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distribuïdora l’ha de suspendre de manera immediata,
i no és aplicable el que disposa l’apartat anterior.

Mentre dura la suspensió del subministrament no es
continua facturant el terme fix de la tarifa.

Suspensió del subministrament a tarifa per impagament:

L’empresa distribuïdora pot suspendre el subminis-
trament quan hagin transcorregut almenys dos mesos
des que els hagi estat requerit fefaentment el pagament,
sense que s’hagi fet efectiu. A aquests efectes, el reque-
riment es practica mitjançant tramesa, a l’adreça que
a efectes de comunicació figuri al contracte de submi-
nistrament a tarifa, per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per l’interessat o el seu repre-
sentant, així com de la data, la identitat i el contingut
del requeriment, i l’empresa distribuïdora resta obligada
a conservar en poder seu l’acreditació de la notificació
efectuada. En cas de rebuig de la notificació, s’han d’es-
pecificar les circumstàncies de l’intent de notificació i
es considera efectuat el tràmit. Aquesta comunicació
ha d’incloure el tràmit d’interrupció del subministrament
per impagament i ha de precisar la data a partir de la
qual s’interromprà si no s’abonen abans les quantitats
degudes.

Per procedir a la suspensió del subministrament per
impagament, l’empresa distribuïdora no pot assenyalar
com a dia per a la interrupció un dia festiu ni els dies
en què, per qualsevol motiu, no hi hagi servei d’atenció
al client tant comercial com tècnic a efectes de restablir
el subministrament, ni en cap vigília dels dies en què
es doni alguna d’aquestes circumstàncies.

Un cop suspès el subministrament, aquest s’ha de
restablir com a màxim en les quaranta-vuit hores
següents a la data de l’abonament de la quantitat degu-
da, dels interessos que hagi meritat d’acord amb el text
anterior i de la quantitat autoritzada en concepte de
reconnexió del subministrament, excepte en els casos
en què hagi transcorregut el període que impliqui la res-
cissió del contracte.

Suspensió temporal del subministrament per causes
tècniques:

Els distribuïdors han de mantenir el servei de forma
permanent als consumidors connectats a la seva xarxa,
excepte en els casos que preveu la legislació vigent.
Tanmateix, pot interrompre el subministrament tempo-
ralment si es dóna alguna de les circumstàncies
següents:

d) Per raons de seguretat.
e) A causa de força major.
f) Per efectuar tasques de manteniment, reparació,

substitució o ampliació de les insta�acions de gas.

Llevat de situacions d’urgència, el distribuïdor ha d’in-
formar amb antelació suficient els usuaris afectats i els
comercialitzadors als quals presti el seu servei sobre la
intenció d’interrompre el subministrament i la data en
què es durà a terme. En aquesta informació s’ha de fer
constar la causa que origina la interrupció i la data pre-
vista per restablir el subministrament.

En tots els casos, el distribuïdor ha de comunicar
als usuaris i als comercialitzadors afectats el restabliment
del subministrament, utilitzant els mitjans més adequats.

Despeses per desconnexió i reconnexió:

Les despeses que origini la suspensió del subminis-
trament són a càrrec de l’empresa distribuïdora i la recon-
nexió del subministrament, en cas de tall justificat i impu-
table al consumidor, és a càrrec del consumidor, que

ha d’abonar una quantitat equivalent al doble dels drets
d’enllaç vigents com a compensació per les despeses
de desconnexió.

Reclamacions i jurisdicció:

Les reclamacions, dubtes i interpretacions de les con-
dicions del subministrament i tot el que es relaciona
amb aquest contracte ho resol l’òrgan competent en
matèria d’energia de la comunitat autònoma on es fa
el subministrament.

Independentment d’això, correspon als tribunals de
justícia, a instància de la part interessada, intervenir en
totes les qüestions pròpies de la seva jurisdicció.

Ambdues parts contractants se sotmeten a la juris-
dicció i competència dels jutjats i tribunals que corres-
ponguin al lloc on s’efectuï el subministrament.

Característiques del servei contractat:

Si cal modificar el valor de referència del poder calo-
rífic superior (PCS), el canvi es pot fer amb l’autorització
prèvia de l’òrgan administratiu competent. En qualsevol
cas, les modificacions no han de suposar cap cost per
a l’usuari.

