CONDICIÓNS XERAIS
1.- OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto do Contrato de consumo asociado ( Contrato de
Subministración ) é a subministración de enerxía eléctrica por parte de
XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA SA ( o COMERCIALIZADOR ) ás
instalacións do CLIENTE no punto de conexión á rede ( Punto de
Subministración ) situado na dirección indicada nas Condicións
Particulares do presente Contrato.
O CLIENTE manifesta estar acollido ao Autoconsumo, na modalidade
indicada nas Condicións Particulares deste Contrato. Todo iso, nos
termos e condicións previstas no Real Decreto 244/2019, do 5 de abril;
debendo en consecuencia cumprir coas condicións mínimas que se
establezan na normativa de aplicación, aínda cando non se verta
enerxía ás redes en ningún instante, nese caso, deberá instalar un
Mecanismo Antivertido, nos termos establecidos no Real Decreto
244/2019, do 5 de abril.
No caso de que o CLIENTE estea acollido á modalidade de autoconsumo
colectivo, deberá remitir, de forma individual, á Empresa Distribuidora,
como encargado da lectura, o acordo asinado por todos os
participantes do autoconsumo colectivo, que recolla os criterios de
repartición da enerxía, nos termos previstos no Anexo I do Real Decreto
244/2019, do 5 de abril.
2.- DURACIÓN DO CONTRATO
A duración do contrato na modalidade de Autoconsumo elixida polo
CLIENTE será a do contrato de consumo asociado, desde a data de alta
ou modificación do contrato de acceso, prorrogable automaticamente.
O CLIENTE unicamente poderá acollerse á modalidade de
Autoconsumo prevista nas Condicións Particulares, non podendo
compaxinar os tipos ou modalidades de Autoconsumo nun mesmo
período temporal.
Se o CLIENTE desexa acollerse á modalidade de Autoconsumo con
excedentes non acollido a compensación simplificada, xa sexa
individual ou colectivo, deberá subscribir o correspondente contrato de
representación no mercado eléctrico ao non resultar de aplicación o RD
244/2019.
3.- PUNTO DE SUMINISTRACIÓN E CONDICIÓNS TÉCNICAS
Para os efectos do Contrato de consumo asociado, enténdese por Punto
de Subministración o punto de conexión ou entrega situado na
instalación do CLIENTE, no que se efectúa a medida do consumo da
enerxía eléctrica fornecida polo COMERCIALIZADOR.
O CLIENTE manifesta que dispón dun punto de conexión adecuado para
a modalidade de Autoconsumo elixida, tramitado ante a Empresa
Distribuidora, polo que se exime ao COMERCIALIZADOR de toda
responsabilidade sobre o mesmo.
Cando se modifique a potencia instalada da instalación de xeración, o
CLIENTE que dispoña de contrato de acceso para as súas instalacións de
consumo deberá comunicar dita circunstancia á Empresa Distribuidora.
No caso de que o CLIENTE desexe que sexa o COMERCIALIZADOR quen
realice dita comunicación á Empresa Distribuidora, deberá manifestar
tal vontade de forma expresa ao Comercializador. Con todo, esta
previsión non será aplicable se se trata de suxeitos consumidores que
realicen autoconsumo e estean conectados a baixa tensión, nos que a
instalación xeradora sexa de baixa tensión e a potencia instalada de
xeración sexa menor de 100KW; nestes casos, a modificación do
contrato de acceso será realizada pola Empresa Distribuidora a partir da
documentación remitida pola Comunidade Autónoma.
4.- PREZO DO CONTRATO
No caso de que o CLIENTE estea acollido á Modalidade de Autoconsumo
con excedentes acollido a compensación, o mecanismo de
compensación simplificada a que se refire o artigo 14 do Real Decreto
244/2019, consistirá nun saldo en termos económicos da enerxía
consumida no período de facturación; sendo valoradas tanto a enerxía
horaria consumida da rede como a enerxía horaria excedentaria, ao
prezo horario acordado nas Condicións Particulares. En ningún caso, o
valor económico da enerxía horaria excedentaria poderá ser superior ao
valor económico da enerxía horaria consumida da rede no período de
facturación, o cal non poderá ser superior a un mes.
Para a aplicación do mecanismo de compensación simplificada, o
CLIENTE acollido ao devandito mecanismo deberá remitir á Empresa
Distribuidora, directamente, ou a través do COMERCIALIZADOR, o
mesmo contrato subscrito entre o produtor e consumidor asociado, ou
no seu caso, acordo de compensación de excedentes, solicitando a
aplicación do mesmo. No caso de que o CLIENTE estea acollido á
modalidade de autoconsumo colectivo con excedentes acollido a
compensación, o CLIENTE deberá remitir á Empresa Distribuidora o
mesmo contrato de compensación de excedentes entre os suxeitos
participantes, solicitando a aplicación do mesmo. Ese Contrato utilizará
os criterios de repartición, no seu caso coincidentes cos comunicados á
Empresa Distribuidora, referidos na cláusula 1 do presente contrato.
5.- FACTURACIÓN
Salvo nas modalidades de Autoconsumo con excedentes acollido a
compensación simplificada, xa sexa individual ou colectivo, o
COMERCIALIZADOR facturará ao CLIENTE a cantidade para abonar
derivada do Contrato de consumo asociado en virtude das lecturas
recibidas pola Empresa Distribuidora e a facturación dos consumos de

