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ENERGIA PREUS

Ofertesfixesdellumun17%
méscaresquelatarifaregulada

AMADO FORROLLA

Les diferències poden arribar a cent euros a l’any || Competència
demana als consumidors que comparin abans de contractar
AGÈNCIES

❘ MADRID ❘ Les comercialitzadores elèctriques de referència,
entre les quals figuren Endesa,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
EDP España i E.ON, han presentat a la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència
(CNMC) ofertes fixes anuals
fins a un 17% i un 11% més
cares que el millor preu del
mercat i que el Preu Voluntari
al Petit Consumidor (PVPC),
respectivament.
Aquestes ofertes anuals superen en fins a 100 euros el millor preu que pot trobar-se al
mercat, o en uns 70 euros l’actual preu del PVPC, segons la
informació demanada per la
CNMC.
Al comparador de preus del
regulador s’aprecia que, per a
un consumidor de 3,3 quilowatts de potència i 3.000 quilowatts hora (kWh) anuals de
consum, les ofertes presentades per les elèctriques oscil·len
entre 687 euros i 723 euros. En

LA DADA

100

EUROS
Diferència a la qual arriben les
ofertes anuals, uns 70 si es compara amb la tarifa regulada
concret, la comercialitzadora
amb l’oferta anual més baixa
és EDP, amb 687 euros anuals,
davant dels 696 euros d’Iberdrola, els 714 euros d’E.ON,
els 718 euros de Gas Natural
Fenosa i els 723 euros d’Endesa. Les elèctriques, que també
disposen d’ofertes al mercat
lliure, presenten aquests preus
fixos anuals més elevats a causa de la necessitat de cobrir-se
davant de la volatilitat del mercat durant un llarg període de
temps.
Al donar a conèixer les ofer-

tes, la CNMC adverteix que la
seua contractació ha de realitzar-se “després de comparar
acuradament altres ofertes disponibles al mercat” i recomana als usuaris “prudència” a
l’hora de decantar-se’n per alguna. En aquest sentit, aquesta prudència ha d’adoptar-se
“més encara tenint en compte
que la seua rescissió anticipada comporta una penalització
que no inclouen altres ofertes
disponibles al mercat més competitives”, recorda el regulador.
En aquest context, amb el
nou mecanisme de preus, els
consumidors amb potències inferiors a 10 quilowatts (kW) tenen tres opcions de contractació. La primera és la d’optar
pel PVPC, vinculat a l’evolució del mercat. La segona és
contractar qualsevol oferta lliure disponible al mercat i la tercera opció són les ofertes amb
un preu fix anual ahir anunciades.

Assemblea d’Alier ■ Els treballadors d’Alier van celebrar

ahir una assemblea al Casal de Rosselló per analitzar la situació després del concurs de creditors.
MAGDALENA ALTISENT

Lara, amb empresaris de Lleida ■ El president del grup edi-

torial Planeta i d’Atresmedia va participar ahir en un dinar
amb empresaris de la província.

