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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
10220 Reial decret 1011/2009, de 19 de juny, pel qual es regula l’Oficina de Canvis de 

Subministrador.

I

La Directiva 96/92/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre de 
1996, relativa a normes comunes per al mercat interior de l’electricitat, va establir les bases 
per a la creació del mercat interior de l’electricitat a la Unió Europea.

La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, i les seves disposicions 
normatives de desplegament, van establir el règim jurídic de les activitats destinades al 
subministrament d’energia elèctrica, consistents en la seva generació, transport, distribució, 
comercialització i intercanvis intracomunitaris i internacionals, així com la gestió econòmica 
i tècnica del sistema elèctric, d’acord amb les previsions que conté la Directiva 96/92/CE 
esmentada.

Posteriorment, la Directiva 2003/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
juny de 2003, va establir noves normes comunes per completar el mercat interior de 
l’electricitat, va derogar la Directiva 96/92/CE i va introduir modificacions significatives per 
tal d’assegurar un accés eficaç i no discriminatori a les xarxes dels distribuïdors.

Aquesta Directiva 2003/54/CE ha estat incorporada a l’ordenament jurídic espanyol 
mitjançant la Llei 17/2007, de 4 de juliol, que modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric.

Com a complement a l’objectiu que persegueix la Directiva de l’accés eficaç i no 
discriminatori a les xarxes dels distribuïdors, el nou article 47 bis de la Llei del sector 
elèctric va crear l’Oficina de Canvis de Subministrador, una societat mercantil independent 
amb objecte social exclusiu, que realitza les seves funcions simultàniament en els sectors 
del gas natural i de l’electricitat, i responsable de la supervisió dels canvis de subministrador, 
a la qual el Govern pot encomanar funcions de gestió directa dels canvis de subministrador. 
Aquesta Oficina, per a l’exercici de les seves funcions té accés a les bases de dades de 
punts de subministrament de les empreses.

D’acord amb el nou article 3.5.i) de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, correspon a la 
Comissió Nacional d’Energia la supervisió del compliment de la normativa i procediments 
relacionats amb els canvis de subministrador, així com l’activitat de l’Oficina de Canvis de 
Subministrador.

Finalment, s’ha d’assenyalar que, en virtut de l’article 60.a).6 de l’esmentada norma 
legal, constitueix una infracció administrativa molt greu l’incompliment de les limitacions 
establertes quant a la participació en l’accionariat de l’Oficina de Canvis de Subministrador, 
i en són responsables les persones físiques o jurídiques que resultin titulars dels valors.

II

Pel que fa al sector d’hidrocarburs, la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, i les seves normes 
de desplegament, van establir el règim jurídic de les activitats de transport, distribució, 
emmagatzematge, regasificació i subministrament dels subjectes que intervenen en el 
sistema gasista, d’acord amb el que disposa la Directiva 98/30/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 22 de juny de 1998, sobre normes comunes per al mercat interior del gas 
natural, i van definir clarament les funcions i responsabilitats de tots els agents que 
intervenen en el sistema gasista.

La posterior Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny 
de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural i per la qual es 
deroga la Directiva 98/30/CE, va imposar les obligacions de separació jurídica al mercat 
liberalitzat de les activitats de transport, distribució, regasificació o emmagatzematge, 
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d’una banda, de les activitats de producció o subministrament de gas natural, d’una altra, 
i l’obligació de separació funcional.

Per això, la Llei 12/2007, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, amb la finalitat d’adaptar-la al que disposa la Directiva 
2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes 
comunes per al mercat interior del gas natural i per la qual es deroga la Directiva 98/30/CE, 
va modificar el capítol II del títol IV de la Llei, redefinint les activitats dels diferents subjectes 
que actuen en el sistema gasista, establint una separació jurídica i funcional de les 
denominades «activitats de xarxa» de les activitats de producció i subministrament, i 
eliminant la possible competència entre els distribuïdors i els comercialitzadors en el sector 
del subministrament, amb la previsió de la desaparició del sistema de tarifes i la creació 
d’una tarifa d’últim recurs a la qual es poden acollir els consumidors que es considerin en 
funció de la situació i evolució del mercat.

Igual que per al sector elèctric, amb la introducció d’un nou article 83 bis en l’esmentada 
Llei del sector d’hidrocarburs, es va crear l’Oficina de Canvis de Subministrador, una 
societat mercantil destinada a garantir que el dret al canvi del subministrador dels 
consumidors de gas s’exerceixi sota els principis de transparència, objectivitat i 
independència, i que realitza les seves funcions simultàniament en els sectors del gas 
natural i de l’electricitat.

D’acord amb el nou article 3.4.i) de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, correspon a la 
Comissió Nacional d’Energia la supervisió del compliment de la normativa i procediments 
relacionats amb els canvis de subministrador, així com l’activitat de l’Oficina de Canvis de 
Subministrador.

Finalment, s’ha d’assenyalar que en virtut de l’article 110.t) de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, constitueix una infracció administrativa molt greu l’incompliment de les limitacions 
establertes quant a la participació en l’accionariat de l’Oficina de Canvis de Subministrador, 
i en són responsables les persones físiques o jurídiques que resultin titulars dels valors.

III

L’Oficina de Canvis de Subministrador constitueix una novetat no només en el panorama 
energètic espanyol sinó també en el dels països del nostre entorn. En el dret comparat 
diverses solucions han estat i són les adoptades per solucionar la qüestió del canvi de 
subministrador.

A Alemanya no existeix una entitat pública o privada responsable del canvi de 
subministrador, sinó que el procediment de canvi es desenvolupa directament entre les 
parts afectades. L’Agència Federal de Xarxes (Bundesnetzagentur), com a autoritat 
reguladora, té la potestat de fixar principis i regles generals vinculants sobre el procediment 
de canvi de subministrador, però no intervé en el procediment concret de canvi.

A França coexisteixen diversos organismes amb competències en el sector energètic. 
D’una part la Commission de régulation de l’énergie, equivalent de la Comissió Nacional 
d’Energia espanyola, és l’autoritat supervisora del sector elèctric i del gas. La legislació 
francesa va crear el Médiateur de l’énergie, com a defensor del consumidor en matèria 
d’energia, però no preveu tanmateix una figura similar a l’Oficina de Canvis de 
Subministrador.

