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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
385 Reial decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el 

procediment per realitzar la lectura i la facturació dels subministraments 
d’energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

La normativa en vigor actualment en relació amb l’activitat de comercialització i el 
subministrament d’energia elèctrica està recollida al títol VIII de la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, del sector elèctric, i el seu desplegament normatiu principal és el Reial decret 
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica. Aquest desplegament reglamentari es complementa amb el que disposen el 
Reial decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques 
dels contractes d’adquisició d’energia i d’accés a les xarxes en baixa tensió, i 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.

Un dels aspectes relatius al subministrament és el de la mesura i la facturació dels 
consums d’energia elèctrica. Al Reial decret 1578/2008, de 26 de setembre, de retribució 
de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, per a la tecnologia esmentada, la disposició addicional setena, 
sobre «Periodicitat de la facturació i lectura de les tarifes domèstiques», estableix que «La 
facturació de les tarifes de subministrament d’energia elèctrica social i domèstiques (fins 
a 10 kW de potència contractada) a partir de l’1 de novembre de 2008 l’ha d’efectuar 
l’empresa distribuïdora mensualment i s’ha de portar a terme amb base en la lectura 
bimestral dels equips de mesura instal·lats a l’efecte.»

A aquestes normes és necessari afegir-hi el Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel 
qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs en el sector de 
l’energia elèctrica, i l’Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s’estableix el 
mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d’últim recurs 
d’energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d’últim recurs 
d’energia elèctrica.

El Reial decret esmentat 485/2009, de 3 d’abril, estableix que, a partir de l’1 de juliol 
de 2009, només es poden acollir a tarifes d’últim recurs els consumidors d’energia 
elèctrica connectats en baixa tensió la potència contractada dels quals sigui inferior o igual 
a 10 kW. Així mateix, la disposició addicional catorzena del Reial decret esmentat faculta 
la Direcció General de Política Energètica i Mines a determinar la forma d’estimar els 
consums quan aquests no es corresponen amb lectures reals.

En desplegament d’això, la Resolució de 14 de maig de 2009, de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines, estableix el procediment de facturació amb estimació del 
consum d’energia elèctrica i la seva regularització amb lectures reals, que actualment és 
aplicable als consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs.

Tenint en compte el temps transcorregut des de la publicació de les normes 
esmentades, i l’experiència adquirida en la matèria, cal revisar els aspectes relatius a 
l’aplicació de la facturació mensual en punts de subministrament de fins a 10 kW de 
potència contractada, per la qual cosa és necessari aprovar una regulació que sigui 
adequada a la nova situació.

Així mateix, és necessari unificar les diferents normes amb la finalitat d’eliminar 
possibles ineficiències en la seva aplicació i, en definitiva, facilitar l’actuació de tots els 
subjectes interessats.
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Addicionalment, es fa extensiva l’aplicació de la norma a tots els punts de 
subministrament d’energia elèctrica d’una potència contractada de fins a 15 kW. Això es 
fa tenint en compte que, inicialment, el Reial decret 1164/2001, de 26 d’octubre, definia la 
tarifa simple de baixa tensió fins a 15 kW, i admetia per a la tarifa esmentada la facturació 
bimestral. Posteriorment, la disposició addicional setena del Reial decret 1578/2008, de 26 
de setembre, va limitar la facturació mensual als subministraments de fins a 10 kW.

Així mateix, s’ha de tenir en compte la disposició addicional primera de l’Ordre 
ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir 
de l’1 de gener de 2008, relativa al Pla de substitució d’equips de mesura, que determina 
el següent: «Tots els comptadors de mesura en subministraments d’energia elèctrica amb 
una potència contractada de fins a 15 kW s’han de substituir per equips nous que permetin 
la discriminació horària i la telegestió abans del 31 de desembre de 2018».

Per tant, i amb la finalitat d’homogeneïtzar els aspectes relatius a l’aplicació de la 
facturació bimestral, s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret els 
subministraments en baixa tensió i potència contractada de fins a 15 kW.

D’acord amb el que preveu la disposició addicional onzena, apartat tercer, de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, el contingut d’aquest Reial decret 
s’ha sotmès a informe preceptiu de la Comissió Nacional d’Energia, la qual per a 
l’elaboració de l’informe ha pres en consideració les observacions i els comentaris del 
Consell Consultiu d’Electricitat, a través del qual s’ha evacuat el tràmit d’audiència al 
sector i les consultes a les comunitats autònomes.

Finalment, el projecte s’ha sotmès a examen de la Comissió Delegada del Govern per 
a Afers Econòmics, en la reunió del dia 20 de desembre de 2012.

Aquesta regulació té caràcter de normativa bàsica i es dicta a l’empara del que 
estableixen els articles 149.1.13a i 25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva per determinar les bases i la coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, respectivament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 
de desembre de 2012,

DISPOSO:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a tots els subministraments en baixa 
tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

Article 2. Lectura i facturació de consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs.

1. La facturació dels consumidors acollits a la tarifa d’últim recurs l’ha de portar a 
terme l’empresa comercialitzadora d’últim recurs basant-se en lectures reals.