Condicions no previstes en aquest contracte:

En el que no preveuen les condicions anteriors cal
atenir-se al que disposa el Reial decret pel qual es regulen
les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministraments i procediments d’autorització d’instal-
lacions de gas natural, així com el que disposi la nor-
mativa vigent en la matèria en cada moment.

25422 REIAL DECRET 1435/2002, de 27 de desem-
bre, pel qual es regulen les condicions bàsiques
dels contractes d’adquisició d’energia i d’accés
a les xarxes de baixa tensió. («BOE» 313,
de 31-12-2002.)

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèc-
tric, configura la comercialització d’energia elèctrica com
una realitat certa, materialitzada en els principis de la
llibertat de contractació i d’elecció de subministrador.
Per a la implantació total del procés de liberalització,
la Llei estableix un període transitori, amb el propòsit
inicial que la llibertat d’elecció sigui una realitat per a
tots els consumidors en el termini de deu anys.

El Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents d’intensificació de la competència en mercats
de béns i serveis, avança el calendari de la liberalització
previst, en establir a l’article 19.u que «A partir de l’1
de gener de 2003, tots els consumidors d’energia elèc-
trica tenen la consideració de consumidors qualificats».

El Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediments d’au-
torització d’insta�acions d’energia elèctrica, estableix les
bases que regulen els drets i les obligacions dels comer-
cialitzadors i distribuïdors, els contractes de subminis-
trament a tarifa i d’accés a les xarxes, els drets de qualitat
de l’atenció al consumidor i les obligacions registrals
dels distribuïdors.

El Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel qual
s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport
i distribució d’energia elèctrica, adequa les tarifes d’accés
vigents fins aquesta data, i les adapta a la nova situació
en un entorn d’elegibilitat total.
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El Reial decret 385/2002, de 26 d’abril, pel qual
es modifica el Reial decret 2018/1997, de 26 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de punts de mesura
dels consums i trànsits d’energia elèctrica, corrobora el
que assenyala el Reial decret 1955/2000 en el sentit
d’establir l’obligació dels distribuïdors de ser els encarre-
gats de la lectura en relació amb les dades requerides
per a la facturació de les tarifes d’accés, així com de
l’energia que s’hagi de liquidar al mercat.

Per tant, hi ha un bloc regulador que comprèn els
diferents aspectes que afecten el subministrament, de
les obligacions i els drets dels agents i de les relacions
entre aquests. No obstant això, és evident que un incre-
ment tan important en la liberalització del subministra-
ment elèctric, que permet que tots els consumidors d’e-
nergia elèctrica puguin escollir el subministrador, només
és possible si es basa en sistemes que garanteixin la
protecció adequada del consumidor, minimitzin la càrre-
ga de treball, estandarditzin la informació que s’ha de
transmetre i els mitjans pels quals es remet i assignin
adequadament els costos que ocasionen els subminis-
traments.

Aquest Reial decret completa la regulació existent
relativa al subministrament per fer-la extensiva a la tota-
litat dels consumidors de baixa tensió, de manera que
sigui possible la plena elegibilitat l’1 de gener de 2003.

El repte amb què s’enfronta el mercat l’1 de gener
és el pas dels 62.000 clients que actualment poden
triar subministrador als més de 21 milions de clients
que hi ha en tot el mercat, dels quals el 97 per cent
són consumidors domèstics. Això significa l’increment
més important en nombre de consumidors des que es
va iniciar la liberalització del sector.

La implantació efectiva de la plena liberalització del
subministrament l’1 de gener de 2003 exigeix una revisió
dels procediments de contractació existents que facilitin
la incorporació dels consumidors al mercat.

No es pot passar per alt el fet que els mecanismes
que en aquest àmbit estableix la regulació existent esta-
ven previstos per a una determinada etapa de libera-
lització, 62.000 clients, per la qual cosa en molts casos
no són adequats quan s’incorporen més de 21 milions
de consumidors. En aquest cas les relacions es multi-
pliquen significativament i si l’organització dels proces-
sos de canvi de subministrador no són àgils, es podria
crear una barrera merament administrativa que retar-
daria l’exercici de la llibertat d’elecció.

