
Últim diumenge d’octubre

Últim diumenge de març

Què és la modalitat de 
discriminació horaria?

Hivern

Període vall (barat): de 22 a 12 h
Període punta (car): de 12 a 22 h
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ESTIU

Període vall (barat): de 23 a 13 h
Període punta (car): de 13 a 23 h
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És una modalitat de tarifa 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 
més d’un 50% més barata.

Què és?



Les hores del dia assignades a cada franja de preus 
varien en funció de l’horari d’estiu i d’hivern, en el 
moment en què s’efectua el canvi d’hora (l’últim 
diumenge de març i d’octubre, respectivament).

Si s’utilitza tota l’electricitat en hora vall, es podria 
estalviar en la factura un 50% de l’energia respecte a 
la tarifa sense discriminació horària. En realitat, però, 
no podem fer tot el consum durant aquesta franja 
horària, ja que sempre hi haurà electrodomèstics que 
consumiran electricitat durant tot el dia, com per 
exemple la nevera. 

Per tant, el consell és saber quina part del consum 
s’hauria de fer en hores vall perquè el canvi surti 
rendible, tenint en compte que en les hores punta el 
preu del kilowatt hora (kWh) és molt més car que amb 
les tarifes sense discriminació horària.

La nevera ja representa una bona part 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 modalitat de discriminació horària.

En el dia a dia de qualsevol llar, només caldria 
concentrar els usos de la rentadora, el rentavaixella 
i l’assecadora, en cas de tenir-ne, en las franges 
horàries vall, és a dir, a les nits a partir de les 22.00 
o 23.00 hores i fins a les 12.00 o 13.00 hores del 
migdia (segons sigui hivern o estiu).

I amb la resta d’aparells… fer vida normal!

Només cal trucar a la companyia i sol·licitar-ho: 
totes les companyies l’ofereixen. El canvi a la 
modalitat de discriminació horària és gratuït. 

Si prioritzes l’ús de l’electricitat durant les 
hores vall, pots aconseguir estalvis econòmics 
de fins a un 25% en la factura.

Com puc saber si em 
surt a compte la modalitat 

de discriminació horària?

Com es pot 
fer el canvi?


