
CLIENTS 6.1TD (actual tarifa 3.1A)
IMPORTANT Amb la nova regulació es produirà un canvi important en el càlcul de la 
facturació dels excessos de potència.

FACTURACIÓ DE LA POTÈNCIA I NOU CÀLCUL DELS EXCESSOS DE POTÈNCIES
Cada mes continuareu pagant el fix del terme de potència en funció de la potència contractada de cada període, el 
número de dies del mes i el preu del peatges i els càrrecs (part regulada).

Per exemple, imagineu que teniu contractades aquestes potències:

Doncs, per exemple, a la factura del mes de juliol pagaríeu aquest fix del terme de potència:
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Pot. Contractada

P1

P2

P3

P4

P5

P6

100

100

100

100

100

100

Període Potència Núm. dies €/kW i dia

Horari kW factura Peatges Càrrecs TOTAL
P1 100

100

100

100

100

100

31 0,058206 0,025454 259,35 €
P2 31 0,058206 0,012738 219,93 €
P3 31 0,031591 0,009256 126,63 €
P4 31 0,023880 0,009256 102,72 €
P5 31 0,001535 0,009256 33,45 €
P6 31 0,001535 0,004242 17,91 €

TOTAL 759,98 €

Quan i com es paguen excessos de potència?
- A partir de l’1 de juny es produeixen dos canvis molt importants:

• El control de potència de la potència demandada a partir del dia 1 de juny es farà a través de les mediacions 
quart-horàries dels equips de mesura i només es penalitzaran aquells quarts horaris en què la potència 
demandada superi la contractada. 

• La implementació d’una nova fórmula de càlcul dels excessos de potència que substitueix la  fórmula del 
85% i 105% que es regulava en l’article 9 del Reial Decret 1164/2001. 

Períodes horaris



Imagineu-vos que s’han registrat aquestes potències quart horàries màxima demanades en els següents períodes 

En base a aquests valors màxim demandats aplicarem la nova fórmula establerta en l’article 9.4.b.2 de la Circular 
3/2020): 
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Dia Hora Període horari Excès de potència (kW)
02/07/2021 9,15 h P1 125
21/07/2021 18,45 h P1 138
15/07/2021 14,45 h P2 145
21/07/2021 19,15 h P2 189

FEP =     Kp x  tep x              (Pdj – Pcp )
2

p=i

Σ
p=1

n

Σ
j=1

On:

FEP: Facturació en concepte d'excessos de potència.

Kp: Relació de preus per període horari p, calculada com el quocient entre el terme de potència del període p respec-
te del terme de potència del període 1 del peatge corresponent.

tep: Terme d'excés de potència, expressat en € / kW, del peatge corresponent.

Pdj: Potència demandada en cadascun dels quarts d'hora j del període horari p en què s'hagi sobrepassat Pcp, expres-
sada en kW. En cas que l'equip de mesura no disposi de capacitat de registre quart horària, es considerarà la mateixa 
potència demanada en tots els quarts d'hora.

Pcp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW.

i: Nombre de períodes horaris de què consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent.

6.1 TD
tep 1,406400

Preus fixats en la Resolució de 18 de març de 2021, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual 
s'estableixen els valors dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat d'aplicació a partir de 
l'1 de juny de 2021.

6.1 TDPeríode
1,0000001

2
3
4
5
6

1,000000
0,542746
0,410260
0,026371
0,026371

Coeficient Kp.



Bassols Energia Comercial. SL, Av. Girona, 2 - 17800 OLOT - comercial@bassolsenergia.com - www.bassolsenergia.com

Així doncs, en base a aquesta fórmula i als valors registrats, calcularíem els excessos de potència: 

P1

1 x 1,406400 x        (25 x 25) + (38 x 38)=   1 x 1,406400 x 45,48 = 63,96 €

P2

1 x 1,406400 x        (45 x 45) + (89 x 89)=  1 x 1,406400 x 99,72 = 140,25 €

Per tant, en aquest exemple pagaríeu un total del terme de potència de 964,19 € (import sense impost elèctric ni 
IVA), que és la suma de 759,98 € del fix de potència i 204,21 € d’excessos de potència.

NOTES:
Els exemples indicats en aquesta pàgina únicament pretenen il·lustrar el mètode de càlcul del terme de facturació per potència 
demandada en subministrament elèctric convencional. La diferència de la facturació dependrà del número de quarts d’hora en 
què s’excedeixi la potència contractada, de la diferència entre la potència demanada i la contractada i del moment en què es 
produeixi l’excés de potència. 