Per això l’abast de la norma es limita als consumidors
que fins a l’1 de gener de 2003 no tenien la condició
de consumidors qualificats, bàsicament els consumidors
de baixa tensió, així com als distribuïdors i els comer-
cialitzadors en la mesura que participen en els processos
necessaris per al subministrament d’electricitat als con-
sumidors.

S’estableixen els criteris específics que permetin a
aquests consumidors de baixa tensió agilitar la forma-
lització de contractes de tarifes d’accés i d’adquisició
d’energia i els canvis de modalitat de contractació. Un
aspecte que es recull és la informatització de les dades
que els distribuïdors han de mantenir dels seus clients,
així com de mitjans i agents que hi poden accedir, i
diferencia entre dades del punt de subministrament
accessibles a tots els subjectes del sistema i dades res-
tringides a determinats agents.

D’altra banda s’estandarditzen els procediments que
s’han de seguir en cas de rescissió o acabament d’a-
quests contractes i es determinen els terminis per al
pas de tarifa de subministrament a tarifa d’accés i els
terminis per a canvi de comercialitzador. S’estableixen
terminis diferenciats segons es requereixin o no actua-
cions sobre les insta�acions i segons el cicle de lectura
i facturació.

Determina les condicions, mitjans de comunicació,
terminis i procediments per atendre les so�icituds de
modificació de forma de contractació rebudes pels dis-
tribuïdors.

La norma ha estat sotmesa a informe previ de la
Comissió Nacional d’Energia.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Economia,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de desem-
bre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir les con-
dicions bàsiques dels contractes d’adquisició d’energia
i accés a xarxes de baixa tensió, dels procediments de
gestió i administració dels contractes, els procediments
de canvi de subministrador i la forma de liquidar l’energia
a partir de l’aplicació de perfils de consum.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable als consumidors de
baixa tensió que adquireixen l’energia a tarifa de sub-
ministrament o per mitjà d’un comercialitzador, als dis-
tribuïdors i als comercialitzadors d’energia elèctrica com
a participants en els processos necessaris per al sub-
ministrament d’electricitat als consumidors.

Article 3. Formalització de contractes de tarifes d’accés
i d’adquisició d’energia.

El consumidor pot optar per contractar directament
l’accés a les xarxes amb el distribuïdor i l’energia amb
un comercialitzador o per contractar l’energia i l’accés
a les xarxes per mitjà d’un comercialitzador.

1. Els consumidors que optin per contractar l’accés
a les xarxes directament amb el distribuïdor estan obli-
gats a aportar-li la justificació documental acreditativa
de l’existència d’un contracte d’adquisició d’energia amb
un comercialitzador, així com la documentació acredi-
tativa de la seva durada.

2. En cas que el consumidor opti per contractar l’e-
nergia i l’accés a les xarxes per mitjà d’un comercia-
litzador, aquest últim només pot contractar amb el dis-
tribuïdor l’accés a les xarxes com a mandatari del con-
sumidor. El contracte de subministrament entre el con-
sumidor i el comercialitzador s’ha de formalitzar per
escrit. S’hi ha d’incloure una autorització perquè el
comercialitzador pugui actuar com a mandatari del con-
sumidor, i contractar amb el distribuïdor la tarifa d’accés
i traspassar al distribuïdor les dades necessàries per al
subministrament. La recollida, el tractament i el traspàs
d’aquestes dades han d’observar sempre les previsions
que estableix la normativa sobre protecció de dades de
caràcter personal que sigui aplicable.

3. En cas que el consumidor opti per contractar l’e-
nergia i l’accés a les xarxes per mitjà d’un comercia-
litzador que actua com a substitut del consumidor, el
distribuïdor pot exigir el poder suficient atorgat pel con-
sumidor a favor del comercialitzador. En aquest cas la
posició del comercialitzador en el contracte d’accés subs-
crit és a tots els efectes el del consumidor corresponent.