electricidade efectuados realizarase de acordo coas medidas de
consumo real facilitadas pola Empresa Distribuidora, na periodicidade e
conforme ao disposto na normativa de aplicación, en concreto, para os
consumidores en Baixa Tensión ata 15 kW de potencia contratada,
segundo o Real Decreto 1718/2012, do 28 de decembro.
No caso de que o CLIENTE estea acollido ao mecanismo de
compensación simplificada de excedentes, xa sexa individual ou
colectivo, o importe máximo a compensar pola enerxía excedentaria en
cada factura non poderá superar o importe do termo de enerxía
consumida, compensación que se realizará de conformidade coas
curvas horarias recibidas por parte da Empresa Distribuidora. En ningún
caso o resultado da compensación poderá ser negativo, nin tampouco
se poderá compensar co termo de potencia. O termo pactado nas
Condicións Particulares para a enerxía excedentaria aplicarase sobre as
cantidades para facturar antes de impostos. En todo caso a
compensación realizarase dentro do período mensual de facturación, e
sempre que o COMERCIALIZADOR recibise as correspondentes
liquidacións polo Operador do Sistema.
No caso de que a Empresa Distribuidora non poida acceder ao Equipo
de Medida para realizar a lectura, e o CLIENTE non poña á súa
disposición a lectura do seu equipo, o CLIENTE faculta expresamente ao
COMERCIALIZADOR para facturar segundo as lecturas estimadas que lle
facilite a Empresa Distribuidora, en función do procedemento recollido
na normativa vixente en cada momento. Todo iso, sen prexuízo da
regularización anual que se realice en base a lecturas reais e, no caso de
que non sexa facilitada á Empresa Distribuidora por parte do CLIENTE,
en base a estimacións.
6.- EQUIPOS DE MEDIDA E CONTROL
O CLIENTE deberá dispoñer no Punto de Subministración, durante a
vixencia deste Contrato de subministración de enerxía eléctrica con
Autoconsumo, dun equipo de medida e control da enerxía eléctrica
fornecida ( Equipo de Medida e Control ) que cumpra os requisitos
técnicos legalmente establecidos na normativa vixente de aplicación e,
particularmente, no Real Decreto 1110/2007, do 24 de agosto, e na
normativa que o modifique ou substitúa.
Así mesmo, este equipo de medida e control deberá cumprir cos
requisitos técnicos establecidos no artigo 10 do Real Decreto 244/2019,
do 5 de abril. Con carácter xeral, o mesmo deberá estar situado no Punto
Fronteira e ser bidireccional para calquera das modalidades de
Autoconsumo ou, no seu caso, dispoñer dun equipo de medida en cada
un dos puntos fronteira. Todo iso, sen prexuízo das alternativas respecto
diso que contempla o Real Decreto 244/2019.
O CLIENTE é o responsable das súas instalacións e da custodia dos
equipos que miden o consumo, e do cumprimento das demais
obrigacións establecidas pola lexislación vixente. En particular, o
CLIENTE obrígase a non manipular ningún dos compoñentes da
instalación, e en especial o Equipo de Medida e Control, e o Mecanismo
Antivertido, no seu caso, segundo o disposto na normativa vixente. En
caso de manipulación, o COMERCIALIZADOR quedará exonerado de
calquera eventualidade que puidese derivarse do incumprimento desta
obrigación, sen prexuízo das responsabilidades que legalmente lle
fosen esixibles ao CLIENTE pola devandita manipulación, e sen prexuízo
das refacturacións que no seu caso procedan de acordo coa normativa
establecida para o efecto.
Cando por incumprimento dos requisitos técnicos da instalación esta
sexa perigosa ou se se manipulase o Equipo de Medida e Control ou o
Mecanismo Antivertido, a Empresa Distribuidora ou o
COMERCIALIZADOR no seu caso, poderán proceder á interrupción da
subministración, de conformidade co disposto legalmente.
Así mesmo, nas modalidades de Autoconsumo Con Excedentes cando
as instalacións de produción próximas e asociadas ao consumo
compartan infraestrutura de conexión á rede de transporte ou
distribución ou se conecte a través da rede interior dun consumidor, os
consumidores e produtores responderán solidariamente o
incumprimento do disposto polo RD 244/2019, aceptando as
consecuencias que a desconexión do punto de subministración poida
conlevar para as partes, como a imposibilidade de verter e/ou adquirir
enerxía da rede.
O Equipo de Medida poderá ser propiedade do CLIENTE ou alugado por
este, sendo responsable a Empresa Distribuidora das verificacións e
inspeccións periódicas dos mesmos, así como todas aquelas
obrigacións impostas pola normativa. No caso de que o Equipo de
medida instalado ou outros compoñentes (transformadores,
Mecanismo Antivertido, etc.) estean en réxime de aluguer, os prezos
para facturar polos mesmos serán os establecidos na normativa vixente
en cada momento, que serán facturados pola Empresa Distribuidora ao
COMERCIALIZADOR, e repercutidos ao CLIENTE.
7.- MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DO CONTRATO
Non se considerará modificación contractual a nova proposta, no prazo
dun ano desde a firma do presente Contrato, por parte do
COMERCIALIZADOR ao CLIENTE do Contrato de consumo asociado e
Autoconsumo cuxa modificación estea amparada en motivos legais,
entendendo como tal a adaptación do citado contrato á normativa de
aplicación para o Autoconsumo. O CLIENTE comprométese a subscribir