Holanda no té un únic organisme públic o privat encarregat de registrar els canvis de 
subministrador. Hi coexisteixen diversos registres descentralitzats d’electricitat i de gas 
controlats per les companyies responsables de la distribució i el subministrament, 
generalment societats de responsabilitat limitada, titularitat d’ens públics, municipis o 
províncies. Un ens únic (Energie Data Services Nederland BV), amb forma de societat 
mercantil, és el que opera com a via de comunicació entre les parts implicades en els 
canvis de subministrador. Tanmateix, i encara que canalitza la informació, no gestiona 
oficialment un registre.

Al Regne Unit sí que existeix, en canvi, una Oficina per al Gas i l’Electricitat (Office for 
Gas and Electricity), amb funcions de regulació de les companyies que operen en el sector. 
Li correspon l’expedició i modificació de llicències, la investigació i revocació de llicències 
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per incompliments dels llicenciataris i la realització de controls de preus. L’Oficina és 
dirigida per l’Autoritat dels Mercats de Gas i Electricitat. Col·laborava amb l’Oficina l’entitat 
denominada Energywatch, responsable de la supervisió en matèria de canvis de 
subministrador, fins a l’entrada en funcionament de Consumer Focus, organisme que 
integra els organismes de defensa dels consumidors en diversos sectors. No obstant això, 
malgrat les competències de l’Oficina i Consumer Focus, no existeix realment una entitat 
o oficina directament responsable del canvi de subministrador, però sí companyies privades 
que presten serveis de suport al canvi de subministrador.

Per tant, l’Oficina de Canvis de Subministrador que es regula ara mitjançant aquest 
Reial decret constitueix una novetat no només en el dret espanyol sinó també en el dels 
països del nostre entorn, ja que es configura com una societat mercantil anònima que 
realitza les seves funcions simultàniament en els sectors del gas natural i de l’electricitat i 
l’objecte social exclusiu de la qual és la supervisió dels canvis de subministrador.

IV

El legislador encomana a l’Oficina de Canvis de Subministrador la responsabilitat de la 
supervisió dels canvis de subministrador d’acord amb els principis de transparència, 
objectivitat i independència, es remet a l’instrument reglamentari per al desplegament 
d’aquesta previsió, i faculta el Govern per encomanar a l’Oficina de Canvis de Subministrador 
funcions de gestió directa dels canvis de subministrador en les condicions que es determinin 
per reglament. El present Reial decret té per finalitat el compliment d’aquest manament.

S’estructura en onze articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i 
set disposicions finals. El cos de la norma aborda les qüestions relatives a la naturalesa, 
composició i funcions de l’Oficina. També regula el procediment de formulació de 
discrepàncies, suggeriments o observacions que cadascun dels socis pot formular sobre 
els projectes d’informes, memòries o propostes elaborades per l’Oficina, no com un 
mecanisme de modificació del contingut de l’informe o proposta, cosa que no faria sinó 
endarrerir-ne l’evacuació, sinó com una mena de vot particular o advertència dels socis 
discrepants sobre el seu contingut.

El Reial decret recull expressament el caràcter gratuït de l’accés a la informació per a 
l’Oficina de Canvis de Subministrador, consagrant un sistema múltiple consistent en el fet 
que a més de l’accés a les bases de dades de consumidors i punts de subministrament de 
gas i d’electricitat a través de mitjans telemàtics, l’Oficina, com a part de les seves funcions, 
pot sol·licitar a les empreses distribuïdores i comercialitzadores la informació relativa als 
canvis de subministrador que figura en aquestes bases de dades, la que no hi figura, i a 
més tota la informació que consideri necessària per al compliment de les seves funcions, 
sempre relativa als canvis de subministrador.

També aborda aquest Reial decret la Junta General i el Consell d’Administració de la societat 
que es constitueix, a la qual reconeix autonomia pressupostària, i es finança sobre la base de les 
quotes dels seus socis, en proporció a la seva respectiva participació en el capital.

D’altra banda, s’atribueix a la Comissió Nacional d’Energia la supervisió no només de 
l’activitat de l’Oficina de Canvis de Subministrador, sinó també del compliment de la 
normativa i procediments relacionats amb els canvis de subministrador. Així mateix es 
faculta la Comissió Nacional d’Energia per sol·licitar, mitjançant requeriments concrets i 
individuals dirigits a les empreses o a l’Oficina tota la informació, amb el desglossament i 
format que determini, relativa als canvis de subministrador, amb exclusió en tot cas de la 
informació comercialment sensible.

A això s’hi afegeix un manament perquè en el si de l’Oficina es creï un centre d’informació 
gratuïta al consumidor almenys sobre els següents aspectes: procediment de canvi, 
requisits i informació per al canvi, termini i efectes del canvi i relació de comercialitzadors, 
si s’escau, d’últim recurs.

V

D’altra banda, es modifiquen l’article 43 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, 
pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament 
i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, i l’article 7 del Reial decret 
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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.

També, en compliment de la mesura trentena del Pla d’activació de l’estalvi i l’eficiència 
energètica 2008-2011, aprovat pel Consell de Ministres l’1 d’agost de 2008 i ampliant-ne el 
contingut, es regula la possibilitat que els consumidors que implantin sistemes d’estalvi i 
eficiència energètica puguin abocar a la xarxa l’energia que no pugui ser consumida en la 
pròpia instal·lació, i detreure-la del seu consum, cosa que pot suposar un estalvi important 
per a la instal·lació i per al conjunt del sistema.

Finalment, mitjançant l’addició d’un paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 10 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 l’esmentada tecnologia, es flexibilitza la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques en 
centres de consum elèctric rellevants.

VI

El Reial decret que s’aprova respon a la necessitat de desplegar per reglament tant el 
nou article 47 bis de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, com el també 
nou article 83 bis de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. En els dos 
articles s’efectuen tres emissions al reglament i, així, estableixen, primer, que l’Oficina de 
Canvis de Subministrador és responsable de la supervisió dels canvis de subministrador de 
conformitat amb els principis de transparència, objectivitat i independència, en els termes 
que s’estableixin per reglament; segon, que el Govern pot encomanar a l’Oficina de Canvis 
de Subministrador funcions de gestió directa dels canvis de subministrador en les condicions 
que es determinin per reglament, i tercer, que s’ha d’establir per reglament la informació que 
els diferents subjectes han de subministrar a l’Oficina de Canvis de Subministrador.

