRACTACIÓ

EL SISTEMA ENERGÈTIC



Amb el Reial Decret 485/2009 de 3 d'abril el dia 1 de Juliol de 
2009 i algunes Ordres Ministerials desapareix el sistema de 
tarifes regulades

Actors i obligacions



El mercat regulat (TUR) P<= 10kW

La Tarifa d’Últim Recurs (TUR) és el preu establert per 
l’Administració per a determinats consumidors, per als quals 
el subministrament elèctric es considera servei necessari. 
Aquests preus són revisats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i 
Turisme quan ho considera oportú.

Únicament hi ha 5 comercialitzadores d’últim Recurs:

El mercat regulat (TUR) P<= 10kW



El nou mercat elèctric
Penalitzacions segons Disposició Transitòria 4rta, Ordre ITC 1659/2009

Evolució del preu establert pel Ministeri d’Indústria i Comerç Ordre ITC/1659/2009

Desembre12

El mercat lliure

+ 5%

+ 5%

+ 5%

+20 % Sobre la TUR

Juliol 09 Octubre 09 Gener 10 Abril 10 Gener 11 Abril11

Increment del 

de la TUR 

Final previst 
31/12/2012

Ordre IET/3586/2011 
de 30 de desembre

Suspensió del 
subministrament

No discriminació horària

El mercat lliure
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TARIFES EN BAIXA TENSIÓ
Tarifa Últim Recurs (TUR) : 3 Tarifes

Nota: Els valors anteriors corresponen als preus regulats en data de Gener 2012

Mercat lliure : 4 Tarifes

Nota: Els valors anteriors corresponen a tarifes d'accés (peatges) en data de Gener de 2012
No són preus finals

Tarifes en baixa tensió
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CONTRACTACIÓ (I)C t t ió (I)CONTRACTACIÓ (I)Contractació (I)
El Real Decret 485/2009 és general per a tota la contractació elèctrica i no
distingeix entre el sector privat i el públic (Regit per la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic i el text refós RD 3/2011 de 14 de novembre)contractes del sector públic i el text refós RD 3/2011 de 14 de novembre)

Per a la contractació d'una comercialitzacidora es fa imprescindible agrupar els
imports de totes les pòlisses que depenen d'un mateix NIF En cas contrariimports de totes les pòlisses que depenen d un mateix NIF. En cas contrari,
s'incorre en allò que la llei defineix com a fraccionament de contracte.

Per aquest motiu és necessari seguir el procediment establert per a cada volumPer aquest motiu és necessari seguir el procediment establert per a cada volum
de contractació:

Imports anuals sense IVA:Imports anuals sense IVA:

• Fins a 18.000 € Contracte menor (1 vegada)
• Fins a 60 000 € Negociat sense publicitat (plecs)• Fins a 60.000 € Negociat sense publicitat (plecs)
• Fins a 100.000 € Negociat amb publicitat (plecs)
• Fins a 193.000 € Obert no haromitzat (plecs)
• Més de 193 000 € Obert harmonitzat (plecs)• Més de 193,000 € Obert harmonitzat (plecs)



CONTRACTACIÓ (II)

L'administració es va trobar davant d'una situació nova:

 L'administració no tenia l'hàbit de contractar aquests tipus de 
subministraments (imports anuals, comercialitzadores, dificultats 
temporals i de procediment...)

 Les companyies comercialitzadores mai havien hagut de 
contractar amb l'administració seguint els procediments que 
obliga la contractació del sector públic

 Els procediments endegats tenien dificultats de concurrència 
(plecs poc atractius, exigències inadequades...)

Contractació (II)



SUPORT DE LA DDGI (I) (Contractació) 

La diputació de Girona amb la col·laboració de TECNICAT el 
novembre de 2009 engega un programa d'assessorament i 
ajuda als 188 municipis de menys de 5.000 habitants per 
facilitar-los la contractació en les millors condicions possibles 
(116 municipis adherits)

• Informes personalitzats (determinació del import del contracte)

Suport de la DDGI (I) (Contractació)



SUPORT DE LA DDGI (I) (Contractació) 

• Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions tècniques 

 Simplicitat
 Afavorir la concurrència
 Flexibilitat
 Durada d’un any

• Suport i assessorament a la contractació municipal del 
subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió

 Xaloc (aspecte legal)
 Servei d’enginyeria (aspecte tècnic)

Suport de la DDGI (II) (Contractació)



SUPORT DE LA DDGI (I) (Contractació) 

RESULTATS
• Fins a 18.000 € Contracte menor
          60 INFORMES  (57 Nexus i 3 Factor Energia)

• Fins a 60.000 € Negociat sense publicitat  (plecs)
30 INFORMES

• Fins a 100.000 € Negociat amb publicitat (plecs)
10 INFORMES

• Fins a 193.000 € Obert no haromitzat   (plecs)
7 INFORMES

• Més de 193,000 € Obert harmonitzat    (plecs)
1 INFORME

Suport de la DDGI (III) (Contractació)



