Tempo Solar Autoconsumo SISF
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Solar Autoconsumo SISF gaudiràs d’un preu estable, a més d’un descompte per
sempre a les hores que més ho necessites.

40

%

Descompte sobre el preu de
l'energia importada i la resta de
costos de l'energia consumida de
la xarxa en les hores Tempo per
temps indefinit.

2

%

Descompte sobre energia 1 any
per tenir, aquest contracte, el
servei de factura electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. Preus sense impostos

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

35,248644
9,384348
Preu promocionat
0,043200
0,072000
0,145188
0,250324
0,072000

Punta
Vall

Cte Imp h. T.
Cte Imp h. r.
Rta Imp h. T.
Rto Imp h. r.
Cost Exp.

Preu no promocionat
0,072000
0,072000
0,250324
0,250324
0,072000

Cost Imp
Cost Imp
Resta Imp
Resta Imp
Cost Exp.

Les variacions que es donin en els components regulats que siguin aplicables al TP i TE Rto. Imp., així com nous que puguin
aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%. Així
mateix, el TP i TE Rto. Imp. es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Darrer Índex de preus al consum
interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització).
Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.
Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
A efectes de la present oferta, els autoconsumidores amb instal·lacions de generació renovables i sense règim retributiu específic que
s'acullin al "Mecanisme de Compensació Simplificada" regulat en el RD 244/2019, en cada període de facturació EE retribuirà els kWh
d'energia excedentària al preu acordat, i fins a l'import dels kWh d'energia consumida de la xarxa del període segons cost energia.
Horaris: Es consideren hores Tempo de 17-10h en horari d’hivern i de 18-9h en horari d’estiu.
Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.
Tant el període com la data d'efectivitat de l'acolliment a la modalitat d'autoconsum s'ajustarà a l'indicat per la distribuïdora.
Cte. Imp: Preu de l'energia consumida de la xarxa; Rto. Imp: Resta de costos de l'energia consumida de la xarxa; Cte. Exp: Preu de
l'energia excedentària abocada a la vermella; SISF: Solució Integral Solar Fotovoltaica.
Energia Verda: La totalitat de l’energia subministrada durant la vigència del present contracte tindrà la denominació d’”Energia Verda”
sota les següents condicions: A través de l’assignació (cancel·lació per detenció) de Garanties d’Origen gestionades per la CNMC,
anualment Endesa acreditarà que una quantitat equivalent al consum del Punt de Subministrament a l’any anterior serà generada a
partir de font d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència. L’assignació de Garanties d’Origen serà informada per Endesa a
la factura del Client segons l’establert a la legislació vigent, i el client també podrà consultar-la a través de la web de la CNMC
www.cnmc.es. Legislació vigent aplicable: Ordre ITC 1522/2007, Circular de la CNE 6/2012 i Circular de la CNE 1/2008.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

Tempo Solar Autoconsumo SISF
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Solar Autoconsumo SISF gaudiràs d’un preu estable, a més d’un descompte per
sempre a les hores que més ho necessites.

40

%

Descompte sobre el preu de
l'energia importada i la resta de
costos de l'energia consumida de
la xarxa en les hores Tempo per
temps indefinit.

2

%

Descompte sobre energia 1 any
per tenir, aquest contracte, el
servei de factura electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 5% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

37,196132
9,902833
Preu promocionat
0,045587
0,075978
0,153210
0,264154
0,075978

Punta
Vall

Cte Imp h. T.
Cte Imp h. r.
Rta Imp h. T.
Rto Imp h. r.
Cost Exp.

Preu no promocionat
0,075978
0,075978
0,264154
0,264154
0,075978

Cost Imp
Cost Imp
Resta Imp
Resta Imp
Cost Exp.

