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REFORMA MERCAT ELÉCTRIC 
RDLL 9 / 2013

• .-EL DRLL 9/2013 , modifica lárticle 30,4 de la Llei 54 /1007, que regula 
la retribució del anomenat “ Régim especial “

• .-La retibució de les EERR tidrá dos term:
• .- 1 Regulat per l´article 16-1 de la Llei 54 /1997 ( Preu de mercat )
• .- 2 Un terme adicional en funció de la potencia instalada i un 

termed´opeació, valids per tota la vida útil de l´instalacó
• Per l´inversió es considerarán uns valors standard , per empres 

eficientment gestionada i es retribuirán a la tasa de Bonus del Estat a 
10 anys  més un diferencial (  3% )

• El calcul dels valors ha estat encomanat  a dos consultores ( Boston i 
Roland Berger )

• El Ministeri d´Industria vol tenir i publicar els valors abans de fi d´any
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• Objectiu del RDL: Garantir la sostenibilitat 
económica del sistema elèctric , lo que vol dir 
: Eliminar del “ Déficit tarifari “

• .- Es manté la suspensió de la preasignació 
de retribució i d´incentius al “ Régim 
especial  DLL 1/ 2012

• .- Fins la derogació d´aquest DLL qualsevol 
nova instalació te que anar a preus de mercat
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• .-Duració aturada noves asignacions : Indeterminada ( dependrá de la 
evolució de la demanda . Ara tenim un sobrequipament del ordre del 
30/40 % de potencia

• .- Les previsions més optimistes apunten a que no abans del 2020 
pugui ser necesari nova potencia a instalar amb una cobertura del 110 
%  de la demanda

• .- Poden sorgir oprtunitats de desenvolupar la generació per 
autoconsum en la mida en que els costos de autogeneració compiteixin 
amb els preus d´energía en el mercat lliberatitzat

• .- ES positiu que al APLL de la LOSEN ( en tramit  de Comissió al 
Congrés de Diputats ) no hi figura el “ Peaje de respaldo “
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• QUE PODRÁN FER ELS ENTS LOCALS EN 
ENERGIES RENOVABLES ?:

• .- Tot el sector elèctric está pendent de la reforma de la Llei 54/97
• en tramit en Comissió pel procediment d´urgencia
• .- Un cop aprovada la nova LOSEN ,es desenvolupen una serie de 

Reials Decrets ,que fixarán , entre altres aspectes el nou marc 
retributiu de les EERR

• .-Previsiblement els nous valor bases per establir els comple- 
ments de retribució per damunt dels valors de mercat , haurán de 
ser baixos per poder contribuir a enjugar el déficit tarifari

• .-L´obertura de noves asignacions poden retardar 6/anys més com 
mínim
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• .- Poden sorgir oportunitats de generació per autoconsum , en funció 
de l´evolució dels preus de l´energía en el mercat lliure

• .- Els calculs que el Ministeri d´Industria ha fet per justificar la brutal 
pujada del terme fixe del rebut de la llum , está fet sobre la base de

• oue él terme d´energía estés sotmés a tarifa . Pro está lliberalitzat
• .-Com evolucionará el preu del terme energía en el mercat lliure?
• .- L´any 2014 u veurem , pro no podem ser optimistes
• .- També influirá en la generació pel autoconsum de les despeses que 

se li carreguin pel acces a la xarxa
• .- Avui tot es incert , pro el panorama no pot ser d´optimisme
• .- El sistema anterior de coneixer la retribució de l´energía generada i 

el temps i poder avaluar el TIR dels projectes está acabat
• .- Comencem una nova cojuntura . Caldrá afinar el llapiç.....
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• EFICIENCIA ENERGÉTICA
• .-Estem en un escenari amb recursos escasos per financar 

projectes de eficiencia energética
• .-Será molt poc probable una millora de la cojuntura en els 

propers anys

• QUE CAMBIA?
• .-El canvi molt important es l´estructura de la tarifa eléctrica
• .- Puja brutalment el terme de potencia que segueix regulat i en 

mans del Ministeri d´Industria la seva fixació. I previsiblement 
seguirá amb tendença a l´altza per no generar déficit tarifari

• .- Teoricament baixa el terme d´energía , pro tant sols tenen 
asegurats topalls de preus el abonats de la TUR ( 29 % del mercat)
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COM CAMBIA LA TARIFA ELÈCTRICA?
Ordre IET / 1491 /2013 , 1 agost  ( BOE 3 agost 2013 )
.- 2.0A, 2.0DHA          + 76 %   TP     ,- 23 % TE
.- 2.1 A , 2.1 DHA       + 12 %    TP ,    - 4 % TE
.- 3.0                           + 152 % TP ,    -73 % TE    

Segons informe de la CNE , 
el Terme de Potencia  era del 35,5 % , ara pasa a ser del 64 % , del total 

de la facturació
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• DIAPOSITIVA CURVES DE LA 2.0
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• Les anteriors curves elaborades per la CNE indiquen que
• 1.- Als subministraments  TUR
• A la tarifa 2.0A per sota de les 850 hores/ any l´energía será molt 

mes cara , entre 0 % i 76 %
• Per damunt de  les 850 hores / any l´energia será més economica
• Entre un 0 % i un 20 %
• A la tarifa 2.0 DHA , per sota de les 1500 hores any energia mes cara 

entre un 0 i 76 %
• Per sobre de les 1.500 hores any , energia mes económica entre 0 % i 

20 %
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• QUE PODEN FER ELS ENTS LOCALS ?
• 1.- REVISAR INMEDIATAMENT LA POTENCIA 

CONTRACTADA , CURVES DE CÀRREGA I AJUSTAR-LA 
AL MÍNIM

• 2.- TRACTAR D´AGRUPAR SUBMINISTRAMENTS PER 
APLANAR LA CURVA DE CÀRREGA

• 3.- UN COP ES CONEGUI LA POLITICA DELS 
COMERCIALITZADORS AMB ELS PREUS DE L´ENERGIA 
AL MERCAT LLIBERALITZAT : 

• RE-ESTUDIAR LA RENATBILITAT DELS PROJECTES 
D´INVERSIONS PER ESTAVI ENERGÈTIC
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• MOLTES GRACIES PER LA SEVA 
ATENCIÓ
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