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El sistema elèctric a Espanya



1. El sistema elèctric a Espanya

○ Com arriba l’energia als subministraments? 

4 etapes
GENERACIÓ

TRANSPORT

DISTRIBUCIÓ

COMERCIALITZACIÓ



1.1 Generació



1.2 Transport

L’energia obtinguda a les centrals de generació és transportada fins al punt de distribució.

1.3 Distribució

Hi ha 5 empreses que duen a terme la distribució. Cada una té zones concretes establertes i els
Consumidors NO poden canviar de distribuïdora.



1.4 Comercialització  

Les comercialitzadores s’encarreguen de comprar l’energia i vendre-la als consumidors mitjançant la factura de la llum. Hi ha més de 100 
empreses.



2. Modalitat de contractació

1. Mercat Regulat → Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC)

2. Mercat Lliure → Preu pactat amb la comercialitzadora que es triï

Enllaç comparador de preus: 
http://facturaluz.cnmc.es/

TARIFA DE MERCAT LLIURE: 

◦ Comercialitzadora de mercat lliure

◦ Preus, factura, serveis, promocions, 

etc. lliures

◦ Possibilitat d’energia verda

TARIFA REGULADA: 

◦ Comercialitzadores de referència

◦ Preu regular per l’estat (ajustat a preus   de 

mercat)

◦ Informació de la factura regulada

◦ Prohibició de publicitat a la factura

◦ No serveis addicionals

◦ Accés al bo social



2.2 Comercialitzadores de mercat regulat



2.3 Comercialitzadores de mercat lliure

Accés a la compra d’energia verda



La factura elèctrica



3. Desglossem la factura

Depenent de la comercialitzadora → format de factura diferent 



Dades de la comercialitzadora

Dades factura

Dades usuari

Resum de la factura

Informe sobre el consum elèctric

Publicitat

- A pagar per potència   xxx€
- A pagar per consum     xxx€
- Impost d’electricitat     xxx€
- Lloguer d’equips            xxx€
- IVA                                   xxx€



4. Quins serveis paguem a la factura?

POTÈNCIA

ENERGIA

IMPOSTOS

LLOGUER D’EQUIPS

MANTENIMENT / ALTRES CONCEPTES



POTÈNCIA (kW)

vs

ENERGIA (kWh)

?¿



○ Potència: quina pago?

Preu fix. Pagament segons el nombre d’equips que vulgui tenir connectats alhora

Potència
(220V)

Potència
(230V)

Cost
(€/any)

2,2 kW 2,3 kW 120 €/any

3,3 kW 3,4 kW 181 €/any

4,4 kW 4,6 kW 241 €/any

5,5 kW 5,7 kW 301 €/any

6,6 kW 6,9 kW 361 €/any

7,7 kW 8,0 kW 421 €/any

8,8 kW 9,2 kW 482 €/any

*Cost anual del terme de potència calculat a partir de 41,156426€/kW i afegint l’impost elèctric (5,11%) i l’IVA (21%)



Quina casa té la potencia més ben ajustada?

2,3kW6kW

?



○ Com investigar la potència que necessito

● Si mai salten els ploms a casa i encenc els aparells sense tenir en compte el moment de fer-ho potser hi ha
massa potència

● Podem revisar al nostre comptador digital la potencia màxima a la que s’ha arribat els últims períodes de
facturació i comparar-la amb la potència contractada

● Podem sumar totes les potències dels aparells que consumeixen a casa i dividir-ho per 3 o mirar els aparells
que més consumeixen i veure quines limitacions tenim alhora de fer-los servir alhora o no. Tot això pot dependre
dels nostres horaris també



○ Quina potencia necessita una casa amb els següents electrodomèstics?

EQUIP POTÈNCIA (W) POTÈNCIA (KW)

Bombetes 100W, 60W, 11W 0,1kW 0,06kW  0,011kW

Nevera 200W 0,2kW

Rentaplats 2.500W 2,5kW

Planxa 1.500W 1,5kW

Televisió 300W 0,3kW

Aire condicionat 60W/m2 0,06 kW/m2

Calefacció elèctrica 60W/m2 0,06 kW/m2

Microones 1.000W 1kW

Cuina elèctrica 3.000W 3kW

Si sumem totes les potències
i les dividim per 3… obtenim un
resultat de 5,75kW.

Si considerem els aparells que
més cops al dia utilitzem
(bombetes, nevera, calefacció i
cuina) i sumem les seves
potències obtenim un resultat
de 3,27kW.

Per tant... Si controlem la
simultaneïtat d’aparells que
connectem alhora podem
arribar a estalviar molt en el
terme de potència.



○ Potència: passos per modificar-la

1. Avaluar la potència a contractar

2. Trucar a la companyia o anar al punt de servei

3. Cost: modificar la potència té un cost associat

Cost per baixar-la:

● Derechos de enganche 9,04€ (10,94€ IVA inclòs)

Cost per pujar-la:

• Derechos de extensión: 17,37€/kW + IVA.
• Derechos de acceso: 19,70€/kW + IVA.
• Derechos de enganche 9,04€ + IVA.