4. En cas que el consumidor qualificat opti per con-
tractar l’accés a les xarxes per mitjà d’un comercialit-
zador, aquest ha d’informar el consumidor pel que fa
a la facturació corresponent a la tarifa d’accés d’acord
amb el que estableix l’article 81.3 del Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre.
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Article 4. Durada dels contractes i canvis de modalitat
de contractació.

1. Els contractes de tarifa d’accés són de durada
anual i es prorroguen tàcitament per períodes idèntics.
Les excepcions que preveu la normativa sobre tarifes
d’accés en relació amb la durada dels contractes even-
tuals, de temporada, d’interconnexions internacionals,
per a subministrament d’energia addicional i per a sub-
ministraments a insta�acions acollides al règim especial,
no són aplicables per als contractes de baixa tensió de
tarifa d’accés.

2. Els consumidors que optin per tornar a la tarifa
de subministrament s’han de mantenir en aquesta moda-
litat de contractació durant un any com a mínim, i no
poden subscriure un nou contracte d’adquisició d’energia
i accés a xarxes abans que hagi transcorregut aquest
termini.

3. En els casos en què es passi de tarifa de sub-
ministrament a tarifa d’accés, de manera que el canvi
suposi només una modificació de modalitat de contrac-
tació, no és procedent fer cap càrrec addicional. En cas
que es modifiqui la potència contractada o es duguin
a terme actuacions exigibles sobre els aparells de mesura
i control o sobre les insta�acions, cal atenir-se al que
disposa la normativa vigent.

4. El canvi de modalitat de contractació de tarifa
de subministrament a tarifa d’accés no extingeix les obli-
gacions de pagament que s’hagin contret entre els sub-
jectes com a conseqüència de la modalitat de contrac-
tació anterior, i es manté, en particular, la possibilitat de
suspensió del subministrament per part dels distribuïdors,
per la falta del pagament a la tarifa contractada ante-
riorment, en els casos i amb les condicions que preveuen
la secció 4a del títol VI del Reial decret 1955/2000,
d’1 de desembre, i el Reial decret 1164/2001, de 26
d’octubre.

Article 5. Rescissió o finalització de contractes d’ad-
quisició d’energia de baixa tensió.

Excepte en els casos en què la causa de rescissió
d’un contracte sigui l’impagament de les facturacions
per part del consumidor, cas en què cal atenir-se al que
disposa el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre,
quan es rescindeixi un contracte d’adquisició d’energia
de baixa tensió entre un consumidor i un comercialit-
zador abans de la data d’expiració del contracte, o finalitzi
la durada del contracte, el comercialitzador ho ha de
notificar al consumidor i al distribuïdor.

En la notificació enviada al consumidor i al distribuï-
dor, s’ha d’assenyalar que, llevat que el consumidor acre-
diti que disposa d’un contracte d’adquisició d’energia
amb un altre comercialitzador o so�iciti al distribuïdor
el pas a tarifa de subministrament, el distribuïdor ha
de procedir a facturar el consumidor a la tarifa de sub-
ministrament corresponent transcorreguts quinze dies
hàbils des de la data de la notificació. Aquesta tramesa
s’ha de fer per correu certificat o qualsevol altre mitjà
que garanteixi fefaentment la comunicació. L’empresa
distribuïdora ha de procedir a facturar el consumidor
d’acord amb això a partir del termini abans esmentat,
llevat que, en els quinze dies de preavís, el comercia-
litzador indiqui el contrari o el consumidor acrediti un
nou contracte d’adquisició d’energia amb un comercia-
litzador o hagi subscrit un contracte a tarifa de submi-
nistrament.

Quan el comercialitzador d’energia elèctrica no hagi
comunicat al consumidor i a l’empresa distribuïdora la
rescissió del contracte d’adquisició d’energia, l’empresa
distribuïdora queda exonerada de qualsevol responsa-
bilitat sobre l’energia lliurada al consumidor, que és a
càrrec del comercialitzador.

Article 6. Condicions i terminis per al pas de tarifa de
subministrament a tarifa d’accés i terminis per a canvi
de comercialitzador.

1. És condició necessària perquè els consumidors
puguin subscriure contractes d’adquisició d’energia i de
tarifa d’accés que els seus equips de mesura i de control
de potència compleixin els requisits exigibles per poder
fer el càlcul de les tarifes d’accés i liquidació de l’energia.