D’altra banda, tant la disposició transitòria primera de l’esmentada Llei 17/2007, de 4 
de juliol, com la disposició transitòria tercera de l’esmentada Llei 12/2007, de 2 juliol, 
subjecten l’inici de l’activitat de la societat mercantil «Oficina de Canvis de Subministrador» 
a l’autorització prèvia de la Secretaria General d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç. Aquesta autorització va ser atorgada per resolució de la Secretaria General 
d’Energia d’1 d’agost de 2008, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 201, de 
20 d’agost de 2008.

Tenint en compte el que s’ha indicat anteriorment, amb el present Reial decret es 
despleguen les funcions de l’Oficina i determinats aspectes de la seva naturalesa, 
composició i règim de funcionament.

VII

S’ha evacuat el preceptiu tràmit d’audiència a través del Consell Consultiu d’Electricitat 
i del Consell Consultiu d’Hidrocarburs, les observacions i comentaris dels quals, d’acord 
amb el que estableix el 5.5 del Reial decret 1339/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Comissió Nacional d’Energia, s’han pres en consideració per a l’elaboració 
del corresponent informe de l’esmentada Comissió. Aquesta, de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional onzena, apartat tercer, 1, funcions segona i quarta de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, ha evacuat el seu preceptiu informe 
amb data 29 de gener de 2009.

Així mateix sobre el Reial decret ha emès informe la Comissió Delegada del Govern 
per a Afers Econòmics en la reunió del dia 18 de juny de 2009.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.13a i 25a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per determinar les 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i les bases del règim 
miner i energètic, respectivament, que van servir d’empara a la Llei 17/2007, de 4 de juliol, 
i a la Llei 12/2007, de 2 juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el 
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Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 19 
de juny de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Naturalesa.

L’Oficina de Canvis de Subministrador és una societat mercantil anònima l’objecte 
social exclusiu de la qual és la supervisió dels canvis de subministrador de conformitat 
amb els principis de transparència, objectivitat i independència.

L’Oficina de Canvis de Subministrador realitza les seves funcions simultàniament en 
els sectors del gas natural i de l’electricitat.

Article 2. Composició.

1. En el capital de l’Oficina de Canvis de Subministrador hi han de participar els 
distribuïdors i comercialitzadors de gas natural i d’electricitat amb els percentatges de 
participació següents:

Distribuïdors d’energia elèctrica: 15%.
Distribuïdors de gas natural: 15%.
Comercialitzadors d’energia elèctrica: 35%.
Comercialitzadors de gas natural: 35%.

2. Dins de la quota de cada grup de subjectes, la participació corresponent a cada 
empresa es realitza en funció de l’energia circulada a través de les seves instal·lacions, en 
el cas dels distribuïdors, i de l’energia venuda en el cas dels comercialitzadors, i no pot 
resultar una participació superior al 20% per grup de societats.

L’esmentada limitació únicament afecta la participació total de cada grup en l’accionariat 
de la societat, i no les quotes per sectors d’activitat.

En cas que, segons l’energia circulada i venuda per un grup de societats, la participació 
superi una quota del 20%, l’excés es reparteix entre els subjectes restants proporcionalment 
a les quotes prèvies.

Anualment, i amb caràcter previ a la celebració de la Junta General d’accionistes, 
s’han de revisar les participacions de cadascun dels distribuïdors i comercialitzadors 
d’electricitat i gas a fi d’adequar-les als percentatges que estableix el present article.

3. Només es poden transmetre accions a favor de les persones jurídiques que 
compleixin els requisits que estableix l’apartat 1 d’aquest article, i respectant els límits i els 
percentatges de participació dels accionistes en el capital que s’hi determinen, sense que 
es puguin alterar els percentatges de capital que legalment corresponguin a cada accionista 
segons la quota assignada.

Cada accionista de l’Oficina de Canvis de Subministrador ha de vendre als altres 
accionistes o a un tercer el nombre d’accions que en cada moment sigui necessari per 
donar compliment als percentatges de participació que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

Cada accionista ha d’adquirir el nombre d’accions que en cada moment sigui necessari 
per donar compliment als percentatges de participació a l’Oficina de Canvis de 
Subministrador que preveu l’apartat 1 d’aquest article.

Cap accionista pot transmetre o adquirir accions de l’Oficina de Canvis de Subministrador, 
ni als seus accionistes ni a un tercer, fora dels casos assenyalats en els paràgrafs 
precedents.

4. S’assegura el dret a una representació mínima a nous entrants i s’adequa la 
participació de les empreses dins de la quota de cada grup de subjectes.

El secretari general d’Energia ha d’autoritzar o denegar la proposta que, sobre la 
participació corresponent a cada nova empresa, presenti l’Oficina de Canvis de 
Subministrador.

Aquesta participació mínima s’ha de mantenir fins que es disposi de dades d’energia 
circulada a través de les seves instal·lacions en el cas dels distribuïdors, o d’energia 
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venuda en el cas dels comercialitzadors, corresponents a un exercici complet, i que 
permetin aplicar el que disposa l’apartat segon d’aquest article.

Article 3. Funcions.

Són funcions de l’Oficina de Canvis de Subministrador:

a) La supervisió dels canvis de subministrador, de conformitat amb els principis de 
transparència, objectivitat i independència.

b) Promoure i, si s’escau, supervisar l’intercanvi telemàtic i àgil de la informació entre 
els distribuïdors i comercialitzadors.

c) Proposar a les autoritats competents la millora dels procediments relatius al canvi 
de subministrador.

d) Sol·licitar a les empreses distribuïdores i comercialitzadores la informació relativa 
als canvis de subministrador que figura a les bases de dades de consumidors i punts de 
subministrament de gas i d’electricitat, sense perjudici de l’accés a través de mitjans 
telemàtics reconegut a l’article 5.

Així mateix pot sol·licitar informació sobre procediments relatius a expedients concrets 
de canvi de subministrador.

e) Sol·licitar almenys trimestralment a les empreses distribuïdores i comercialitzadores 
la informació relativa als canvis de subministrador que no figura a les bases de dades de 
consumidors i punts de subministrament de gas i d’electricitat i, en particular, sobre el 
següent:

1r Sol·licituds de canvi que s’han enviat en el període, que han estat acceptades, 
rebutjades, pendents de resposta, pendents d’activació, anul·lades, activades i els impagats 
produïts.