Es pot realitzar un canvi a l’any

●Formulari per modificar la potència



4. Quins serveis paguem a la factura?

POTÈNCIA

ENERGIA

IMPOSTOS

LLOGUER D’EQUIPS

MANTENIMENT / ALTRES CONCEPTES



4.2 Energia

○ Com es mostra el consum a la factura?



○ Tarifació de discriminació horària

T. Discriminació horària: 
H.punta =17% increment PVPC

H.vall= 42% reducció PVPC

Cost per contractar la discriminació horària: Derechos de enganche 9,04€ (10,94€ IVA inclòs) 



○ Tarifació de discriminació horària: fraus!



○ Tarifació de discriminació horària: com puc saber si la tinc contractada? DADES DEL CONTRACTE

Tarifa contractada o bé peatge d’accés:
●Si apareix 2.0A -> NO te la discriminació horària
●Si apareix 2.0DHA -> SI te la discriminació horària



○ Com es mostra el consum amb la discriminació horària



○ Nova tarifa de discriminació horària: proposta per l’abril del 2021.

10h – 14h
18h – 22h

8h – 10h
14h – 18h
22h – 24h

00h – 8h
Dissabtes
Diumenges i
festius



4. Quins serveis paguem a la factura?

POTÈNCIA

ENERGIA

IMPOSTOS

LLOGUER D’EQUIPS

MANTENIMENT / ALTRES CONCEPTES



4.3 Impostos en la factura

Impost sobre electricitat 5,11%

IVA 21% (l’aigua és un 10%) 



4. Quins serveis paguem a la factura?

POTÈNCIA

ENERGIA

IMPOSTOS

LLOGUER D’EQUIPS

MANTENIMENT / ALTRES CONCEPTES



4.4 Lloguer d’equips: comptadors

• De propietat o de lloguer (els cables sempre seran propietat de la companyia 

distribuïdora)

• Lloguer: 0,51-1,08 €/mes
1.18.1 lectura període punta

1.18.2 lectura període vall

1.135.1 potència contractada

0.17.0 potència instantània

CRRE1, CRRE2 i CRRE3

Valors de lectures i 1.16.1.X
potències màximes utilitzades
durant els 3 darrers mesos.

https://www.youtube.com/watch?v=YLj8Rzb3-II



4. Quins serveis paguem a la factura?

POTÈNCIA

ENERGIA

IMPOSTOS

LLOGUER D’EQUIPS

MANTENIMENT / ALTRES CONCEPTES



4.5 Serveis de manteniment i altres conceptes

• La factura, si és del mercat lliure, pot incloure serveis addicionals de manteniment, amb permanència!

• Altres conceptes que podem trobar a la factura:

• Regularitzacions normatives

• Aportació al bo social

• Derechos de enganche

• Dipòsit garantia distribuïdora (1r cop contracte)



5. Gestions contractuals

Gestió Documentació necessària Cost econòmic

Canvi de companyia No es necessita documentació Gratuït 

Canvi de titular Contracte de lloguer o escriptura Gratuït

Reducció de potència
No es necessita documentació

Derechos de enganche: 9,04€ + IVA

Augment de potència
No necessària si no excedeix la Pmàx
del butlletí. Si excedeix Pmàx BRIE

Derechos de extensión: 17,37€/kW + IVA.
Derechos de acceso: 19,70€/kW + IVA.
Derechos de enganche: 9,04€ + IVA

Discriminació horària No es necessita documentació Derechos de enganche: 9,04€ + IVA

Alta del 
subministrament

• Contracte de lloguer o escriptura
• CIE en cas de primera ocupació

Derechos de acceso: 19,70€/kW + IVA.
Derechos de enganche: 9,04€ + IVA
Dipòsit de garantia (equivalent a 50 hores d’ús de 
la potencia contractada)



El Bo Social: descomptes en la factura



Què és?

◦ Tarifa social amb un descompte del 25% o 40% sobre els termes de potència i energia

◦ S’hi accedeix en funció de la renda i situació personal de la unitat familiar

◦ Inclou també el Bo Social Tèrmic, ajuda econòmica d’un sol pagament anual variable

Qui pot accedir?

◦ Titular de contracte de subministrament

◦ Estar acollit a PVPC

◦ Habitatge habitual

◦ Potència igual o inferior a 10 kW

◦ Complir certes condicions personals o familiars

6. Bo social: Descomptes en la factura d'electricitat







Regulació dels talls de subministraments elèctrics



Art. 6: Mesures per evitar la pobresa energètica:

◦Garantir l’accés als subministraments d’aigua, gas i electricitat a persones i unitats familiars en risc d’exclusió

residencial

◦Establir un protocol obligat de comunicació a Serveis Socials i la seva intervenció per evitar el tall per

impagament

◦Establir acords amb les companyies per garantir ajudes a fons perdut o descomptes molt notables

◦Abans del tall, la companyia ha de sol·licitar informe a Serveis Socials per determinar si hi ha risc d’exclusió

residencial.

◦L’empresa ha d’informar dels drets que dona aquesta Llei mitjançant les comunicacions per impagaments

7. La Llei 24/2015



MOLTES GRÀCIES 
PER L’ATENCIÓ!

Us esperem a la següent sessió


