
GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA 

Reducció de costos, augment de beneficis  

RENOWA’TT. Empresa, Energia i Forest 

Ja fa uns mesos que es parla de la nova factura elèctrica, dels comptadors 

intel·ligents i que el preu del kWh fluctuarà en funció de les hores. Però, la 

nostra empresa es veurà afectada? La factura serà diferent? 

El que primer hem d’entendre és què és el mercat. El mercat elèctric és l’est-

ructura en què s’integren les companyies responsables d’obtenir i subministrar 

l’electricitat en condicions de ser consumida amb les màximes garanties de 

seguretat. Una estesa de xarxes travessa el territori per conduir quasi instan-

tàniament el corrent elèctric generat per les centrals de producció fins gaire-

bé tots els racons del país. 

El mercat elèctric ha passat de tenir una estructura en què l’electricitat era 

produïda, distribuïda i comercialitzada en un mercat tancat, a tenir una es-

tructura en què es crea una separació entre generació, transport, distribució i 

comercialització. En aquest nou marc el consumidor pot escollir lliurement 

l’empresa comercialitzadora o anar directament al mercat elèctric per trobar 

la millor oferta. 

Abans d’abril de 2014 només els contractes per sobre de 10kW (tarifes 2.1 i 3.0 en baixa tensió, 3.1 en mitja i 6.x en alta) 

estaven a lliure mercat. Això implicava que els consumidors poguessin “negociar” els preus de l’electricitat amb les com-

panyies. La resta de contractes, tots inferiors a 10kW (tarifa 2.0 o tarifa d’últim recurs—TUR), tenien el preu de l’electr-

icitat regulat pel Govern.  

Des del dia 1 d’abril, el funcionament de les tarifes inferiors a 10kW canvia. Així, la tarifa TUR desapareix i els consumi-

dors es poden trobar amb dues casuístiques: 

1. Que la seva companyia comercialitzadors sigui Comercialitzadora de Referència. Les comercialitzadores de referèn-

cia oferiran als seus clients: 

 Preu fix definit lliurement per la comercialitzadora, tal i com es fa amb les tarifes superior a 10kW contrac-

tats. 

 Preu indexat al mercat majorista anomenat Preu Voluntari al Petit Consumidor. Aquest és el cas que ha sortit 

més a les notícies, ja que el preu variarà hora a hora 

2. Que la seva companyia sigui de lliure mercat i, per tant, el preu sigui fix definit lliurement per la comercialitzadora, 

tal i com es fa amb les tarifes superior a 10kW contractats. 

Actualment hi ha 5 comercialitzadores de Referència: Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialización de Último Recurso, 

Gas natural SUR SDG, E.ON Comercializadora de Último Recurso y EDP Comercializadora de Último Recurso.  

Per tant, si tens contractats menys de 10kW, la comercialitzadora és una de les anteriors i tens la tarifa de Preu Voluntari 

al Petit Consumidor, és quan la teva factura de la llum es pot veure afectada. Tot i això, al rebre la factura es veurà igual  

que abans. El que canviarà és la manera de calcular el preu del kWh, ja que aquest dependrà de l’hora del dia i del dia en 

què s’ha efectuat el consum. 

Tot i això, recorda que el mercat elèctric és lliure i, per tant, si no vols que t’apliquin el PVPC pots o bé canviar de co-

mercialitzadora buscant els millors preus (compte amb les ofertes i els descomptes, poden ser enganyosos) o bé demanar 

un preu fix. 

Pots trobar més informació detallada sobre el tema fent clic aquí o bé, si tens dubtes concrets, sempre pots contactar 

amb nosaltres per aclarir-los! 

La nova factura elèctrica 

Núm. 8—  Abril de 2014 

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a 

consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499  

 

Aquest butlletí està inclòs al projecte “RENOWA’TT”. Empresa, Energia i  Forest. Aquest projecte està subvencionat pel SOC, pe l Servicio 

Público de Empleo Estatal i  i  el Fons Social Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors i  Experimentals,  regulat per 

l’Ordre EMO/280/2013.  

 

Més notícies destacades 

Curs 'Càlcul de petjada de carboni de 

productes i serveis'  Llegir més 

Catalunya se situa al capdavant de la 

Unió Europea en reducció d'emissions de 

CO2—Llegir més 

Desgravació en l’impost de societats per 

inversions destinades a la protecció del 

medi ambient —Llegir més 

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?  

Dins el projecte RENOWA’TT, s’ofereix un servei d’assessorament energètic a 

empreses de la comarca del Ripollès, de la Vall del Ges, Orís i Vall del Bisaura. És 

un servei que consta de la revisió de la comptabilitat energètica, una senzilla 

diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i ser punt de partida en cas de 

necessitat d'auditoria i un càlcul orientatiu de la petjada de carboni de l’empresa. 

Si t’interessa, contacta amb nosaltres. Et donarem més informació i veure’m si la 

teva empresa es pot acollir al servei. 

http://jorgemoralesdelabra.wordpress.com/2014/03/16/guia-para-entender-el-galimatias-del-recibo-de-la-luz-de-2014/#more-973
http://www.coamb.cat/index.php?contingut=43&id=1166&amplia=1166&any=&mes=#not0
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/aixecar-catalunya/notapremsa-259812.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=4ccbca08af9f4410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4ccbca08af9f4410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
mailto:energia@ripollesgesbisaura.org?subject=Vull%20més%20informació%20sobre%20el%20servei%20d'assessorament%20energètic%20a%20empreses!