La lectura de l’energia l’ha de fer l’encarregat de la lectura amb una periodicitat 
bimestral i s’ha de posar a disposició de l’empresa comercialitzadora d’últim recurs. En el 
cas de subministraments que comptin amb equips de mesura amb capacitat per a 
telemesura i telegestió, i efectivament integrats als sistemes corresponents, cal fer la 
lectura amb una periodicitat mensual, i s’ha de posar a disposició de l’empresa 
comercialitzadora d’últim recurs per a la facturació mensual al consumidor.

En els subministraments en què l’encarregat de la lectura no pugui accedir a l’equip 
de mesura per portar-la a terme, ha de deixar un avís de lectura impossible en què 
s’indiqui un número de telèfon i una adreça web mitjançant els quals l’usuari pugui facilitar 
la lectura del seu equip, així com el termini per fer-ho. En l’avís de lectura impossible s’hi 
ha d’especificar la informació que l’usuari ha d’indicar per poder facilitar la lectura 
esmentada. En cas que l’usuari no posi a disposició de l’encarregat de la lectura la lectura 
del seu equip de mesura en el termini de dos mesos des de l’avís de lectura impossible, 
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l’encarregat de la lectura pot estimar el consum del subministrament esmentat en funció 
del procediment que recull la normativa vigent en cada moment.

En tot cas i sens perjudici de l’obligació de l’encarregat de la lectura de llegir amb 
caràcter bimestral, o mensual, segons correspongui, cal fer una regularització anual sobre 
la base de lectures reals i, en cas que el consumidor no faciliti les lectures, la regularització 
anual esmentada es pot realitzar sobre la base d’estimacions.

2. No obstant el que assenyala l’apartat anterior, amb l’acord exprés previ entre les 
parts, l’encarregat de la lectura, el comercialitzador i el consumidor, i quan aquesta 
circumstància s’hagi notificat al consumidor i aquest hagi acceptat aquest mètode de 
facturació, es podran realitzar facturacions mensuals.

La lectura de l’energia l’ha de fer l’encarregat de la lectura amb una periodicitat 
bimestral i s’ha de posar a disposició de l’empresa comercialitzadora d’últim recurs.

En els mesos alterns en els quals no hi hagi lectura real, s’ha de facturar en funció del 
procediment que recull la normativa vigent en cada moment. Aquestes estimacions les ha 
de portar a terme l’encarregat de la lectura. En aquestes factures cal indicar «consum 
estimat».

Amb l’acord exprés previ entre les parts, es pot facturar una quota fixa mensual 
proporcional als consums històrics i quan no n’hi hagi amb una estimació d’hores 
d’utilització diària, acordada prèviament, més el terme de potència. En tot cas, s’ha de 
produir una regularització com a mínim anual i s’ha de basar en lectures reals.

Als subjectes acollits al pagament per domiciliació bancària no se’ls pot carregar al 
compte cap quantitat fins transcorreguts 7 dies naturals des de la remissió de la factura.

3. La facturació dels clients sense dret a subministrament d’últim recurs als quals 
una comercialitzadora d’últim recurs els estigui subministrant de manera transitòria, cal 
fer-la amb caràcter mensual o bimestral, sempre basada en lectures reals, segons sigui la 
facturació de l’accés a xarxes d’acord amb la normativa en vigor.

4. En aquells casos en els quals dins d’un mateix període de facturació hagi regit 
més d’un preu del peatge o de la tarifa, cal portar a terme la facturació sobre la base dels 
consums reals realitzats que cal distribuir per a això proporcionalment als dies en què 
hagin estat en vigor cada un dels preus.

Article 3. Lectura i facturació de consumidors que contracten el seu subministrament a 
través d’una comercialitzadora en mercat lliure.

1. La facturació de l’accés a les xarxes l’ha de fer l’encarregat de la lectura segons 
el que estableix 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, o la norma que el 
substitueixi.

La comercialitzadora que hagi contractat en nom del consumidor l’accés a xarxes ha 
de fer al consumidor la facturació per l’accés a xarxes a la mateixa factura que el 
subministrament realitzat. La factura en aquests casos ha de desglossar els conceptes de 
peatges i, si s’escau, el lloguer d’equips de mesura.

2. La facturació de l’accés a les xarxes cal fer-lo sempre basant-se en lectures reals. 
En qualsevol cas la lectura de l’energia l’ha de fer l’encarregat de la lectura amb una 
periodicitat màxima bimestral i s’ha de posar a disposició de l’empresa comercialitzadora. 
En el cas de subministraments que comptin amb equips de mesura amb capacitat per a 
telemesura i telegestió, i efectivament integrats als corresponents sistemes, cal fer la 
lectura amb una periodicitat mensual.

En els subministraments en els quals l’encarregat de lectura no pugui accedir a l’equip 
de mesura per realitzar la lectura, és aplicable el que estableixen sobre això els paràgrafs 
tercer i quart de l’apartat 1 de l’article anterior.

