
El sistema de facturació elèctrica

L’actual sistema de facturació d’energia elèctrica es va 
implantar l’1 de juliol de 2014 i permet al consumidor la 
possibilitat de pagar l’electricitat segons la franja horària 
en què l’ha consumit. D’aquesta manera, l’abonat 
pot consumir segons un preu de l’electricitat que 
canvia cada hora i diàriament en funció de l’oferta i la 
demanda.

ENERGIA D’ORIGEN 100% RENOVABLE

Si l’usuari té contractada una comercialitzadora de 
mercat lliure, pot sol·licitar que l’energia que arribi a 
casa seva sigui d’origen renovable.

El sistema de certificats de garantia d’origen renovable 
es basa en la normativa estatal que garanteix la 
traçabilitat i la seguretat en l’assignació d’aquesta 
energia. Amb aquest sistema s’assigna l’energia 
renovable al contracte de consum.  

LA TEVA FACTURA ELÈCTRICA

Més informació: 
icaen.gencat.cat/facturaelectrica
#transicioenergetica

@energiacat Un element clau per entendre la 
teva despesa

LA TEVA FACTURA 
ELÈCTRICA

FACTURACIÓ 
ELÈCTRICA

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/llar/contractacio-energetica/la-factura-electrica/


BO SOCIAL

És un descompte aplicable a les persones que per les 
seves condicions es consideren consumidors vulnera-
bles o vulnerables severs. Aquest descompte s’aplica 
sobre l’import del PVPC.

Per tenir dret al bo social, cal contractar la tarifa PVPC.

COM S’APLICA EL BO SOCIAL?

El bo social s’aplica sobre els termes de potència i 
d’energia de la tarifa del PVPC.

El descompte associat al bo social (25% o 40%)  s’aplica 
sobre una part del consum d’energia de la següent 
manera:

• Si el descompte que pertoca és superior a l’energia 
consumida, l’energia que sobra s’acumula per al mes 
següent.

• Si el consum és superior al descompte, la diferència és 
factura sense descompte.

QUI ÉS CONSUMIDOR VULNERA-
BLE?

Són consumidors vulnerables o vulnerables severs els 
consumidors que compleixen determinats criteris d’unitat 
familiar i renda:

(*) Sense altres ingressos superiors a 500€.

(**) Si acredita circumstàncies especials: família monoparental, 
discapacitat mínima del 33%, grau de dependència II o III, víctima 
de terrorisme o víctima de violència de gènere.

ES POT TALLAR EL 
SUBMINISTRAMENT?

El tall del subministrament està prohibit en els casos 
següents:
• Consumidors vulnerables severs atesos per serveis 
socials (el servei social es fa càrrec de la factura 
elèctrica).
• Subministraments amb impagament, acollits al 
bo social, i que compleixin alguna de les condicions 
següents:

- Hi ha un menor de 16 anys en la unitat familiar.
- Algun membre de la unitat familiar disposa de 
discapacitat mínima del 33% o dependència 
reconeguda de grau II o III.

QUINES MODALITATS DE 
CONTRACTACIÓ EXISTEIXEN?

a. Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC). 
Correspon a la tarifa fixada pel govern espanyol, que té 
en compte el preu de producció de l’energia elèctrica, 
els peatges i el marge de comercialització corresponent. 
Els costos de producció de l’electricitat es determinen 
d’acord amb el preu horari del mercat elèctric.

El PVPC pot ser contractat únicament amb les 
comercialitzadores de referència i sempre que la 
potència contractada sigui inferior a 10 kW. Les 
comercialitzadores de referència es poden consultar 
en aquest enllaç: https://sede.cnmc. gob.es/listado/
censo/10.

b. Preu lliure, contractat amb comercialitzadores de 
mercat lliure. 

FACTURACIÓ ELÈCTRICA LA TEVA FACTURA ELÈCTRICA

Vulnerable
(descompte del 
25%)

Vulnerable sever
(descompte del 
40%)

Pensionistes

Pensió mínima per 
a tots els membres 
(*)

7.520 €

Unitat familiar amb límit de renda

Sense 
menors

11.279 € 5.640 €

15.039 €  (**) 7.520 €  (**)

1 menor 15.039 € 7.520 € 

18.799 €  (**) 9.340 €  (**)

2 menors 18.799 € 9.340 €

22.559 €  (**) 11.279 €  (**)

Famílies nombroses

Sense requisits 15.039 €

Compte! Per tenir dret al bo social o 
per estar acollit a la prohibició de tall 
de subministrament cal contractar la 
tarifa PVPC.