2n Durada de la tramitació de les sol·licituds de canvi de subministrador.
3r Nombre de desestimacions de canvi de subministrador amb indicació del motiu del 

rebuig.
4t Conflictes d’accés la resolució dels quals s’hagi notificat en el trimestre anterior a 

la petició d’informació.

Per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç es pot modificar la periodicitat o 
regularitat de la sol·licitud d’informació.

f) Sol·licitar als agents tota la informació que sigui necessària per al compliment de 
les seves funcions, relativa als canvis de subministrador, i diferent de l’assenyalada en el 
paràgraf e) anterior, excloent en tot cas la informació comercialment sensible.

Per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç es pot determinar la informació 
que no s’ha de considerar comercialment sensible.

g) Elaborar, d’acord amb la informació a què es fa referència en els paràgrafs e) i f), 
els informes periòdics necessaris que permetin conèixer el funcionament real de les 
activitats associades al procés de canvi de subministrador.

h) Elaborar els informes específics relatius als processos de canvi de subministrador 
que requereixi el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç o la Comissió Nacional 
d’Energia.

i) Comunicar tots els informes, memòries i propostes que elabori a tots els socis, al 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Comissió Nacional d’Energia i a les comunitats 
autònomes, sense perjudici de la funció que assenyala el paràgraf m).

j) Facilitar informació i promoure la formació en els procediments tant als agents 
existents, com a nous entrants.

k) Acordar la seva organització, funcionament i la selecció i contractació dels mitjans 
i recursos necessaris.

l) Aprovar el seu pressupost anual.
m) Elaborar i remetre amb caràcter anual una Memòria d’activitats al Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç, al Ministeri de Sanitat i Política Social, a la Comissió Nacional 
d’Energia, i a les comunitats autònomes.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 149  Dissabte 20 de juny de 2009  Secc. I. Pàg. 7

n) Difondre a la societat i associacions de consumidors la liberalització dels mercats 
del gas i electricitat.

o) Comunicar els incompliments de les restriccions que es determinin per reglament 
respecte a la possibilitat de realitzar contraofertes a clients.

p) Exigir al comercialitzador tota la documentació que necessiti d’acord amb la 
disposició addicional primera de l’Ordre ITC/2309/2007, de 30 de juliol, per la qual 
s’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament 
d’últim recurs de gas natural.

Així mateix, exigir al comercialitzador d’energia elèctrica, i al distribuïdor de gas i 
electricitat, tota la documentació que necessiti per assegurar l’adequada aplicació dels 
procediments establerts per al canvi de subministrador d’electricitat.

q) Verificar, mitjançant el sistema o sistemes creats o desenvolupats per l’Oficina, 
que els consumidors han atorgat el seu efectiu consentiment al canvi de subministrador.

r) Comunicar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a la Comissió Nacional 
d’Energia, la impossibilitat o dificultat d’accés a les bases de dades de consumidors i punts 
de subministrament de gas i d’electricitat reconeguda a l’article 5, l’existència de qualsevol 
altre obstacle existent per al desenvolupament normal de l’activitat de l’Oficina, i els 
incompliments de procediments i terminis de què tingui coneixement.

s) Cedir gratuïtament a tots els comercialitzadors que ho sol·licitin per escrit, en virtut 
de l’article 11.2.a) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, la informació relativa a la base de dades de subministrament de 
qualsevol empresa distribuïdora.

Aquells a qui es refereixi la informació esmentada tenen dret d’accés a les seves dades 
contingudes a la base de forma gratuïta i, a més, poden prohibir per escrit a l’Oficina de 
Canvis de Subministrador la difusió de les dades que assenyalin expressament. En aquest 
cas la manifestació escrita del consumidor ha de constar expressament a la base de dades, 
i correspon a l’Oficina de Canvis de Subministrador custodiar una còpia de l’esmentada 
sol·licitud.

No obstant això, en cas que el client estigui en situació d’impagament no pot prohibir 
la difusió del seu CUP i de la informació de la situació indicada.

Article 4. Discrepàncies, suggeriments o observacions.

Els projectes d’informes, memòries o propostes elaborades per l’Oficina de Canvis de 
Subministrador s’han de remetre a tots els socis abans que siguin enviats a l’òrgan o 
autoritat destinatària de l’esmentat informe, memòria o proposta.

Rebuda còpia dels projectes d’informes, memòries o propostes, tots i cadascun dels 
socis tenen dret a formular per escrit en un termini de 10 dies les discrepàncies, suggeriments 
o observacions que considerin convenients, les quals s’han d’annexar al contingut de 
l’informe, memòria o proposta definitiva, per a la seva tramesa conjunta en un termini de 5 
dies, comptats des de la finalització d’aquell termini de 10 dies, a l’òrgan o autoritat 
destinatària.

Article 5. Accés gratuït i telemàtic.

1. Per a l’exercici de la seva activitat, l’Oficina de Canvis de Subministrador ha de 
tenir en tot cas accés gratuït a la informació.

2. L’accés a les bases de dades de consumidors i punts de subministrament de gas 
i d’electricitat es realitza a través de mitjans telemàtics, sense perjudici a més de la facultat 
reconeguda a l’article 3.d).

Article 6. Resolució de discrepàncies sobre la classe o contingut de la informació que 
s’ha de subministrar.

La Comissió Nacional d’Energia ha de resoldre qualsevol discrepància existent entre 
l’Oficina de Canvis de Subministrador i els distribuïdors i comercialitzadors sobre la classe 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 149  Dissabte 20 de juny de 2009  Secc. I. Pàg. 8

o contingut de la informació que aquesta ha de subministrar a aquella, i sobre la classe i 
contingut que s’han d’intercanviar entre si distribuïdors i comercialitzadors.

Article 7. Junta General.

1. La Junta General es regeix pel que disposen aquest Reial decret, els Estatuts de 
la societat i, si s’escau, el Reglament de la Junta General.

2. Correspon als accionistes constituïts en Junta General decidir, per majoria en els 
assumptes propis que siguin competència legal d’aquesta.

No obstant això, és necessària majoria qualificada quan ho determinin els Estatuts.

Article 8. Consell d’Administració.

1. La societat està regida i administrada per un Consell d’Administració compost per 
15 membres elegits per la Junta General, o pel mateix Consell d’Administració, d’acord en 
aquest últim cas amb l’article 138 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

La representació en el Consell d’Administració ha de tenir proporció amb la participació 
a què fa referència l’article 2, i el criteri que s’ha de considerar és l’assenyalat a l’apartat 2 
del mateix article.