3. Amb l’acord exprés previ entre les parts, es pot facturar una quota fixa mensual 
proporcional als consums històrics i quan no n’hi hagi amb una estimació d’hores 
d’utilització diària, acordada prèviament, més el terme de potència. En tot cas, s’ha de 
portar a terme una regularització com a mínim anual i sobre la base de lectures reals.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 12  Dilluns 14 de gener de 2013  Secc. I. Pàg. 4

Als subjectes acollits al pagament per domiciliació bancària no se’ls pot carregar al 
compte cap quantitat fins transcorreguts 7 dies naturals des de la remissió de la factura.

Tot això sens perjudici que els consumidors no acollits a la tarifa d’últim recurs i les 
comercialitzadores poden arribar a qualsevol altre tipus d’acord relatiu a les condicions de 
facturació, sempre que les dues parts ho decideixin lliurement i quedi recollit en el 
contracte de subministrament corresponent, i que les condicions esmentades respectin el 
que disposa la normativa d’aplicació.

4. En els casos en els quals dins d’un mateix període de facturació hagi regit més 
d’un preu del peatge, cal fer la facturació d’acord amb els consums reals realitzats, que 
cal distribuir per a això proporcionalment als dies en què hagin estat en vigor cada un dels 
preus.

Disposició addicional primera. Factures d’energia elèctrica.

La Direcció General de Política Energètica i Mines pot establir, amb el tràmit 
d’audiència previ, el contingut mínim obligatori i un format tipus voluntari de les factures 
que han de remetre els comercialitzadors del mercat lliure d’electricitat als consumidors 
en baixa tensió de fins a 15 kW de potència contractada no acollits a la tarifa d’últim 
recurs.

Així mateix, la Direcció General de Política Energètica i Mines pot determinar la forma 
d’estimar els consums quan aquests no es corresponguin amb lectures reals.

Disposició addicional segona. Informació als consumidors sobre l’aplicació d’aquest 
Reial decret.

Les empreses comercialitzadores han de remetre als seus clients una carta juntament 
amb les tres primeres factures que emetin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, amb la finalitat de comunicar-ne l’entrada en vigor i publicitar el procediment per 
sol·licitar la facturació amb caràcter mensual.

Les cartes remeses als consumidors s’han d’ajustar al model definit a l’annex d’aquest 
Reial decret.

Disposició transitòria primera. Període d’adaptació al que disposen els articles 2 i 3.

El que disposen els articles 2 i 3 és aplicble a les facturacions dels consums que es 
realitzin a partir del dia 1 d’abril de 2013.

Disposició transitòria segona. Normativa per calcular els consums estimats.

Fins que la Direcció General de Política Energètica i Mines no dicti una nova regulació 
per determinar la forma d’estimar els consums dels subministraments en baixa tensió 
amb potència contractada no superior a 15 kW quan no hi hagi lectures reals, cal seguir 
aplicant el que estableixen les resolucions de 14 de maig de 2009 i 24 de maig de 2011 
de la Direcció General esmentada, en tot el que no s’oposi al que disposa aquest Reial 
decret, i la seva aplicació es fa extensiva a l’estimació dels consums dels subministraments 
en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades la disposició addicional setena del Reial decret 1578/2008, de 26 
de setembre, de retribució de l’activitat de producció d’energia elèctrica mitjançant 
tecnologia solar fotovoltaica per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment 
de la retribució del Reial decret 661/2007, de 25 de maig, per a la tecnologia esmentada; 
els apartats 2 i 5 de l’article 82 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es 
regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i, en general, totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableixen els articles 149.1.13a i 
25a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per 
determinar les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i 
les bases del règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final segona. Desplegament normatiu i aplicació.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme ha de dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions de desplegament que siguin indispensables per assegurar 
l’aplicació adequada d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 28 de desembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ

ANNEX

Carta informativa relativa a l’entrada en vigor de la facturació bimestral

Us informem que el passat dia xx va entrar en vigor el Reial decret xx/2012, de xx de 
desembre, pel qual es determina el procediment per fer la lectura i la facturació dels 
subministraments d’energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW.

D’acord amb aquest, la facturació de l’energia que consumiu a partir de l’1 d’abril 
de 2013 passa a realitzar-se amb una periodicitat bimestral en lloc de mensualment com 
fins ara, i a partir de lectures reals dels vostres consums.

En els subministraments en què el comptador no sigui accessible, l’empresa 
distribuïdora que ha de fer la lectura us ha de deixar un avís de lectura impossible. Si 
aquest és el vostre cas, podeu aportar la lectura de l’equip esmentat directament a través 
del telèfon o la pàgina web que indiqui aquest avís.

Addicionalment podeu acordar, de manera expressa, amb l’empresa comercialitzadora, 
la realització de facturacions mensuals basades en consums reals i estimats o bé la 
facturació d’una quota fixa mensual i una regularització anual posterior.

Finalment, us indiquem que en el futur, quan els nous equips de mesura amb capacitat 
de telegestió s’integrin als sistemes de telemesura corresponents, la lectura i la facturació 
es portaran a terme amb una periodicitat mensual.

Aquesta comunicació té caràcter informatiu.
A l’espera d’oferir-vos més bon servei, rebeu una cordial salutació.

Signat: ……………………………………
(Nom de l’empresa comercialitzadora).
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