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La nova 
factura 
de la llum



Des de l’1 de juny de 2021 tots els 
consumidors passen a tindre un peatge 
amb discriminació horària en els termes de 
potència i energia. Els peatges són els preus 
regulats destinats a recuperar els costos de 
les xarxes de transport i distribució i són 
determinats per la CNMC.

A les persones consumidores que tinguen 
contractat el subministrament elèctric en 
companyies del mercat regulat (PVPC - Preu 
Voluntari Per al Xicotet Consumidor), se’ls 
aplica directament el nou sistema de tarifació 
de l’electricitat per trams horaris.

Això vol dir el preu serà diferent segons 
l’horari de consum (punta/plana/vall). La 
potència es diferencia en dos períodes. Es 
poden contractar potències diferents per a 
cada període, per tal d’aprofitar, per exemple, 
la recàrrega del vehicle elèctric per la nit.

La nova factura de la llum

Nous trams 
horaris

Consells per a  
estalviar en la  
factura de la llum

Si estàs en el mercat regulat (PVPC), adapta els teus 
hàbits i ajusta la teua potència a les necessitats reals. 
La potència contractada es pot canviar cada dotze 
mesos. Es permeten dos canvis de potència gratuïts 
fins al 31 de maig de 2022.

Intenta programar els electrodomèstics (llavadora, 
rentavaixella…), perquè realitzen la seua funció en 
l’horari més econòmic.

Apaga les llums quan no l’estigues usant. Instal·la 
il·luminació LED o bombetes de baix consum 

Realitza la càrrega de bateries (mòbils, tauletes, 
aspiradores…) a la nit o caps de setmana.

Utilitza l´eixugador de cabells a baixa potència.

Vigila el standby. Es tracta d’apagar els equips 
elèctrics que queden suspesos (com la tele o 
l’ordinador) i desendollar el carregador del mòbil 
quan no estiga carregant el telèfon d’alguns aparells 
com els televisors.

Regula el termòstat de la calefacció i/o l’aire 
condicionat, idealment, 25 °C a l’estiu i 20 °C a 
l’hivern. 

Una vegada ventilada la vivenda, evita pèrdues 
de tempertatura baixant les persianes d’aquelles 
estàncies que no utilitzes. 

Aprofita les hores de llum, reduiràs el cost de la 
il·luminació i de la calefacció a l’hivern

Si estàs en el mercat lliure, comprova com quedarà 
la teua tarifa.  
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Cal tindre en compte que mentre no es faça 
cap canvi de potència, s’aplicarà la potència 
que actualment estiga contractada tant en 
l’horari punta com en l’horari pla i vall.

En el cas de consumidors en el mercat lliure, 
el comercialitzador ha d’adaptar el preu del 
contracte per a incorporar la diferència de 
costos regulats, podent optar entre: 

Adaptar el preu del contracte als nous 
períodes d’energia i potència.

Mantindre els trams de preus que 
el consumidor tinguera acordat 
prèviament en el seu contracte (preu fix 
tot el dia, preus diferents entre setmana/
cap de setmana, etc), traslladant al preu 
la diferència de costos que resultaria per 
al seu perfil de consum.

En qualsevol cas, el comercialitzador haurà 
de comunicar aquests canvis al consumidor 
amb la suficient antelació.

Caps de setmana i 
festius nacionals

HORA VALLHORA PLANAHORA PUNTA