o novo contrato no caso de que así o requira o COMERCIALIZADOR.
8.- CALIDADE DA SUBMINISTRACIÓN E RESPONSABILIDADE
A subministración realizarase nas condicións de continuidade e
calidade previstas no Real Decreto 1955/2000 (artigos 101 a 103) ou
normativa que o substitúa.
O CLIENTE é o único responsable de manter en adecuadas condicións
as súas instalacións de electricidade e de Autoconsumo e da realización
das revisións que corresponda, sendo o único responsable de emendar
calquera anomalía detectada.
Nas modalidades de Autoconsumo con excedentes, tanto o CLIENTE
(Consumidor Asociado) como o titular da instalación de xeración serán
responsables solidarios das incidencias provocadas á rede de transporte
ou distribución de conformidade co establecido pola Lei 24/2013, o Real
Decreto 1699/2011 e o Real Decreto 1955/2000; eximindo en todo caso
á Empresa Distribuidora de calquera obrigación legal relativa á calidade
de servizo polas incidencias derivadas de fallos nas instalacións de
conexión compartidas polo Produtor/Titular da instalación e o CLIENTE.
9.- SUSPENSIÓN DA SUBMINISTRACIÓN
En caso de falta de pagamento por parte do CLIENTE, o
COMERCIALIZADOR poderá tramitar a suspensión da subministración e,
por tanto, da posibilidade de verter enerxía na rede, no seu caso.
10.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO
No caso de que o CLIENTE solicitase a non renovación ou baixa do
Contrato de consumo asociado, o presente Contrato permanecerá
vixente ata o momento en que se produza o cambio de empresa
comercializadora ou cesamento da subministración, polo que o
CLIENTE será o responsable de abonar a subministración que se derive
do presente Contrato ata a resolución do Contrato de consumo
asociado, aplicándose o prezo que se determine nas Condicións
Particulares e/ou calquera das súas prórrogas.
No caso de que o CLIENTE soamente solicite a resolución do presente
Contrato de Autoconsumo, deberá de abonar a subministración que se
derive do mesmo ata que a Empresa Distribuidora proceda a cancelar a
modalidade de Autoconsumo contratada, permanecendo en todo caso
vixente o Contrato de consumo asociado.
11.- DERECHO DE DESISTENCIA
No prazo de catorce (14) días naturais, a contar desde a celebración do
presente Contrato, o CLIENTE poderá deixar sen efecto o mesmo sen
necesidade de xustificar a súa decisión e sen ningunha penalización,
mediante a remisión do formulario de desistencia que se adxunta,
debidamente cumprimentado á seguinte dirección: info@xenera.com
ou por correo postal a R/Policarpo Sanz nº 21 baixo, 36202 Vigo. No caso
de que, na firma do contrato, o CLIENTE solicitase que a subministración
de enerxía eléctrica se iniciase durante o período de desistencia, o
exercicio do mesmo non tería penalización algunha pero o CLIENTE
estará obrigado a abonar a factura que xere o seu consumo. En caso
contrario, o contrato será tramitado pasado o período de desistencia
legalmente prevista.
12.- LEXISLACIÓN
O presente Contrato rexerase polas estipulacións contidas no mesmo,
ademais de polas estipulacións contidas no Contrato de consumo
asociado. En todo caso, rexerase pola normativa vixente en cada
momento, en particular pola Lei 24/2013, do 26 de decembro; o Real
Decreto 1955/2000, do 1 de decembro; o Real Decreto 244/2019, do 5
de abril no relativo ao Autoconsumo e, no seu caso, a normativa que a
substitúa e conforme a súa normativa de desenvolvemento.