2. No obstant això, en tot cas s’han de reservar en el Consell d’Administració dos 
llocs, almenys, per als socis minoritaris.

S’entén per soci minoritari tot aquell la participació del qual en el capital de la societat 
no li atorgui dret a designar almenys un representant en el Consell d’Administració.

3. Llevat dels casos en què els Estatuts exigeixin majoria reforçada, tots els acords 
s’adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents. En cas d’empat en les votacions 
és diriment el vot del president.

Article 9. Finançament de l’Oficina.

L’Oficina de Canvis de Subministrador es finança sobre la base de les quotes dels 
seus socis, en proporció a la respectiva participació en el capital.

Article 10. Centre d’informació sobre el canvi de subministrador.

S’ha de crear en el si de l’Oficina de Canvis de Subministrador un centre d’informació 
sobre el canvi de subministrador, que ha d’oferir informació gratuïta almenys sobre els 
aspectes següents:

a) Procediment de canvi.
b) Requisits i informació per al canvi.
c) Terminis i efecte del canvi.
d) Relació de comercialitzadors, si s’escau d’últim recurs.

Article 11. Comissió Nacional d’Energia.

La Comissió Nacional d’Energia ha de supervisar el compliment de la normativa i 
procediments relacionats amb els canvis de subministrador que es realitzin, així com 
l’activitat de l’Oficina de Canvis de Subministrador.

Així mateix la Comissió Nacional d’Energia pot sol·licitar, mitjançant requeriments 
concrets i individuals dirigits a les empreses o a l’Oficina de Canvis de Subministrador, tota 
la informació, amb el desglossament i format que determini, relativa als canvis de 
subministrador, amb exclusió en tot cas de la informació comercialment sensible.

Disposició addicional única. Representació de determinades instal·lacions del règim 
especial.

Es prorroga l’aplicació del que disposa la disposició transitòria sisena del Reial decret 
661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
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règim especial, fins al 31 d’octubre de 2009 i, en conseqüència, la data d’1 de juliol de 
2009, establerta en els apartats 2, 3 i 4 de la disposició addicional setena i a l’apartat 2 de 
la disposició transitòria cinquena del 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, 
queda substituïda per la d’1 de novembre de 2010.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats la disposició addicional tercera i l’annex VII 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.

Disposició final primera. Modificació 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.

S’afegeix una nova disposició addicional al 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, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional dotzena. Abocaments a la xarxa d’energia elèctrica per a 
consumidors que implantin sistemes d’estalvi i eficiència.

1. Els consumidors d’energia elèctrica connectats en alta tensió que a causa 
de la implantació d’un sistema d’estalvi i eficiència energètica disposin en determinats 
moments d’energia elèctrica que no pugui ser consumida en la pròpia instal·lació 
poden ser autoritzats excepcionalment per la Direcció General de Política Energètica 
i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a abocar l’esmentada energia a 
la xarxa sempre que compleixin els requisits següents:

a) Que presentin certificat del gestor de la xarxa a la qual estiguin connectats 
acreditatiu d’haver obtingut el dret d’accés per abocar energia elèctrica de conformitat 
amb el que preveu el títol IV d’aquest Reial decret.

b) Que presentin un projecte de les mesures d’estalvi i eficiència a adoptar 
indicant la incidència en el seu consum d’energia elèctrica.

2. Per a la facturació del subministrament l’energia abocada a la qual es 
refereix l’apartat anterior s’ha de descomptar en cada hora de l’energia elèctrica 
adquirida pel titular de la instal·lació. El saldo horari resultant entre l’energia elèctrica 
adquirida i l’energia abocada a la xarxa no pot ser negatiu en cap cas.

3. L’energia abocada, a la qual es refereix l’apartat 1, pot ser objecte d’expedició 
de les garanties d’origen d’eficiència que s’estableixin per reglament.

4. La present disposició no és aplicable a instal·lacions de consumidors 
d’energia elèctrica associades a processos de cogeneració.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel 
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament 
i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural.

Els apartats 2 a 7 de l’article 43 del Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel 
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural, queden redactats de la manera 
següent:

«2. Les empreses distribuïdores han de disposar com a suport del sistema 
d’intercanvi d’informació d’una base de dades referides a tots els punts de 
subministrament connectats a les seves xarxes i a les xarxes de transport de la seva 
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zona, permanentment completa i actualitzada, en la qual constin almenys les dades 
següents relatives al punt de subministrament:

1r Codi d’identificació del punt de subministrament, és a dir, el CUPS 
complet.

2n Empresa distribuïdora, que ha d’incloure nom i codi de l’empresa 
distribuïdora.

3r Ubicació del punt de subministrament: direcció, població i província, que 
inclou direcció completa (tipus de via, nom de la via, número, pis i porta), nom de la 
població, codi postal i nom de la província. Aquesta informació s’ha de referir en tot 
moment al punt de subministrament i no a la ubicació, població i província del titular 
de l’esmentat punt de subministrament que s’exigeix a l’ordinal 16 d’aquest mateix 
apartat.

4t Pressió (en bars) de la connexió del punt de subministrament a les xarxes.
5è Característiques del punt de subministrament: tarifa o peatge actual o 

previst, cabal màxim contractat, si s’escau. Inclou nom de la tarifa d’accés de tercers 
a les xarxes segons la modalitat de contractació en vigor en el punt de subministrament. 
Aquest nom s’ha de correspondre amb el que consti a la norma reguladora de les 
tarifes en vigor en cada moment. Si s’escau “Cabal màxim diari contractat” en kWh/
dia; si s’escau “Cabal horari” en kWh; i dret d’acollir-se a la tarifa d’últim recurs 
segons la legislació vigent en la data de la consulta: “Dret a TUR” o “No dret a 
TUR”.

6è Data de l’última revisió i de l’última inspecció de les instal·lacions receptores 
individuals, així com el seu resultat. Inclou dia, mes i any de l’última inspecció 
periòdica o de l’última revisió periòdica, segons correspongui, de les instal·lacions 
receptores individuals. I resultat de l’última inspecció o revisió: “Favorable” o “No 
favorable”.

7è Consums dels dos últims anys i cabals mesurats periodificats segons 
facturació, i, si s’escau, els cabals màxim i mínim mesurats amb detall mensual.

