La nova factura de la llum per trams
[10/05/2021]

A partir de l’1 de juny de 2021 entra en vigor un nou model de tarifa elèctrica que aplicarà preus
diferents en funció de l’hora del dia que es consumeixi, i de si és un dia laborable o de cap de
setmana o festiu.
La potència es diferencia en dos períodes: punta (de 08:00 h a 24:00 h) i vall, més econòmica (de
24:00 h a 08:00 h). El consum es diferencia en tres períodes:
•
•
•

Període punta, amb el preu més elevat (de 10:00 h a 14:00 h i de 18:00 h a 22:00 h).
Període pla, amb un preu menys car (de 08:00 h a 10:00 h, de 14:00 h a 18:00 h i de 22:00
h a 24:00 h)
Període vall, amb un preu reduït (de 24:00 h a 08:00 h i cada hora de dissabte, diumenge i
festiu).
Laborable

Dissabte, diumenge i festiu

Segons la CNMC, el preu per la potència contractada en el període vall és un 95% inferior al del
període punta. El preu del consum d’energia en el període pla és un 69% inferior i en el vall un
95% inferior al preu de l’energia en el període punta.
Aquestes noves tarifes amb discriminació horària s’apliquen de forma automàtica a totes les
persones acollides a la tarifa regulada (PVPC). En el mercat lliure, el comercialitzador ha d’adaptar
el preu del contracte per incorporar la diferència dels costos regulats.
Per aprofitar els beneficis d’aquesta nova tarifa convé adaptar la potència contractada per a
cadascun dels dos períodes i intentar utilitzar els aparells elèctrics que més electricitat
consumeixen (rentadora, assecadora, forn, planxa, carregador de vehicle elèctric) en el període
vall, perquè el preu del kwh és molt més reduït.
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