SÓ SE DESEXA ANULAR O PRESENTE CONTRATO DE AUTOCONSUMO::
Enviar a XENERA COMPAÑÍA ELÉCTRICA, S.A.
R/ Policarpo Sanz 21 Baixo, 36202 Vigo (Pontevedra)

Si, quero anular o presente contrato de autoconsumo

Se o que vostede desexa é exercer o dereito de desistencia e anular o presente contrato
segundo establece ou Real Decreto 1/2007 do 16 de Novembro e dentro do termo legal
de 14 días naturais desde a data da firma do mesmo ou desde a súa contratación
telefónica, pode remitirnos a seguinte información confirmando a súa vontade de
anulación de contrato.
A desistencia feita en prazo exime ao cliente de calquera penalización por parte do
COMERCIALIZADOR, aínda que no caso de que o cambio de COMERCIALIZADOR ou alta
xa fose tramitado previa desistencia, o CLIENTE deberá asumir todos os custos ata a
cancelación do mesmo.

DNI: ____________________________________________________________________________

Sinatura

Sinatura:

Nome e apelidos: _______________________________________________________________

Dirección da subministración de autoconsumo que desexa anular:
________________________________________________________________________________

En___________________________________, a __________de __________________de 20_____

Remita unicamente se desexa anular o presente contrato

