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Taller: Com interpretar la factura elèctrica

Girona, 9 d’abril de 2015



Dèficit de tarifa impost de l’electricitat         estalvi €

kWh         costos regulats centrals de règim ordinari

Renovables primes                    Distribuïdora

moratòria nuclear subhasta tarifa d’últim recurs

preu voluntari al petit consumidor     Pujada baixada

Mercat lliure               Comercialitzadora



Què hi podem fer?



Paguem per:

1) Potència contractada

2) Energia consumida

3) Impostos

4) Altres conceptes

Component de 
mercat*

*(67% Preu, 33% Peatge)

Component 
regulada



Component de 
mercat* (34,75%)

(63% Preu, 37% Peatge)

Component 
regulada (65,25%)





≠ 2,34 €



58,01%* 

(Peatge 33%, 
Preu:67%)

19,92%

0,73%

21,33%

58,01% : Peatge: 19,28%

Preu: 38,73%



Potència contractada

Preu mercat lliure:  38,043426 €/kW  (4€ ≠)

Preu PVPC: 42,043426 €/kW

Energia consumida 

Peatge d’accés: 0,044027 €/kWh

Preu energia: depèn preu mercat i comercialitzadora

Impostos (impost electricitat i IVA)

Altres conceptes (lloguer comptador, canvis de potència contractada...)

En resum...

Si bé hi ha una factura tipus, cada comercialitzadora fa les seves versions, 
el que està “clar” és pel que paguem:

...perquè paguem tot això?



Un xic d’història...

� Marco Legal Estable (fins el 1997)

� 1997: Reforma del sistema elèctric: liberalització progressiva (generació i 
comercialització).

Diferència: Component regulada i component de mercat.

�1 Juliol 2009 nou sistema de tarifes, per al petit domèstic podem anar a Mercat 
lliure o bé continuar com estàvem i passem a la TUR (Tarifa d’últim recurs).

� 2014: S’elimina la TUR i tenim PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor).



Operadors 
de Mercat Productors

Transportista Distribuïdors

Comercialitzadors

Contracte 
de la llum

Pagament 
per ús de 
xarxes

Actors del 
sistema





1) Transport i distribució
2) Compensació extrapeninsular
3) Moratòria nuclear
4) Primes a l’ús de carbó nacional
5) Primes als productors de règim especial
6) Anualitat de dèficit tarifari d’anys anteriors
7) Inversions pagades per tercers

Component regulada





Moratòria nuclear

Primes a l’ús de carbó nacional

• 1991

• 4.381 milions d’€

• Fins el 2015...

• Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa i 
Companyia Sevillana d’Electricitat

Primes als productors de règim especial

• Renovables, cogeneració i valorització de residus

• Perquè es fomenten?

• Avantatges



Anualitat de dèficit tarifari d’anys anteriors

• Què és? Diferència entre costos reconeguts (per normes reguladores) de produir i 
subministrar electricitat i el que paguem els consumidors.

• De quant? 30.000 milions d’€. Cada any augmenta (2013: 3.188 milions €)

• Perquè?

• Regulació inadequada:

• Establir un preu de l’energia que no varia igual que els costos.

Les decisions polítiques hi tenen molt a veure...

El mes de març 2014 s’impulsa una ILP per demanar una auditoria d’aquest dèficit



Font: el confidencial.



Component de mercat

1) Mercat diari 

Font: Entiende el mercado eléctrico. El observatorio crítico de la energía. Cristóbal J. 
Gallego, Marta Victoria, i ppt SOMENERGIA.



1) En relació a T.general: A les 10:00 h la DH és un 47% més econòmica 
i a les 15.00 h un 16,54% més cara.
2) T.general: a les 10.00 h és un 2,48% més econòmica que a les 15:00 h
3) DH: a les 10.00 h és un 55% més econòmica que a les 15:00 h



3) Novetat 2015: Cost d’interrumpibilitat (peatge 

encobert?)

2) Pagament per capacitat

• Què és? “tenir electricitat sempre”

• Sobredimensionament del sistema.

Rècord potència demandada: 43.527 MW
Potència instal·lada: 101.828 MW



Altres informacions de la factura









Canvis el 2014?

Perquè?

Subhasta del desembre 2013

(€/kWh·any) Gener 2013 Novembre 2013 % 

TUR 2.0.A 21,89 35,64 62,83 

2.0.A (mercat lliure) 17,89 31,65 76 

 

Potència contractada
Abril 2015

42,04
38,04

%
17,95
20,18

92%
112,63%

Quins?

1) Si tenies TUR

• Desapareix TUR i apareix PVPC (Preu Voluntari al Petit consumidor)

- Preu €/kWh indexat : amb telegestió o sense.

• Opció de preu fix anual (contracte anual, si et dones de baixa penalització 5% 
del que falta per consumir).

•Es manté el bo social (25% menys que PVPC). Qui hi pot accedir?

Els col·lectius que s’hi poden acollir són:

- Persones físiques que tinguin a la seva residència 
habitual contractada una potencia inferior a 3KW.
-Pensionistes amb 60 anys o més que rebin una pensió
mínima per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent
- Famílies nombroses.
- Llars on tothom està sense feina.

(de moment no hi ha restriccions de renda)
Només 
BigFive



2) Si estaves a mercat lliure

No hi ha canvis, depèn 

del que t’ofereixi la teva 

companyia.

Exemple preus (tarifa 2.0.A, 

4,6 kW contractats, 

consum anual 3.500 kWh)



Comptadors digitals

Avantatges:

� Fi del consum estimat.

� Canvis de potència a distància, evitem el desplaçament de 
l’operari. 

