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Tarifa Blava professional 
 

Per a professionals fins a 20 kW de potència contractada 
 

Contractació d’un nou servei 
 

Per formalitzar una alta de subministrament elèctric per un local professional és precisa de : 

 Butlletí d’Instal·lacions elèctriques de baixa tensió a nom del titular del registre de comerç o de 
l’empresa contractant. 

 Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del registre de comerç. 

 Domiciliació bancària (codi IBAN). 

 Registre de comerç o societat. 

 Delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del registre de comerç en cas 
de no poder acudir personalment. 

 
Preu de la contractació (BOPA del 28.12.2005) 

 
El preu de la contractació per un nou servei es compon de :  

 La connexió (drets d’embrancament) : Preu únic de 104,50 € (IGI inclòs). 

 La bestreta és un pagament anticipat que es calcula en base a un consum de 100 hores per la 
potència contractada. 

 Els aparells de mesura i control es poden llogar (1,8 €/mes per l’opció normal i 2,5€/mes per l’opció 
amb discriminació horària). 

 

El preu per modificacions del contracte és de : 

 Canvi de domicili : 57,48 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 

 Canvi de potència, tensió o tipus de tarifa : 42,85 (IGI inclòs) € + actualització de la bestreta. 

 
Tarifes de consum (BOPA del 27.12.2013) 
 
La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica és compon de l’energia ( consum dels kWh x terme 
energia corresponent), de la potència ( potència contractada x terme potència), del lloguer o manteniment dels aparells, i 
de l’IGI (Impost General Indirecte del 4,5%). 
 

Opció plana 
 

Utilització Codi Tarifa 
Terme potència 

Terme 
energia 

Terme 
energia mínim 

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh 

Curta BPC 158 9,58 8,56 

Llarga BPL 177 9,26 8,29 
 

Utilització: el grau d’utilització ve donat pel factor d’utilització, que és el resultat de la divisió del consum anyal (inclosos els mínims) per 
la potència contractada. Una utilització curta és per a factors inferiors a 700 hores i una utilització llarga és per a factors superiors a 700 
hores. 

 

Opció amb discriminació horària (per a potències iguals o superiors a 8,8 kW) 
 

Codi Tarifa 

Terme 
potència 

Terme 
energia dia  

Terme 
energia nit  

Terme 
energia mínim  

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh 

BPH 177 10,65 6,48 9,12 

Hores dia : de 8h a 23h. Hores nit : de 23h a 8h. 
 

Mínim: Quan el consum mensual en kWh sigui inferior al producte de la potència contractada per 30 h, es facturarà el consum real al 
preu del terme d’energia i el resultat d’aquest producte i la diferència entre aquest producte i el consum real es facturarà al preu del 
terme d’energia de mínims. 
 
Condicions especials per a calefacció per acumulació: Quan l’usuari final disposi d’aparells d’acumulació que funcionen en horari 
nocturn, podrà reduir la potència dels aparells d’acumulació en la potència a contractar. Es notificarà en el butlletí d’instal·lacions 
elèctriques la potència màxima simultània de la instal·lació (PMA) i la potència a contractar que  correspon al funcionament normal de la 
instal·lació sense els aparells d’acumulació. Un aparell es considera d’acumulació quan la càrrega de la seva capacitat d’acumulació es 
fa exclusivament en hores de nit.   
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Tarifa Vermella 
 

Per a professionals de 25 a 250 kW de potència contractada 
 

Contractació d’un nou servei 
 

Per formalitzar una alta de subministrament elèctric per un local professional és precisa de : 

 Butlletí d’Instal·lacions elèctriques de baixa tensió a nom del titular del registre de comerç o de 
l’empresa contractant. 

 Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del registre de comerç. 

 Domiciliació bancària (codi IBAN). 

 Registre de comerç o societat. 

 Delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del registre de comerç en cas 
de no poder acudir personalment. 

 
Preu de la contractació (BOPA del 28.12.2005) 

 
El preu de la contractació per un nou servei es compon de :  

 La connexió (drets d’embrancament) : Preu únic de 344,85 € (IGI inclòs). 

 La bestreta és un pagament anticipat que es calcula en base a un consum de 50 hores per la 
potència contractada. 

 Els aparells de mesura i control es lloguen (3 €/mes per l’opció normal i 6,6€/mes per l’opció amb 
discriminació horària). 

 
El preu per modificacions del contracte és de : 

 Canvi de domicili : 57,48 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 

 Canvi de potència, tensió o tipus de tarifa : 42,85 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 

 
Tarifes de consum (BOPA del 27.12.2013) 
 

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica és compon de l’energia ( consum dels kWh x terme 
energia corresponent), de la potència ( potència contractada x terme potència), del lloguer dels aparells, i de l’IGI (Impost 
General Indirecte del 4,5%). 

Opció plana  
 

Utilització Codi Tarifa 
Terme potència 

Terme 
energia 

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh 

Curta VRC 200 9,14 

Mitjana VRM 209 8,98 

Llarga VRL 234 8,83 

 
Utilització: el grau d’utilització ve donat pel factor d’utilització, que és el resultat de la divisió del consum anyal (inclosos els mínims) per 
la potència contractada. Una utilització curta és per a factors inferiors a 700 h, una utilització mitjana és per a factors compresos entre 
700 h i 2.000 h, i una utilització llarga és per a factors superiors a 2.000 h. 