Les variacions que es donin en els components regulats que siguin aplicables al TP i TE Rto. Imp., així com nous que puguin
aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%. Així
mateix, el TP i TE Rto. Imp. es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Darrer Índex de preus al consum
interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització).
Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.
Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
A efectes de la present oferta, els autoconsumidores amb instal·lacions de generació renovables i sense règim retributiu específic que
s'acullin al "Mecanisme de Compensació Simplificada" regulat en el RD 244/2019, en cada període de facturació EE retribuirà els kWh
d'energia excedentària al preu acordat, i fins a l'import dels kWh d'energia consumida de la xarxa del període segons cost energia.
Horaris: Es consideren hores Tempo de 17-10h en horari d’hivern i de 18-9h en horari d’estiu.
Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.
Tant el període com la data d'efectivitat de l'acolliment a la modalitat d'autoconsum s'ajustarà a l'indicat per la distribuïdora.
Cte. Imp: Preu de l'energia consumida de la xarxa; Rto. Imp: Resta de costos de l'energia consumida de la xarxa; Cte. Exp: Preu de
l'energia excedentària abocada a la vermella; SISF: Solució Integral Solar Fotovoltaica.
Energia Verda: La totalitat de l’energia subministrada durant la vigència del present contracte tindrà la denominació d’”Energia Verda”
sota les següents condicions: A través de l’assignació (cancel·lació per detenció) de Garanties d’Origen gestionades per la CNMC,
anualment Endesa acreditarà que una quantitat equivalent al consum del Punt de Subministrament a l’any anterior serà generada a
partir de font d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència. L’assignació de Garanties d’Origen serà informada per Endesa a
la factura del Client segons l’establert a la legislació vigent, i el client també podrà consultar-la a través de la web de la CNMC
www.cnmc.es. Legislació vigent aplicable: Ordre ITC 1522/2007, Circular de la CNE 6/2012 i Circular de la CNE 1/2008.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

Tempo Solar Autoconsumo SISF
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Solar Autoconsumo SISF gaudiràs d’un preu estable, a més d’un descompte per
sempre a les hores que més ho necessites.

40

%

Descompte sobre el preu de
l'energia importada i la resta de
costos de l'energia consumida de
la xarxa en les hores Tempo per
temps indefinit.

2

%

Descompte sobre energia 1 any
per tenir, aquest contracte, el
servei de factura electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IVA 21% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

42,864114
11,411836
Preu promocionat
0,052533
0,087556
0,176556
0,304407
0,087556

Punta
Vall

Cte Imp h. T.
Cte Imp h. r.
Rta Imp h. T.
Rto Imp h. r.
Cost Exp.

Preu no promocionat
0,087556
0,087556
0,304407
0,304407
0,087556

Cost Imp
Cost Imp
Resta Imp
Resta Imp
Cost Exp.

Les variacions que es donin en els components regulats que siguin aplicables al TP i TE Rto. Imp., així com nous que puguin
aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%. Així
mateix, el TP i TE Rto. Imp. es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Darrer Índex de preus al consum
interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització).
Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.
Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
A efectes de la present oferta, els autoconsumidores amb instal·lacions de generació renovables i sense règim retributiu específic que
s'acullin al "Mecanisme de Compensació Simplificada" regulat en el RD 244/2019, en cada període de facturació EE retribuirà els kWh
d'energia excedentària al preu acordat, i fins a l'import dels kWh d'energia consumida de la xarxa del període segons cost energia.
Horaris: Es consideren hores Tempo de 17-10h en horari d’hivern i de 18-9h en horari d’estiu.
Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.
Tant el període com la data d'efectivitat de l'acolliment a la modalitat d'autoconsum s'ajustarà a l'indicat per la distribuïdora.
Cte. Imp: Preu de l'energia consumida de la xarxa; Rto. Imp: Resta de costos de l'energia consumida de la xarxa; Cte. Exp: Preu de
l'energia excedentària abocada a la vermella; SISF: Solució Integral Solar Fotovoltaica.
Energia Verda: La totalitat de l’energia subministrada durant la vigència del present contracte tindrà la denominació d’”Energia Verda”
sota les següents condicions: A través de l’assignació (cancel·lació per detenció) de Garanties d’Origen gestionades per la CNMC,
anualment Endesa acreditarà que una quantitat equivalent al consum del Punt de Subministrament a l’any anterior serà generada a
partir de font d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència. L’assignació de Garanties d’Origen serà informada per Endesa a
la factura del Client segons l’establert a la legislació vigent, i el client també podrà consultar-la a través de la web de la CNMC
www.cnmc.es. Legislació vigent aplicable: Ordre ITC 1522/2007, Circular de la CNE 6/2012 i Circular de la CNE 1/2008.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

Tempo Solar Autoconsumo SISF
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant Tempo Solar Autoconsumo SISF gaudiràs d’un preu estable, a més d’un descompte per
sempre a les hores que més ho necessites.