La informació comprèn amb periodicitat mensual (excepte per a als punts de 
subministrament amb lectura bimestral), desglossat en els períodes que registri en 
origen l’equip de mesura, incloent la data inici i data fi de lectura per a cada període, 
i per als dos últims anys naturals a comptar de la data de la consulta:

a) “Consum d’energia” en kWh.
b) “Cabal mitjà” en kWh/dia.
c) Si s’escau “Cabal màxim diari mesurat” en kWh/dia i amb detall mensual.
d) Si s’escau “Cabal mínim diari mesurat” en kWh/dia i amb detall mensual.
e) Si s’escau “Percentatge de consum nocturn”.

8è Codi identificador de l’equip de mesura.
9è Característiques i propietat de l’equip de mesura, incloent disposició de 

telemesura: “Sí telemesura” o “No telemesura”; marca i model del comptador; marca 
i model del corrector; tipus de corrector; tipus de propietari de l’equip de mesura: 
“Empresa distribuïdora” o “Titular del punt de subministrament”.

10. Dia, mes i any de l’últim canvi dels paràmetres relatius a la contractació de 
la tarifa d’accés; aquests paràmetres poden ser la tarifa d’accés en si mateixa, el 
nivell de consum de referència aplicable al client, els cabals contractats i la pressió 
de subministrament.

11. Dia, mes i any últim canvi de comercialitzador del consumidor.
12. Perfil de consum aplicat per la distribuïdora al consumidor per a l’estimació 

del consum.
13. La informació relativa als impagats en què els consumidors hagin incorregut, 

sense perjudici de les obligacions que estableix l’article 29.2 de la Llei orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal, i articles 38 a 44 del seu Reglament de 
desplegament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
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14. Dades relatives al titular del punt de subministrament: persona física o 
persona jurídica.

15. Nom i cognoms, o si s’escau denominació social i forma societària, del 
titular del punt de subministrament.

16. Direcció completa del titular del punt de subministrament. Aquesta 
informació s’ha de referir en tot moment al titular del punt de subministrament i no a 
la ubicació, població i província de l’esmentat punt de subministrament que exigeix 
l’ordinal 3r d’aquest mateix apartat.

17. Informació relativa a l’ús del punt de subministrament quan el titular és 
persona física: “Habitatge habitual” o “No habitatge habitual”.

Les empreses distribuïdores que proporcionin en forma de codi alfanumèric la 
informació relativa al nom de l’empresa distribuïdora, nom de la població del punt de 
subministrament, nom de la província del punt de subministrament, i nom de la tarifa 
d’accés de tercers a les xarxes, estan obligades a proporcionar una relació on consti 
la correspondència dels codis esmentats amb els noms concrets. La resta dels 
continguts han de ser presentats per totes les empreses distribuïdores en la forma 
que descriu la relació anterior.

3. El codi d’identificació del punt de subministrament s’ha de posar en 
coneixement de la Comissió Nacional d’Energia, als efectes del desenvolupament 
de les seves funcions en relació amb les propostes de liquidació de la retribució de 
les activitats regulades del sector de gas natural.

4. Les empreses distribuïdores i comercialitzadores s’han de dotar dels 
sistemes informàtics necessaris que permetin la connexió entre sistemes i l’intercanvi 
de la informació, de manera que es possibiliti la consulta de dades de la base de 
dades indicada i la recepció i validació informàtica de sol·licituds i comunicacions 
amb els subjectes relacionats amb la contractació.

Les empreses distribuïdores han de garantir l’accés a les bases de dades de 
punts de subministrament a través de mitjans telemàtics. En particular, les empreses 
distribuïdores han de comptar amb els mitjans necessaris perquè qualsevol 
comercialitzador o l’Oficina de Canvi de Subministrador, d’acord amb la norma 
reguladora del seu funcionament, pugui descarregar i procedir al tractament de les 
dades referides a la totalitat dels punts de subministrament connectats a les xarxes 
del distribuïdor i a les xarxes de transport de la seva zona, així com portar a terme 
una selecció detallada dels punts de subministrament respecte als quals vol accedir 
a les seves dades, en funció de les diferents categories de dades que componen les 
bases esmentades.

Les empreses distribuïdores no poden establir cap condició en l’accés i 
tractament d’aquestes dades per part dels comercialitzadors o de l’Oficina de Canvi 
de Subministrador, ni exigir en cap cas que aquests els proporcionin cap dada com 
a condició prèvia d’accés a la seva base de dades, entre aquests: el Codi universal 
del punt de subministrament, CIF, NIF o NIE del titular de l’esmentat punt de 
subministrament o número de contracte en vigor de cada punt de subministrament 
concret, per al qual vulguin consultar la base de dades.

Sense perjudici del dret d’accés a les bases de dades a través de mitjans 
telemàtics les empreses distribuïdores han de remetre a l’Oficina de Canvi de 
Subministrador, o als comercialitzadors que ho sol·licitin, les dades relatives a tots i 
cadascun dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes i a les 
xarxes de transport de la seva zona a través d’un suport físic informàtic que permeti 
la seva immediata i efectiva disposició i tractament, sense que sigui exigible, en cap 
cas, que els comercialitzadors o l’Oficina de Canvis de Subministrador els 
proporcionin cap dada com a condició prèvia d’accés a la seva base de dades 
L’empresa distribuïdora ha de remetre la informació en el termini màxim de quinze 
dies des de la data de sol·licitud per part de l’Oficina de Canvi de Subministrador o 
del comercialitzador.
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5. Els comercialitzadors inscrits a la secció corresponent del Registre 
administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors directes en mercat, 
així com l’Oficina de Canvis de Subministrador, d’acord amb la norma reguladora 
del seu funcionament, poden accedir gratuïtament a les bases de dades de punts de 
subministrament de cada empresa distribuïdora.

Els comercialitzadors que facin ús de la informació que figura a les bases de 
dades de punts de subministrament de les empreses distribuïdores, de conformitat 
amb el que preveu la present disposició, han de garantir la confidencialitat de la 
informació que contenen.

Aquells als qui es refereixi la informació tenen dret d’accés a les seves dades 
contingudes en aquest registre de forma gratuïta i, a més, poden prohibir per escrit 
als distribuïdors la difusió de les dades que assenyalin expressament. En aquest 
cas la manifestació escrita del consumidor ha de constar expressament a la base de 
dades, i correspon a l’Oficina de Canvis de Subministrador custodiar una còpia de 
la sol·licitud.