� “Tenim la info del que consumim per hora”

Desavantatges: 

� Duren menys.

� Lloguer més car. 40% més car que el de l’analògic. Es passa de  
0,54 €/mes de l’antic als 0,81 €/mes del digital.

Les distribuïdores estan obligades per llei a instal·lar-los!

Quan funcionin al 

100%!!





Què podem fer per 
estalviar en la 

factura (€)?



1) Reduir la potència contractada

2) Anar al mercat lliure

Fins ara hi havia preus més econòmics (fins un 10% d’estalvi)

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

423€

Assessorem-nos 

bé!

Si >= 10 kW i no lliure mercat: recàrrec del 20%

294€



3) Valorar contractar discriminació horària (D.H)

>27-30% del teu consum el fas en Pla

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/contractacio-denergia-electrica/



Què podem fer per 
a casa (kWh i €)?



Estalviar kWh

Quant consumim?

Potència dels equips de 
climatització, electrodomèstics, 
de les lluminàries...

En quin temps?

Ús que en fem



Electrodomèstics 
Els bàsics més consumidors...



No tan bàsics però alguns imprescindibles!



No tan bàsics però alguns imprescindibles!



Nevera

- Situeu-la el més lluny possible de fonts de calor

- Manteniu-la ventilada (5 cm pel darrera)

- No la deixeu oberta de manera innecessària

- Descongeleu els aliments dins la nevera

- No hi introduïu coses calentes

- Manteniu la temperatura de 3 a 5ºC

Si l’heu de comprar nova:

-Els sistemes “no-frost” disposen d’una circulació contínua d’aire a 
l’interior

- Comproveu que la capacitat s’ajusti a les vostres necessitats

Consells pràctics (G.E) 

No és el més potent 

però és el que més 

consumeix perquè està

endollat les 24h!

Val la pena comprar-lo 

el màxim d’eficient!



- Utilitzeu programes de rentat amb aigua freda

- Ompliu-la totalment sense sobrecarregar-la

- Mantingueu els filtres nets

- No utilitzeu més sabó que el necessari

Si en compreu una de nova:

- Tingueu en compte la capacitat

- Bitèrmica?

Rentadora

Assecadora

- Prioritzeu assecar a l’aire lliure.

- Assequeu conjuntament la roba similar.

Si n’heu de comprar una:
- Gas millor que elèctriques
- Sensor d’humitat millor que temporitzador



- Eviteu els programes amb temperatures més altes

- Utilitzeu-lo només a càrrega completa

- No superposeu les peces a rentar

Si n’heu de comprar un de nou:

- Capacitat - Necessitats

- Bitèrmic?

Rentaplats

Cuina

- Olla a pressió i cuinar al vapor amb aigua justa

- Mantingueu tapades olles, cassoles i paelles mentre les feu servir 
(estalvi del 20%)

Si n’heu de comprar una de nova:

- Gas>Inducció>Vitroceràmica 



- No obrir innecessàriament (es perd el 20%)

- Apagar-lo abans d’acabar la cocció.

- Si cuines més d’1h, no cal pre-escalfar.

Si n’heu de comprar un de nou:

- Volum mínim

- Forn de convecció

- Atenció als pirolítics! 

Forn



Consum de la inducció i el forn...ATENCIÓ!!

Consum min. 
0,150-0,160 kWh

Consum min. 
0,020-0,018 kWh

Escalfador elèctric

Baixada magnetotèrmic

Nevera



“Stand-bys” i eines de control

6,6% consum anual 
(IDAE)



Il·luminació



- Aprofiteu al màxim la llum natural

- Substituïu les bombetes incandescents i halògenes

- Una sola làmpada de potència superior és més eficient

- Mantingueu les bombetes i les pantalles netes

- Utilitzeu fluorescents en estances on necessiteu molta llum i 
moltes hores

- Reduïu al mínim la il·luminació ornamental



- 21ºC a l’hivern 

- Poseu doble vidre i utilitzeu burlet als tancaments

- Eviteu les calefaccions elèctriques

- Apagueu la calefacció a la nit ( o poseu-la a 17ºC)

- Purgueu els radiadors un cop l’any

- No tapeu els radiadors amb mobles

- Tanqueu les vàlvules dels radiadors d’habitacions que no utilitzeu

Calefacció

Aire condicionat

- 26ºC a l’estiu

- És suficient ventilar 10 minuts al dia, fer-ho quan hi hagi menys diferència amb 
l’exterior.

- Refrescar ambients utilitzant obertures a cares diferents de l’edifici 

- Millor ús de ventiladors que aires condicionats



- Instal·leu airejadors a les aixetes

- Eviteu obrir les aixetes d’un sol comandament pel costat de l’aigua calenta

- Dutxar-se és millor que banyar-se

- Si necessiteu aigua calenta, agafeu-la de l’aixeta més propera al lloc on es generi.

Consum d’aigua

Reduir el consum d’aigua calenta també ajuda a reduir el 
consum energètic de casa.



- El sistema eléctrico español 2012. REE

- BOE 30 de maig de 2014

- El déficit tarifario en el sistema eléctrico español. Natalia Fabra Portela y Jorge 
Fabra Utray. 

- El mercado eléctrico y el déficit de tarifa: pinceladas de un desaguisado 
regulatorio (informe recopilació de diverses dades existents)

- Pàgines web: somenergia, hola luz, endesa, iberdrola, eon, CNE, ICAEN

- La teva energia compta! Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

- Guia per a l’estalvi energètic. Guies d’Educació Ambiental 13. Ajuntament de 
Barcelona.

Fonts d’informació



Moltes gràcies per la vostra 
atenció


