
Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. Preus sense impostos

Terme de potència
€/kW i any 35,383056

11,342712
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,143100
0,100000

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,159000
0,100000

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

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

Terme de potència
€/kW i any 37,337970

11,969397
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,151006
0,105525

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,167785
0,105525

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

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

Terme de potència
€/kW i any 43,027565

13,793305
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,174017
0,121605

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,193352
0,121605

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

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

Terme de potència
€/kW i any 35,559971

11,399426
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,143816
0,100500

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,159795
0,100500

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

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

Terme de potència
€/kW i any 36,626770

11,741408
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,148130
0,103515

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,164589
0,103515

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.



Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant  Solar Simply  gaudiràs d’un preu ajustat  i  estable per  que estalviïs  i  no tinguis que
preocupar-te de les oscil·lacions del preu de l’energia.

10 %
Descompte sobre el terme
d'energia durant 1 any.

Preus
Preus amb descomptes inclosos. IPSI 1% inclòs. Impost electricitat 0,5% inclòs.

Terme de potència
€/kW i any 35,915571

11,513420
Punta
Vall

Terme d'energia
€/kWh

Preu promocionat
0,145254
0,101505

Consumida
Excedentària

Preu no promocionat
0,161393
0,101505

Consumida
Excedentària

Les variacions que es donin als components regulats que li són aplicables, així com de nous que puguin aparèixer, es traslladaran al
client, tant a l’alça com a la baixa (A tal efecte, es considerarà el perfil de consum P1=28%, P2=26% i P3=46%).Així mateix, els preus
es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat
oficialment al moment de l’actualització)

Als preus s'afegirà el cost regulat associat al mecanisme de finançament del bo social: Cost fix per client (comercialització) de
0,03845461€/dia (Península i Balears: 0,04057923€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i, per a la resta de casos,
0,04676273€/dia imposats inclosos; Canàries: 0,03864689€/dia imposats inclosos per a potències inferiors a 10kW i client domèstic i,
per a la resta de casos, 0,03980629€/dia imposats inclosos; Ceuta i Melilla: 0,03903336€/dia imposats inclosos)

Per als punts de subministrament peninsulars, als preus de llum també s'afegirà el cost regulat del finançament del topall del gas
establert al RDL 10/2022. Aquesta mesura aprovada pel Govern estableix un límit al cost del gas que s'aplica per a la generació
d'electricitat i, entre d'altres, suposa un cost regulat addicional per finançar la mateixa mesura. Aquest cost regulat s'inclourà a la
factura sota el concepte “Cost topall del gas RDL 10/2022".

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.

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.

Per energia excedentària abocada a la xarxa de distribució només en cas d'autoconsum amb compensació simplificada regulat al RD
244/2019. L´import final d´aquest concepte no podrà superar l´import de l´energia consumida de la xarxa.

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.

Tarifa d'accés: 2.0TD. Potència mínima 0,000 màxima 15,000 kW. Tipus client: Residencial, Negocis, Comunitats de propietaris.Document editat
11/05/2023. Oferta vàlida per a contractacions entre 27/04/2023 i 31/05/2023.


