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Circular 20/18 – 1 d’abril de 2020 
 

Coronavirus: Baixada de potència contractada per part d’algunes 

distribuïdores d’energia 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Ens plau informar-vos que FC Energia, l’empresa d’energia col·laboradora de la 

Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, ens ha informat que durant les 

últimes setmanes han rebut diverses preguntes, en relació a la mesura d’algunes 

distribuïdores d’ajustar la potència sobre els subministraments fins que finalitzi 

l’estat d’alarma.  

 

En aquest sentit, FC Energia recomana que cada empresa realitzi un estudi 

personalitzat o que consulti amb la seva comercialitzadora i/o assessora 

d’energia, abans de prendre qualsevol decisió sobre l’ajust de la potència.  

 

A continuació, us detallem algunes preguntes més freqüents i les seves respostes, 

utilitzant com a exemple una tarifa 3.0 A, així com les recomanacions de FC 

Energia: 

 

Puc baixar totes les meves potències per estalviar diners durant aquest 

període? 

Es poden baixar totes les potències, però NO és recomanable. S’aconsella deixar un 

dels períodes en la mateixa potència, que es tinguin marcats als drets d’accés. 

Normalment seria el P3, però cal mirar de forma personalitzada cada 

subministrament.  
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Quins costos estan implicats a baixar les potències? 

Sempre que es mantingui la potència de P3, els únics costos associats que es 

cobraran per part de la distribuïdora són els drets d’enganxament, que es cobrarien 

quan es baixa la potència i quan es torna a pujar.  

 

Els drets d’enganxament són percepcions econòmiques que segons l’article 50 del 

RD 1995/2000, les distribuïdores podran obtenir per l’operació d’acoblar 

elèctricament la instal·lació receptora a les seves xarxes, els qui hauran de realitzar 

aquesta operació sota la seva responsabilitat. L’impost dels drets d’enganxament és 

de 9,044760 € que se li haurà de sumar l’IVA.   

 

 

 
 
Quan trigaran a aplicar-me la nova potència baixada? 

En circumstàncies normals les comercialitzadores reben un document signat pel 

client amb la finalitat de baixar les potències i tramitar la sol·licitud al distribuïdor. 

Per tal que el canvi es faci efectiu, la distribuïdora tarda entre 7 i 10 dies.  

 

Amb la quantitat de sol·licituds que estant tenint aquests dies, el procés pot 

excedir-se més temps de l’habitual.  
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Cal tenir en compte, que per tornar a les potències abans del canvi demanat, 

l’usuari ha de fer una sol·licitud de petició de pujada a la distribuïdora i esperar el 

canvi. 

 

Puc obrir l’activitat de la meva empresa si encara no han pujat les meves 

potències de nou? 

Quan l’empresa torni a operar de manera habitual, per norma general, podrà 

utilitzar més potència del que té contractat amb el preu reduït, però serà penalitzat 

i es reflectirà a la següent factura.  

 

La distribuïdora té dret a cobrar els excessos de potència el doble del preu normal 

per tram.   

 

Per tot l’explicat, FC Energia es posa a la vostra disposició per ajudar als vostres 

associats i oferir-los consell respecte els punts mencionats anteriorment.  

 

Us facilitem els correus electrònics i els números de telèfons dels gestors d’energia 

de FC Energia:  
 

Carlos Gimeno     Cathy Flynn 

T. 634 675 005     T.673 745 306 

Carlos.gimeno@fcenergia.com    cathy@fcenergia.com 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació,  

 


