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T’ajudem a mantenir els subministraments bàsics d’aigua, gas i llum

Tarifa de discriminació
horària d’electricitat
Què és?
És una modalitat de contracte d’electricitat que es caracteritza per facturar l’electricitat a dos preus diferents en
funció de l’ hora del dia. L’avantatge és que l’energia en les hores anomenades “vall”, és un 50% més barata.
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Quan em convé?
En les hores vall, el preu de l’electricitat es un 56% menor que el del Preu Voluntari al Petit Consumidor sense discriminació horària, però en canvi en les hores punta es un 21% superior.
Si s’utilitza tota l’electricitat en hora vall, es podria estalviar un 50% respecte a la tarifa sense discriminació horària
però la realitat es que no es pot desplaçar tot aquest consum a aquesta franja horària. Per tant, el consell és saber
quina part del consum hauria de realitzar en hores vall per a que sortís rentable el canvi. Aquest valor es gairebé
un 30%, això vol dir que si es fa servir almenys un 30 % de tota l’electricitat que s’utilitza a casa en un mes ja surt a
compte contractar la Tarifa de Discriminació Horària (TDH).

Com saber si suma el 30% de l’ús total d’electricitat en un mes?
La nevera ja se’n porta una part important del consum energètic de la llar i està en marxa dia i nit, així que si tinguéssim la casa tancada tan sols amb la nevera endollada, ens sortiria millor tenir contractada la TDH.
En el dia a dia de qualsevol llar, només caldria desplaçar els usos de la rentadora, rentavaixelles i assecadora, en cas
de tenir-ne, a las franges horàries vall, és a dir, per les nits i fins les 12h o 13h del migdia (segons sigui hivern o estiu).
I la resta… fer vida normal!

Com fer el canvi?
Només cal trucar a la companyia i sol•licitar-ho de forma gratuïta: totes les companyies l’ofereixen.