No obstant això, en cas que el client estigui en situació d’impagament no pot 
prohibir la difusió del seu CUP i de la informació de l’esmentada situació.

6. L’incompliment del que disposa l’apartat 4, així com l’incompliment reiterat i 
injustificat dels terminis establerts per portar a terme el canvi de subministrador, té 
la consideració d’infracció greu d’acord amb el que disposa l’article 110.e) de la Llei 
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

7. S’habilita expressament el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per modificar les dades de caràcter 
tècnic a què fa referència l’apartat 2 d’aquest article.»

Disposició final tercera. Modificació del 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.

L’article 7 del 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, queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Sistema d’informació de punts de subministrament.

1. Les empreses distribuïdores han de disposar d’una base de dades referides 
a tots els punts de subministrament connectats a les seves xarxes i a les xarxes de 
transport de la seva zona, permanentment completa i actualitzada, en la qual constin 
almenys les dades següents:

a) Codi universal de punt de subministrament, és a dir, el «CUPS» complet.
b) Empresa distribuïdora, que ha d’incloure nom i codi de l’empresa 

distribuïdora.
c) Ubicació del punt de subministrament, que inclou direcció completa (tipus 

de via, nom de la via, número, pis i porta). Aquesta informació s’ha de referir en tot 
moment al punt de subministrament i no a la ubicació, població i província del titular 
de l’esmentat punt de subministrament que s’exigeix a la lletra aa) d’aquest mateix 
article.

d) Població del punt de subministrament, que inclou el nom de la població i el 
codi postal. Aquesta informació s’ha de referir en tot moment al punt de 
subministrament i no a la ubicació, població i província del titular de l’esmentat punt 
de subministrament.

e) Nom de la província del punt de subministrament. Aquesta informació s’ha 
de referir en tot moment al punt de subministrament i no a la ubicació, població i 
província del titular de l’esmentat punt de subministrament.

f) Data d’alta del subministrament, que inclou dia, mes i any en què es va 
connectar el punt de subministrament a les xarxes.
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g) Tarifa en vigor de subministrament o d’accés. Hi ha de constar el nom de la 
tarifa bàsica o tarifa d’accés de tercers a les xarxes segons la modalitat de 
contractació en vigor en el punt de subministrament. L’esmentat nom s’ha de 
correspondre amb el que consti a la norma reguladora de les tarifes en vigor en 
cada moment.

h) Tensió (en volts) de la connexió del punt de subministrament a les xarxes.
i) Potència màxima (en kW) del punt de subministrament, segons consta en el 

Butlletí d’Instal·lacions Elèctriques emès per un instal·lador autoritzat.
j) Potència màxima (en kW) del punt de subministrament, segons consta en 

l’acta d’autorització de posada en marxa.
k) Classificació del punt de subministrament segons els “Noms de tipus de 

punt de mesura” actualment en vigor, i definits en el Reglament unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric, aprovat pel Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, a 
saber: “Tipus 1, 2, 3, 4 o 5”.

l) Disponibilitat d’interruptor de control de potència, on s’ha de fer constar “ICP 
no instal·lat”, o “ICP instal·lat”.

m) Nom del tipus de perfil de consum segons els tipus de perfil actualment en 
vigor, i definits en la Resolució de 28 de desembre de 2006, de la Direcció General 
de Política Energètica i Mines, per la qual s’aprova el perfil de consum i el mètode 
de càlcul als efectes de liquidació d’energia aplicables per als consumidors tipus 4 i 
tipus 5 que no disposin de registre horari de consum, o la que estigui en vigor en 
cada moment, a saber: “Tipus Pa, Pb, Pc o Pd”.

Per a potències contractades menors o iguals a 15 kW, discriminació horària: Sí 
o no; per a potències contractades majors de 15 kW, tipus de discriminació horària: 
DHX, en què X és el nombre de períodes.

n) Valor dels drets d’extensió (en kW) que tingui reconeguts el punt de 
subministrament.

ñ) Valor dels drets d’accés (en kW) que tingui reconeguts el punt de 
subministrament.

o) Propietat de l’equip de mesura, que inclou tipus de propietari de l’equip de 
mesura: “Empresa distribuïdora” o “Titular del punt de subministrament”.

p) Propietat d’interruptor de control de potència, que inclou tipus de propietari 
de l’ICP: “Empresa distribuïdora” o “Titular del punt de subministrament”.

q) Potències contractades en cada període, i en funció de la tarifa bàsica o la 
Tarifa d’accés de tercers a les xarxes, “Valor de la potència contractada (en kW) per 
període tarifari”.

r) Data de l’últim moviment de contractació a efectes tarifaris, que comprèn 
dia, mes i any de l’últim canvi dels paràmetres relatius a la contractació tarifària (ja 
sigui en modalitat de Tarifa bàsica o en Tarifa d’accés de tercers a les xarxes); 
aquests paràmetres poden ser la tarifa en si mateixa, la potència contractada, la 
tensió de connexió, el complement per discriminació horària i el sistema de 
facturació.

s) Data de l’últim canvi de comercialitzador que ha d’incloure dia, mes i any de 
l’últim canvi de comercialitzador.

t) Data límit dels drets reconeguts d’extensió que ha d’incloure dia, mes i any 
dels drets reconeguts d’extensió.

u) Consum dels dos últims anys naturals (per períodes de discriminació horària 
i mesos). Aquesta informació inclou el consum amb periodicitat mensual (excepte 
per a als punts de subministrament amb lectura bimestral), desglossat en els 
períodes que registri en origen l’equip de mesura.

Per als dos últims anys naturals a comptar de la data de la consulta inclou: 
“Consum d’energia activa (en kWh)”; “Consum d’energia reactiva (en kVar)”; i 
“Potència sol·licitada (en kW)”;

Per als punts de subministrament sobre els quals l’empresa distribuïdora disposa 
de corbes de càrrega horàries dels consums del punt de subministrament, la 
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informació ha d’incloure les corbes de càrrega horàries corresponents als dos últims 
anys.

v) Dia, mes i any de l’última lectura.
w) La informació relativa als impagats en què els consumidors hagin incorregut, 

sense perjudici de les obligacions que estableix l’article 29.2 de la Llei orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal, i articles 38 a 44 del seu Reglament de 
desplegament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

x) Existència, i si s’escau import del dipòsit de garantia subscrit pel titular del 
punt de subministrament, o inexistència d’aquest.

y) Dades relatives al titular del punt de subministrament: persona física o 
persona jurídica.

z) Nom i cognoms, o si s’escau denominació social i forma societària, del titular 
del punt de subministrament.

aa) Direcció completa del titular del punt de subministrament. Aquesta 
informació s’ha de referir en tot moment al titular del punt de subministrament i no a 
la ubicació, població i província de l’esmentat punt de subministrament que s’exigeix 
a la lletra c) d’aquest mateix article.

ab) Informació relativa a l’ús del punt de subministrament quan el titular és 
persona física: “Habitatge habitual” o “No habitatge habitual”.

