
LA NOVA TARIFA 
DE LA LLUM 2.0TD
Els petits consumidors i consumidores d’electricitat ja tenim 
preus diferenciats per trams horaris, tant per la potència com 
per al consum.
Així doncs, s’agrupen les tarifes vigents fins el 31 de maig de 
2021 (2.0 i 2.1), en una única tarifa: 2.0TD

Des de quan s’està 
aplicant la nova 
tarifa 2.0 TD?
Des de l’1 de juny de 2021.

A quins consumidors 
afecta?
Afecta a totes i tots els clients domèstics i 
també negocis que tinguin contractada una 
potència inferior als 15kW.

Quins són els canvis 
principals?
Els abonats i abonades passen a pagar una 
tarifa amb discriminació horària en els 
termes de potència i energia. Això vol dir 
que el preu final de la llum serà diferent 
segons l’horari de consum.

Una altra novetat és que es podran contrac-
tar 2 potències elèctriques diferents 
segons l’horari de la setmana: un per horari 
diürn entre setmana i un altre per les nits, 
cap de setmana i festius estatals.

Podrem fer 2 baixades de potència gratuï-
tes a l’any. Si és possible, recomanem reduir 
la potència de l’horari diürn entre-setmana, 
ja que en aquesta franja tant la potència com 
el consum són més cars.

Què podem fer per rebaixar 
la factura elèctrica?

Contractar una comercialitzadora elèctrica 
del mercat regulat*. Contractar companyies 
del mercat lliure amb “tarifa plana” sempre 
us resultarà més car.

Adequar la potència contractada a les 
necessitats reals. Aquest canvi es sol·licita a 
través de la teva comercialitzadora elèctrica.

Desplaçar els consums a períodes fora de 
les hores punta. També recomanem l'ús de 
temporitzadors per a programar l'encesa i 
l'apagada d'aparells elèctrics, com el termo 
per a escalfar l'aigua.

Fer les rentadores amb aigua freda i progra-
ma curt.

Fer servir el rentavaixelles en mode “eco”

Evitar els consums “fantasma”:
No deixar cap aparell en standby (llumetes 
vermelles), desendollar els carregadors de 
mòbils i tauletes i recordar apagar el wifi quan 
no l'utilitzem                 . 

Si és possible, canviar els electrodomèstics 
més antics per altres amb la millor eficiència 
energètica.

* Energia XXI, Gas&Power,  Curenergia, Regsiti, B,  
Comercializador de Referencia Energético o Terramelcor
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EL CONSUM 
ELÈCTRIC
Es diferenciarà en tres períodes

PERÍODE PUNTA PERÍODE PLA PERÍODE VALL
amb un preu més elevat, 

de 10h del matí a 14h de la tarda 
de 18h de la tarda a 22h de la nit 
de dilluns a divendres no festius.

amb un preu menys car, 
de 8h a 10h del matí

de14h a 18h de la tarda
de 22h a 24h de la nit, 

de dilluns a divendres no festius.

amb un preu més reduït, 
de 12h de la nit a 8h del matí

  de dilluns a divendres no festius.
Les 24h de dissabte, diumenge 

i festius d’àmbit estatal.

Durant aquestes hores hem 
de consumir només el que 

sigui necessari!!

És recomanable utilitzar 
aparells que no consumeixin 

massa energia

És recomanable gestionar en 
aquestes hores les accions 
que no són imprescindibles 

per al dia a dia.

Cuina elèctrica, calefacció 
elèctrica, microones, forn, nevera, 

wifi, càrregues de mòbil, 
de l’ordinador portàtil, 

ventilador.

Rentadora en fred, TV, 
forn per deixar pre-cuinats, 
termo elèctric per preparar 
banys/dutxes, assecador 

de cabell.

Rentadores a 30º/40º, 
rentavaixelles, 

termo elèctric sense temporitzar, 
assecadora, planxa.

Què és allò necessari per tu? Què és allò recomanable? Què és allò NO imprescincible?

 
Del 100% del temps disponible per utilitzar l’electricitat, la distribució dels preus : 

23% PREU ALT 23% PREU MITJÀ 54% PREU BAIX

PREU ALT PREU MITJÀ PREU BAIX

DISSABTES, 
DIUMENGES

I FESTIUS 
ESTATALS
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5DE DILLUNS A 
DIVENDRES

DIES LABORABLES
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