PREU DE L’ENERGIA (I)

Increment del 4,69% 
des de Gener de 2009
0,00% l’últim any
(Gen.2011-2012) 

Increment del 26,53% 
des de Gener de 2009
1,60% l’últim any
(Gen.2011-2012) 

Suport de la DDGI (III) (Contractació)Preu de l'energia (I)



PREU DE L’ENERGIA (II)

Increment del 22,01% 
des de Gener de 2009
-2,2% l’últim any
(Gen.2011-2012) 

Increment del 13,56% 
des de Gener de 2009
11,16% l’últim any
(Gen.2011-2012) 

Preu de l'energia (II)



PREU DE L’ENERGIA (III)

Tot i que les previsions indiquen que el cost de l’energia es 
mantindrà estable durant l’any 2012, el preu futur de l’energia 
tindrà una tendència a l’alça (veure l’evolució dels gràfics 
anteriors, recuperar dèficit tarifari....)

La gestió energètica municipal haurà de ser cada cop més 
important 

GESTIÓ CONTINUADA DE LA FACTURACIÓ (Detecció 
administrativa d’errors i propostes de millora davant la contractació 
al mercat lliure)

Preu de l'energia (III)



FACTURACIÓ (I)

LA FACTURA ELÈCTRICA (A L’ANY 2010)

  45 % Correspon a l'energia elèctrica consumida
 30% a Generació (MERCAT LLIURE)
 15% a Transport i Distribució (REGULAT)

  10% Correspon a la potència elèctrica demandada (REGULAT)
  5% Correspon a la Gestió comercial (MERCAT LLIURE)
  24% Correspon a les primes per les energies renovables (REGULAT)
  7% Correspon a les anualitats de dèficits anteriors (REGULAT)
  4% Resta de partides : CNE, Operador del sistema, moratòria nuclear, plans 
de qualitat, compensacions extrapeninsulars, etc. (REGULAT)
  5% Correspon a Impost elèctric (REGULAT)

 (*) Font elaboració TECNICAT

Facturació (I)



SUPORT DE LA DDGI (I) (Facturació) 

La diputació de Girona amb la col·laboració de TECNICAT en data 
novembre de 2010 engega un segon programa d'assessorament i 
proposta d’accions de millora en la facturació

� Informes personalitzats. 

�Adequació correcte de la tarifa de cada pòlissa a la tipologia d'activitat
�Detecció de consums anormalment alts o baixos
�Detecció de lectures aparentment incorrectes
�Detecció de recàrrecs per excessos de potència
�Detecció de recàrrec per consum d'energia reactiva
�Detecció d'altres errors susceptibles a comentar

Suport de la DDGI (I) (Facturació)
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RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

• Realitzar les lectures mensualment i enviar-les a la distribuïdora, per evitar 
estimacions

• Modificar la contractació del terme de Potència del mode 1 al mode 2 
(maxímetre)

• Comprovar les lectures de maxímetre cada mes

• Comprovar les lectures d’energies en cada tram cada mes (Actives i 
Reactives)

• Comprovar mensualment cada rebut, els recàrrecs per reactiva

• Comparar el mes facturat, amb el mateix mes corresponent a l’any anterior

• Contractar per un màxim de 12 mesos

• Tres mesos abans de concloure el contracte, comparar ofertes del mercat 
d’altres comercialitzadores

• En el cas de molts subministraments en mitja tensió o consums superiors als 
250.000kWh any, contractar un gestor energètic

Recomanacions Pràctiques



RECOMANACIONS TÈCNIQUES
• Realitzar una Auditoria Energètica, separades per activitats i en funció de les potències 

monòtones

• Adaptació de les condicions contractuals dels subministraments

• Realitzar una comptabilitat energètica continua en funció dels indicadors de referència de 
l’Auditoria Energètica

• Implantar un sistema de gestió energètica UNE – EN 16001:2010, per aconseguir una 
reducció de costos, consum i millora de l'eficiència energètica

• Identificar línies d’ajut a traves de l’ICAEN o IDAE i programar les que millor s’adaptin als 
processos de l’ajuntament

• Adaptar solucions tecnològiques eficients davant el disseny de qualsevol nou projecte 
parcial o total de rehabilitació o ampliació

• Establir un pla de formació anual, adreçat al personal de l’ajuntament en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica

• Implementar programes de Benchmarking energètic, entre iguals i diferents economies 
d’escala

• Desenvolupar un programa de comunicació per incrementar la sensibilització energètica 
municipal adreçat a treballadors per millorar l'ús i el manteniment de les instal·lacions

Recomanacions Tècniques



CONCLUSIONS




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20