2. En els punts de subministrament en baixa tensió
en què no es requereixi dur a terme actuacions sobre
les insta�acions perquè sigui possible el pas de tarifa
de subministrament a tarifa d’accés, aquest s’ha de pro-
duir dins els terminis següents:

a) Per als subministraments amb cicle de lectura
i facturació bimestral, el consumidor pot optar perquè
el pas al mercat liberalitzat es faci dins el termini de
quinze dies següents a la so�icitud, o quan correspongui
segons cicle de lectura, cosa que ha de comunicar direc-
tament al distribuïdor o bé al comercialitzador quan
aquest actuï com a mandatari o substitut seu.

b) Per als subministraments amb cicle de lectura
i facturació mensual, el pas a contracte d’adquisició d’e-
nergia i de tarifa d’accés s’ha de fer quan correspongui
segons cicle de lectura.

En els punts de subministrament en baixa tensió en
què es requereixi que el distribuïdor realitzi actuacions
sobre les insta�acions per passar de tarifa de submi-
nistrament a contracte d’adquisició d’energia i de tarifa
d’accés, el pas s’ha de fer quan es duguin a terme les
actuacions esmentades, que en tot cas s’han d’ajustar
als terminis establerts per reglament. Amb aquesta fina-
litat el distribuïdor ha de procedir a fer el tancament
de lectures juntament amb les actuacions a les instal-
lacions.

3. Els terminis que estableix l’apartat anterior també
s’han d’observar en els processos de canvi de comer-
cialitzador.

4. La Direcció General de Política Energètica i Mines,
a proposta de la Comissió Nacional d’Energia, ha d’es-
tablir el procediment d’estimació de mesura aplicable
als canvis de subministrador quan, d’acord amb el que
estableixen els apartats anteriors, aquests es produeixin
fora del cicle de lectura.

5. En els punts de subministrament que no disposin
de registre de consum horari, no es pot contractar simul-
tàniament l’adquisició d’energia amb més d’un comer-
cialitzador. En el cas que disposin de registre de consum
horari, només poden contractar amb un únic comercia-
litzador en cada període de liquidació de l’energia.

Article 7. Sistema d’informació de punts de subminis-
trament.

1. Les empreses distribuïdores han de disposar d’u-
na base de dades referides a tots els punts de submi-
nistrament connectats a les seves xarxes i a les xarxes
de transport de la seva zona, permanentment actualit-
zada, on constin com a mínim les dades següents:

a) Codi Universal de Punt de Subministrament.
b) Empresa distribuïdora.
c) Ubicació del punt de subministrament.
d) Població del punt de subministrament.
e) Província del punt de subministrament.
f) Tarifa en vigor, de subministrament o accés.
g) Tensió de subministrament.
h) Drets d’extensió reconeguts.
i) Drets d’accés reconeguts.
j) Potència màxima autoritzada per butlletí d’instal-

lador autoritzat.
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k) Potència màxima autoritzada per acta d’autorit-
zació de posada en marxa d’insta�acions d’alta tensió.

l) Tipus de perfil de consum.
m) Tipus d’equip de mesura.
n) Propietat de l’equip de mesura.
ñ) Data de l’última lectura.
o) Disponibilitat d’interruptor de control de potència.
p) Consum de l’últim any natural (per discriminació

horària i per mesos).
q) Potències contractades en cada període.
r) Data de l’últim moviment de contractació.
s) Data límit dels drets reconeguts d’extensió.
Les empreses distribuïdores s’han de dotar dels sis-

temes informàtics necessaris que permetin la consulta
de dades del registre de punts de subministrament i
la recepció i validació informàtica de so�icituds i comu-
nicacions amb els consumidors i els comercialitzadors
d’energia elèctrica.

2. Els consumidors tenen dret d’accés a les seves
dades contingudes en aquest registre de manera gra-
tuïta.

3. Els comercialitzadors poden accedir a les dades
següents d’aquest registre, en la forma i amb els requisits
que estableixin les disposicions de desplegament d’a-
quest Reial decret:

a) Empresa distribuïdora.
b) Ubicació del punt de subministrament.
c) Població del punt de subministrament.
d) Província del punt de subministrament.
e) Tensió de subministrament.
f) Drets d’extensió reconeguts.
g) Drets d’accés reconeguts.

