
O día 1 de xullo de 2009 desapareceron 
as Tarifas Eléctricas Integrais (as tarifas 
de toda a vida) e creouse a Tarifa de 
Último Recurso (TUR).

A TUR é unha tarifa fi xada polo Goberno 
do Estado á que poden acollerse todos os 
consumidores cunha potencia de contrato 
inferior ou igual a 10 kW. Estes consumidores 
tamén poden contratar a subministración 
cunha empresa comercializadora, 
analogamente a como ocorre noutros 
sectores como o da telefonía móbil.

Porén, os consumidores 
de máis de 10 kW non 
poden acollerse á TUR e 
teñen obrigatoriamente 
que contratar a súa 
subministración cunha 
empresa comercializadora 
do mercado libre.
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Os consumidores de máis de 10 kW 
que aínda non contrataron a súa 
subministración cunha empresa 
comercializadora, estáselles a aplicar 
actualmente unha recarga do 20% 
na facturación e de seguir na actual 
situación, o vindeiro 1 de xaneiro de 2011, 
poderáselle cortar a subministración.

Esta recarga é maior naqueles 
consumidores que teñen discriminación 
horaria, onde se aplica o mesmo prezo 
a todo o consumo (Val, Punta e Chan), 
podendo acadar unha porcentaxe superior 
ao 40% da súa facturación.

Esta situación afecta na actualidade 
a un gran número de usuarios, entre 
os que cómpre citar: particulares, 
administración, pemes, ...

Que se debe facer 
para evitar pagar este 
sobrecuste?

Como escollo a 
mellor oferta?

Que lle ocorre aos 
consumidores de máis 
de 10 kW que aínda 
non contrataron a 
subministración cunha 
empresa comercializadora?

Co fin de corrixir esta situación, o usuario 
deberá contactar con algunha empresa 
comercializadora (recoméndase como 
mínimo tres), e solicitarlles ofertas. Para 
isto tan só deberase facilitar o CUPS (Código 
Unifi cado do Punto de Subministro) que 
figura na súa factura eléctrica.

Unha vez dispoña das ofertas das 
empresas comercializadoras, para avaliar 
e escoller a máis vantaxosa para os seus 
intereses, deberá aplicar os novos prezos 
ao seu consumo dos últimos 12 meses e 
comprobar a diferenza. Se non dispón dun 
histórico de consumo, pode comparar 
os prezos que lle oferten cos prezos de 
referencia da TUR.

A un consumidor cunha 
potencia de contrato de 12 
kW e cun consumo mensual 
de 1.250 kWh, aplícaselle 
unha recarga de 41€/mes, o 
que supón un incremento do 
20% na súa factura.

A un consumidor cunha 
potencia de contrato de 12 
kW e cun consumo mensual 
de 1.250 kWh desagregado 
nun 75% en horas Val (P2) 
e o 25% restante en horas 
Punta (P1) aplícaselle unha 
recarga de 101€/mes, o que 
supón un incremento do 
70% na súa factura.

A un consumidor cunha 
potencia de contrato de 
35 kW e cun consumo 
mensual de 8.000 kWh, 
uniformemente distribuído 
no tempo, aplícaselle un 
recargo de 282€/mes, o que 
supón un incremento do 
24% na súa factura. 

Sabía que?
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