40

%

Descompte sobre el preu de
l'energia importada i la resta de
costos de l'energia consumida de
la xarxa en les hores Tempo per
temps indefinit.

2

%

Descompte sobre energia 1 any
per tenir, aquest contracte, el
servei de factura electrònica.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IGIC 3% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any

Terme d'energia
€/kWh

36,487634
9,714208
Preu promocionat
0,044718
0,074531
0,150291
0,259123
0,074531

Punta
Vall

Cte Imp h. T.
Cte Imp h. r.
Rta Imp h. T.
Rto Imp h. r.
Cost Exp.

Preu no promocionat
0,074531
0,074531
0,259123
0,259123
0,074531

Cost Imp
Cost Imp
Resta Imp
Resta Imp
Cost Exp.

Les variacions que es donin en els components regulats que siguin aplicables al TP i TE Rto. Imp., així com nous que puguin
aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%. Així
mateix, el TP i TE Rto. Imp. es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Darrer Índex de preus al consum
interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització).
Qualsevol altre càrrec que pogués fer la distribuïdora, que no estigui expressament reflectit a aquest document, es traslladarà a client.
Per exemple, excessos de potència, energia reactiva, lloguer d'equips de mesura, drets, etc.
Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03671762 €/dia (Península i Balears: 0,03874627 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04465046 €/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03690121 €/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03800824 €/dia imposats inclosos).
A efectes de la present oferta, els autoconsumidores amb instal·lacions de generació renovables i sense règim retributiu específic que
s'acullin al "Mecanisme de Compensació Simplificada" regulat en el RD 244/2019, en cada període de facturació EE retribuirà els kWh
d'energia excedentària al preu acordat, i fins a l'import dels kWh d'energia consumida de la xarxa del període segons cost energia.
Horaris: Es consideren hores Tempo de 17-10h en horari d’hivern i de 18-9h en horari d’estiu.
Per a facturar l’energia s’utilitzarà el consum realitzat segons indiqui la distribuïdora d’acord amb la corba de càrrega horària. En cas de
que al moment de facturar no es disposi de la mateixa, es repartiran, hora a hora, els consums proporcionats per la distribuïdora de
conformitat amb el perfil publicat per Red Eléctrica de España (www.ree.es) per a la seva tarifa d’accés. Podrà consultar la corba
aplicada a cada factura a www.endesaclientes.com.
Tant el període com la data d'efectivitat de l'acolliment a la modalitat d'autoconsum s'ajustarà a l'indicat per la distribuïdora.
Cte. Imp: Preu de l'energia consumida de la xarxa; Rto. Imp: Resta de costos de l'energia consumida de la xarxa; Cte. Exp: Preu de
l'energia excedentària abocada a la vermella; SISF: Solució Integral Solar Fotovoltaica.
Energia Verda: La totalitat de l’energia subministrada durant la vigència del present contracte tindrà la denominació d’”Energia Verda”
sota les següents condicions: A través de l’assignació (cancel·lació per detenció) de Garanties d’Origen gestionades per la CNMC,
anualment Endesa acreditarà que una quantitat equivalent al consum del Punt de Subministrament a l’any anterior serà generada a
partir de font d’energia renovables o de cogeneració d’alta eficiència. L’assignació de Garanties d’Origen serà informada per Endesa a
la factura del Client segons l’establert a la legislació vigent, i el client també podrà consultar-la a través de la web de la CNMC
www.cnmc.es. Legislació vigent aplicable: Ordre ITC 1522/2007, Circular de la CNE 6/2012 i Circular de la CNE 1/2008.
Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'aladira el cost regulat del finançament del topall del gas, que
Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
29/07/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 01/08/2022 i 31/08/2022.