Article 8. Condicions, terminis, mitjans i sistemes de
comunicació de les so�icituds de modificació de la
forma de contractació.

1. Els distribuïdors han de contestar les so�icituds
de modificació de la forma de contractació dels con-
sumidors que hagin optat per contractar directament
l’accés a les xarxes amb el distribuïdor i a les peticions
dels comercialitzadors que actuïn com a mandataris o
substituts dels consumidors que hagin optat per con-
tractar l’energia i l’accés a les xarxes per mitjà del dit
comercialitzador, relatives als procediments que es deta-
llen en el paràgraf següent, en el termini de cinc dies
hàbils, i comunicar-los si és procedent atendre les so�i-
cituds o si hi ha objeccions que n’impedeixin la rea-
lització.

Els procediments establerts per atendre les so�icituds
s’han de referir principalment als processos per passar
de contracte a tarifa de subministrament a contracte
de tarifa d’accés, canvi de comercialitzador, canvi de
condicions contractuals dels contractes d’accés, baixa
de contractes, processos auxiliars d’anu�ació i reposició
per a cada un dels procediments abans esmentats i
mecanismes d’accés i manteniment del Registre de
punts de mesura.

2. La Direcció General de Política Energètica i Mines,
a proposta de la Comissió Nacional d’Energia, ha de por-
tar a terme els procediments a què fa referència l’apartat
anterior, relatius als processos de gestió i administració
dels contractes d’adquisició d’energia i accés a xarxes
de baixa tensió.

3. Els comercialitzadors i els distribuïdors han d’ins-
ta�ar els sistemes i els mitjans informàtics necessaris
per intercanviar la informació per mitjà de bústies FTP
amb fitxers i formats preestablerts o un altre sistema
prèviament aprovat per la Direcció General de Política
Energètica i Mines.

4. Els consumidors poden fer les seves so�icituds
personalment a les oficines de l’empresa distribuïdora,

per escrit mitjançant correu certificat o pels mitjans infor-
màtics descrits anteriorment. En aquestes comunica-
cions s’ha de fer constar fefaentment la data de la so�i-
citud i la de recepció per part del distribuïdor.

5. Els distribuïdors que tinguin implementats els sis-
temes de comunicació que assenyala l’apartat tercer d’a-
quest article queden exonerats de complir els terminis
de resposta a les so�icituds presentades pels comer-
cialitzadors que es recullen a l’apartat primer d’aquest
article, mentre no es rebin pels sistemes telemàtics esta-
blerts, sens perjudici que hagin de complir els terminis
per a la realització de les diverses actuacions que asse-
nyala la normativa.

Article 9. Liquidacions d’energia a partir de l’aplicació
de perfils de consum.

1. Per als punts de subministrament que, d’acord
amb la normativa aplicable, no tinguin l’obligació de dis-
posar de registre de consum horari als seus equips de
mesura, la Direcció General de Política Energètica i Mines
ha de determinar, a proposta de la Comissió Nacional
d’Energia i a efectes de liquidació de l’energia, el perfil
de consum i el mètode de càlcul aplicables a cada grup
de consumidors, en funció de la tarifa d’accés contrac-
tada i els equips de mesura i control insta�ats.

2. Per a l’estimació del perfil de càrrega represen-
tatiu dels consumidors amb tarifes d’accés 2.OA i 2.ONA
es pot utilitzar un plafó representatiu dels consumidors.
Abans del 31 de desembre de 2003, els distribuïdors
han d’insta�ar i gestionar els equips del plafó que els
corresponguin, el nombre i les característiques dels quals
els ha de determinar la Direcció General de Política Ener-
gètica i Mines, a proposta de la Comissió Nacional d’E-
nergia.

Disposició addicional primera. Inclusió del codi unificat
de punt de subministrament.

El distribuïdor ha d’incloure als seus contractes de
tarifa de subministrament i de tarifa d’accés, així com
a les facturacions que derivin de qualsevol de les dues
modalitats, el Codi Unificat de Punt de Subministrament
amb les característiques que assenyala el Reial decret
385/2002, de 26 d’abril.

