EL REBUT DE LA LLUM
IDENTIFIQUEM-NOS
Al rebut trobarem les dades personals i dues de molt importants:
CUPS: (Codi Universal de Punt de Subministrament) aquest número identifica
la nostra instal·lació i ens el sol·licitaran a qualsevol tràmit que fem (avaria,
canvi de companyia, facturació, etc.).
Tipus de contracte: pot ser PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor) conegut
també per “preu regulat” o preu de “mercat lliure”. És molt important conèixer
a quin contracte estem inscrits, doncs el preu del consum elèctric depèn del
tipus de contracte.
POTÈNCIA CONTRACTADA
Tenim dues potències contractades (P1 i P2) en funció del dies i hores en que
consumim l’electricitat:

(*) Festius estatals, ni locals ni autonòmics

La suma del consum de tots els aparells que tinguem funcionant a l’hora en
algun d’aquests espais de temps (punta o vall), no pot sobrepassar el que tenim
contractat, per això és important, com veurem més endavant, quin consum
tenen els aparells que tenim, quan els utilitzem i si podem o no canviar els
nostres hàbits.
Els preus de cadascuna de les dues potències, estan regulats per l’Estat.
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CONSUM ENERGÈTIC
Contracte PVPC (mercat regulat):
Facturen segons el consum fet en tres períodes (P1, P2 i P3), a saber:

(*) Festius estatals, ni locals ni autonòmics

Malgrat la divisió en 3 períodes, el preu del kilowatt s’estableix cada hora, pel
que cada dia tindrem 24 preus diferents i al final poder fer un control del que
ens costa un kilowatt, es fa del tot impossible.
Contracte del mercat lliure:
Amb aquest tipus de contracte la companyia comercialitzadora, ofereix un preu
kilowatt per un període determinat (es consumeixi quan es consumeixi) o bé
preus, en funció del tram horari en que es consumeixi.
Cal llegir bé la lletra petita, doncs ens podem portar alguna sorpresa
desagradable.
IMPOSTOS
Impost elèctric:
5,1127% (actualment rebaixat al 0,5% fins el 31/12/2021).
Es pot donar el cas de que variï el percentatge, donat que es tracta d’un impost
regulat per la CE i té un mínim establert.
IVA:
21% (actualment rebaixat al 10% fins el 31/12/2021).
Lloguer comptador:
Pagament per utilització del comptador.
Bo social:
Aprovat per l’Estat el 2020 i destinat als consumidors vulnerables, amb situació
econòmica complicada.
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INFORMACIÓ:
tarifaluzhora.es
Aquí es pot consultar el preu dia/hora de l’electricitat, pels usuaris que tenen
contractada la PVPC
www.edistribucion.com
Enllaç a l’empresa distribuïdora de l’electricitat, si ens donem d’alta podrem
veure a diari, mensualment, per període facturat o anualment, el consum i els
màxims de consum que hem tingut. És una eina molt útil per comprovar si volem
canviar d’empresa comercialitzadora o a quina potència podem ajustar la
nostra instal·lació.

Gràfica de consum diari per hores

Gràfica de consum d’un període de facturació
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COM PODEM ESTALVIAR:
Potència contractada
Si estem donats d’alta a la distribuïdora (e-distribucion) podrem veure com
repercuteixen els nostres hàbits al consum elèctric.
Si són els caps de setmana quan estem més hores a la casa i poques les hores
dels dies laborables, podem intentar traspassar el consum elèctric a les hores i
dies “vall” i sol·licitar un canvi de potència, baixant el període “punta” i
elevant el període “vall”.
Si comprovem que mai arribem a la potència màxima contractada en el dia a
dia o veiem la possibilitar de traslladar el consum d’aparells a altres períodes
més barats, podem també sol·licitar un canvi.
Des del 1/6/2021 fins el 31/5/2022, es poden realitzar dos canvis de potència
totalment gratuïts.
Consum elèctric
Si tenim un tipus de contracte PVCP (mercat regulat), procurem traslladar els
consums més forts a hores amb preus més barats.
Si utilitzem vitroceràmica elèctrica, aprofitar el calor residual.
Organitza el que has de posar o agafar de la nevera abans d’obrir la porta,
s’estima que ¼ part del fred es perd en un minut de tenir la porta oberta.
Si pots, compra electrodomèstics amb qualificació A o A+
Canvia, si no ho has fet, les bombetes i fluorescents per led,s.
Utilitza endolls intel·ligents i termòstats per regular el consum.
Es desaconsella apagar el termo elèctric (excepte en llargues absències).
Consum fantasma
Utilitza un regleta amb interruptor per endollar tots els carregadors de
ordinadors, mòbils, tablets, etc..
Els aparells endollats que no s’utilitzen, tenen un consum que pot arribar a
costar-nos uns 70€ anuals.
Aparells com aire condicionat, televisors, impressores, routers i discs durs estan
entre els que més consum fantasma tenen. Desconnecta aquells que no siguin
imprescindibles, en els períodes de temps que no estiguis a casa.
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