Les empreses distribuïdores que proporcionin en forma de codi alfanumèric la 
informació relativa al nom de l’empresa distribuïdora, nom de la població del punt de 
subministrament, nom de la província del punt de subministrament, i nom de la 
Tarifa bàsica o Tarifa d’accés de tercers a les xarxes, estan obligades a proporcionar 
una relació on consti la correspondència dels esmentats codis amb els noms 
concrets. La resta dels continguts ha de ser presentat per totes les empreses 
distribuïdores en la forma que descriu la relació anterior.

2. Les empreses distribuïdores s’han de dotar dels sistemes informàtics 
necessaris que permetin la consulta de dades del registre de punts de subministrament 
i la recepció i validació informàtica de sol·licituds i comunicacions amb l’Oficina de 
Canvis de Subministrador, els consumidors, i els comercialitzadors d’energia 
elèctrica.

Les empreses distribuïdores han de garantir l’accés a les bases de dades de 
punts de subministrament a través de mitjans telemàtics. En particular, les empreses 
distribuïdores han de comptar amb els mitjans necessaris perquè qualsevol 
comercialitzador o l’Oficina de Canvi de Subministrador, d’acord amb el que estableix 
la norma reguladora del seu funcionament, pugui descarregar i procedir al tractament 
de les dades referides a la totalitat dels punts de subministrament connectats a les 
xarxes del distribuïdor i a les xarxes de transport de la seva zona, així com portar a 
terme una selecció detallada dels punts de subministrament respecte als quals vol 
accedir a les seves dades, en funció de les diferents categories de dades que 
componen les bases esmentades.

Les empreses distribuïdores no poden establir cap condició a l’accés i tractament 
d’aquestes dades per part dels comercialitzadors o de l’Oficina de Canvi de 
Subministrador, ni exigir en cap cas que aquests els proporcionin cap dada com a 
condició prèvia d’accés a la seva base de dades, entre aquestes: el Codi universal 
del punt de subministrament, CIF, NIF o NIE del titular de l’esmentat punt de 
subministrament o número de contracte en vigor de cada punt de subministrament 
concret, per al qual vulguin consultar la base de dades.

Sense perjudici del dret d’accés a les bases de dades a través de mitjans 
telemàtics les empreses distribuïdores han de remetre a l’Oficina de Canvi de 
Subministrador, o als comercialitzadors que ho sol·licitin, les dades relatives a tots i 
cadascun dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes i a les 
xarxes de transport de la seva zona a través d’un suport físic informàtic que permeti 
la seva immediata i efectiva disposició i tractament, sense que sigui exigible, en cap 
cas, que els comercialitzadors o l’Oficina de Canvis de Subministrador els 
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proporcionin cap dada com a condició prèvia d’accés a la seva base de dades. 
L’empresa distribuïdora ha de remetre l’esmentada informació en el termini màxim 
de quinze dies des de la data de sol·licitud per part de l’Oficina de Canvi de 
Subministrador o del comercialitzador.

3. Els comercialitzadors inscrits en la secció corresponent del Registre 
administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i consumidors directes en mercat, 
així com l’Oficina de Canvi de Subministrador, d’acord amb la norma reguladora del 
seu funcionament, poden accedir gratuïtament a les bases de dades de punts de 
subministrament de cada empresa distribuïdora.

Els comercialitzadors que facin ús de la informació que figura a les bases de 
dades de punts de subministrament de les empreses distribuïdores, de conformitat 
amb el que preveuen la present disposició i l’article 45.1.i de la Llei 54/1997, del 
sector elèctric, han de garantir la confidencialitat de la informació que contenen.

Aquells a qui es refereixi l’esmentada informació tenen dret d’accés a les seves 
dades contingudes en aquest registre de forma gratuïta i, a més, poden prohibir per 
escrit als distribuïdors la difusió de les dades que assenyalin expressament. En 
aquest cas la manifestació escrita del consumidor ha de constar expressament a la 
base de dades, i correspon a l’Oficina de Canvis de Subministrador custodiar una 
còpia de l’esmentada sol·licitud.

No obstant això, en cas que el client estigui en situació d’impagament no pot 
prohibir la difusió del seu CUP i de la informació de l’esmentada situació.

4. Les dades a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article han de constar en 
les bases de dades referides als punts de subministrament connectats tant a baixa 
com a alta tensió.

5. S’habilita expressament el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per modificar les dades de caràcter 
tècnic a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.»

Disposició final quarta. Modificació 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 l’esmentada tecnologia.

S’afegeix el següent paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 10 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 l’esmentada 
tecnologia:

«Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, quan els consums 
d’energia elèctrica a l’interior de la parcel·la, identificada pels catorze primers dígits 
de la referència cadastral, durant almenys el 95 per cent de les hores de l’any sigui 
igual o superior a la producció nominal de la instal·lació fotovoltaica que pretén 
ubicar-se, la restricció recollida en el primer paràgraf d’aquest apartat per a les 
instal·lacions de tipus I s’eleva fins als 10 MW, si bé, als efectes de la inscripció en 
una convocatòria, s’ha de mantenir el límit de 2 MW que estableix l’apartat 1 d’aquest 
article. Aquest fet s’ha de justificar suficientment en la sol·licitud de preassignació de 
retribució presentada a la Direcció General de Política Energètica i Mines, i s’ha de 
basar en dades històriques de durada no inferior a 24 mesos.»

Disposició final cinquena. Títols competencials.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que estableix l’article 
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i l’article 149.1.25a 
de la Constitució, pel qual correspon a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases del 
règim miner i energètic.
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Disposició final sisena. Execució i aplicació.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç per dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions que siguin indispensables per assegurar l’adequada 
execució i aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final setena. Entrada en vigor.

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

Ambaixada d’Espanya a Singapur, 19 de juny de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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