Disposició addicional segona. Rescissió anticipada de
contractes d’adquisició d’energia.

Quan es rescindeixi un contracte d’adquisició d’ener-
gia en baixa tensió entre un consumidor i un comer-
cialitzador abans de la data d’expiració del contracte,
cal atenir-se al que disposa l’article 5 d’aquest Reial
decret, i no és aplicable el que estableix amb caràcter
general a aquests efectes l’article 86.2 del Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre, excepte en els casos en
què la causa de rescissió del contracte sigui l’impaga-
ment de les facturacions per part del consumidor.

Disposició addicional tercera. Tractament del comer-
cialitzador com a substitut del consumidor en els con-
tractes de subministrament en alta tensió.

Als contractes de subministrament elèctric en alta
tensió, quan el consumidor opti per contractar l’energia
i l’accés a les xarxes per mitjà d’un comercialitzador que
actua com a substitut del consumidor, el distribuïdor
pot exigir el poder suficient atorgat pel consumidor a
favor del comercialitzador. En aquest cas la posició del
comercialitzador en el contracte d’accés subscrit és a
tots els efectes el del consumidor corresponent.
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Disposició transitòria única. Terminis per a la insta�ació
d’elements de control de potència de les tarifes d’ac-
cés 2.0 A i 2.0 NA.

Durant l’any 2003, el termini per a la insta�ació i
precintatge dels interruptors de control de potència que
han de tenir insta�ats els consumidors que s’acullin a
les tarifes 2.0 A i 2.0 NA és d’un mes des de la concessió
de l’accés a xarxes.

En el cas que es modifiqui la potència respecte a
la que tenia el subministrament quan estava acollit a
tarifa de subministrament, el contracte d’accés de tercers
a la xarxa produeix efectes, provisionalment, amb la
mateixa potència que tenia contractada el consumidor
quan estava acollit a tarifa de subministrament, i entra
en vigor dins els quinze dies següents a la so�icitud,
o segons cicle de lectura, a elecció del consumidor. Una
vegada es disposi de l’interruptor de control de potència
adequat per a les tarifes d’accés s’ha de procedir a actua-
litzar, si s’escau, el contracte amb els nous valors.

No obstant això, en cas que la potència contractada
en aquestes tarifes d’accés sigui la mateixa que tenia
el subministrament quan estava acollit a tarifa de sub-
ministrament, el termini per a la insta�ació dels interrup-
tors de control de potència és de tres mesos des de
la concessió de l’accés a les xarxes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o de rang inferior que s’oposin al que estableix
aquest Reial decret.

Disposició final primera. Altres possibilitats de contrac-
tació.

S’autoritza els consumidors qualificats de baixa tensió
a contractar l’energia amb productors en règim ordinari
i especial o accedint directament al mercat organitzat
de producció, sempre que estiguin donats d’alta a la

secció tercera del registre administratiu de distribuïdors,
comercialitzats i consumidors qualificats del Ministeri
d’Economia i compleixin tots els requisits establerts en
la normativa per als agents compradors del mercat de
producció d’energia elèctrica. Només poden disposar
d’un contracte d’adquisició d’energia amb un únic sub-
jecte en cada període de liquidació de l’energia.

En aquests casos han de disposar d’un registre de
consum horari. Els requisits dels equips de mesura que
s’han d’insta�ar són els exigibles als consumidors d’alta
tensió establerts al Reial decret 2018/1997, de 26 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de punts de
mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica, amb
les modificacions introduïdes al Reial decret 385/2002,
de 26 d’abril.

Disposició final segona. Caràcter bàsic de les mesures.

Aquest Reial decret té el caràcter de bàsic, d’acord
amb el que estableixen l’article 149.1.13a i 25a de la
Constitució i l’article 3.1 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric.

Disposició final tercera. Normes de desplegament.

El ministre d’Economia queda facultat per dictar les
normes que siguin necessàries per a l’aplicació d’aquest
Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener
de 2003.

Madrid, 27 de desembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
per a Afers Econòmics
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO
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