 
Opció amb discriminació horària  

 

Codi Tarifa 
Terme potència Terme energia dia Terme energia punta Terme energia nit 

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh 

VRH 275 8,44 14,36 6,58 

 
De novembre a març: Els altres mesos: 

Hores punta: de 10h a 13h i de 18h a 21h Hores nit: de 23h a 8h 
Hores nit : de 23h a 8h.  Hores dia: la resta de les hores 
Hores dia: la resta de les hores   
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Tarifa Verda 
 

Per a industrials de més de 250 kW de potència contractada 
 
 

Contractació d’un nou servei 
 

Per formalitzar una alta de subministrament elèctric per un local professional és precisa de : 

 Butlletí d’Instal·lacions elèctriques de baixa tensió nom del titular del registre de comerç o de 
l’empresa contractant. 

 Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del registre de comerç. 

 Domiciliació bancària (codi IBAN). 

 Registre de comerç o societat. 

 Delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del registre de comerç en cas 
de no poder acudir personalment. 

 
 

Preu de la contractació (BOPA del 28.12.2005) 
 

El preu de la contractació per un nou servei es compon de :  

 La connexió (drets d’embrancament) : Preu únic de 694,93 € (IGI inclòs). 

 La bestreta és un pagament anticipat que es calcula en base a un consum de 50 hores per la 
potència contractada. 

 Els aparells de mesura i control es lloguen (10,5 €/mes per l’opció normal i 21€/mes per l’opció 
amb discriminació horària). 

 

El preu per modificacions del contracte és de : 

 Canvi de domicili : 57,48 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 

 Canvi de potència, tensió o tipus de tarifa : 42,85 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 
 
 

Tarifes de consum (BOPA del 27.12.2013) 
 
 

La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica és compon de l’energia ( consum dels kWh x 
terme energia corresponent), de la potència ( potència contractada x terme potència), del lloguer dels 
aparells, i de l’IGI (Impost General Indirecte del 4,5%). 

Opció plana 
 
 

Utilització Codi Tarifa 
Terme potència Terme energia 

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh 

Curta VDC 295 10,249 

Mitjana VDM 308 10,03 

Llarga VDL 341 9,83 

 
 
Utilització: el grau d’utilització ve donat pel factor d’utilització, que és el resultat de la divisió del consum anyal (inclosos 

els mínims) per la potència contractada. Una utilització curta és per a factors inferiors a 700 h, una utilització mitjana és 
per a factors compresos entre 700h i 2.000h, i una utilització llarga és per a factors superiors a 2.000 h. 
 
 

 
Energia reactiva 

 

Període Cèntims €/kvarh 

Tot l’any de les 8h a les 23 h 5,00 
 
Si durant un període de facturació, la quantitat d’energia reactiva consumida entre les 8 hores i les 23 hores de tots els dies és 
superior al 40 % de l’energia activa en el mateix horari, l’excedent es facturarà a la tarifa d’energia reactiva (equival a un factor de 
potència de 0,93). 
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Tarifa Verda amb discriminació horària 
 

Per a industrials de més de 250 kW de potència contractada 
 

Contractació d’un nou servei 
 

Per formalitzar una alta de subministrament elèctric per un local professional és precisa de : 

 Butlletí d’Instal·lacions elèctriques de baixa tensió nom del titular del registre de comerç o de 
l’empresa contractant. 

 Passaport o Document Nacional d’Identitat del titular del registre de comerç. 

 Domiciliació bancària (codi IBAN). 

 Registre de comerç o societat. 

 Delegació de poders per formalitzar el contracte signada pel titular del registre de comerç en cas 
de no poder acudir personalment. 

 

Preu de la contractació (BOPA del 28.12.2005) 
 

El preu de la contractació per un nou servei es compon de :  

 La connexió (drets d’embrancament) : Preu únic de 694,93 € (IGI inclòs). 

 La bestreta és un pagament anticipat que es calcula en base a un consum de 50 hores per la 
potència contractada.. 

 Els aparells de mesura i control es lloguen (10,5 €/mes per l’opció normal i 21€/mes per l’opció 
amb discriminació horària). 

 

El preu per modificacions del contracte és de : 

 Canvi de domicili : 57,48 € (IGI inclòs) + actualització de la bestreta. 

 Canvi de potència, tensió o tipus de tarifa : 42,85 € (IGI inclòs)+ actualització de la bestreta. 
 

 

Tarifes de consum (BOPA del 27.12.2013) 

 
La facturació mensual del subministrament d’energia elèctrica és compon de l’energia ( consum dels kWh x 
terme energia corresponent), de la potència (potència contractada x terme potència), del lloguer dels 
aparells, i de l’IGI (Impost General Indirecte del 4,5%). 

 
 

 

Opció amb discriminació horària  

 

Codi Tarifa 
Terme potència Terme energia dia Terme energia punta Terme energia nit 

Cèntims €/kW i mes Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh Cèntims €/kWh 

VDH  406 7,12 11,80 5,74 

VDHH  
Hivern : 404 

Resta any : 11 
11,20 16,02 6,67 

 
 
De novembre a març : Els altres mesos: 

Hores punta: de 10h a 13h i de 18h a 21h Hores nit: de 23h a 8h i els diumenges tot el dia. 
Hores nit : de 23h a 8h i els diumenges tot el dia. Hores dia: la resta de les hores 
Hores dia: la resta de les hores  

 
 

Energia reactiva 
 

Període Cèntims €/kvarh 

Tot l’any de les 8h a les 23 h 5,00 
 
Si durant un període de facturació, la quantitat d’energia reactiva consumida entre les 8 hores i les 23 hores de tots els dies és 
superior al 40 % de l’energia activa en el mateix horari, l’excedent es facturarà a la tarifa d’energia reactiva (equival a un factor de 
potència de 0,93). 
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