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A causa de la guerra a Ucraïna, la situació de preus alts elèctrics s'ha allargat més de l'esperat. 
Per això, els governs d'Espanya i Portugal s'han unit per a promoure mesures que limitin i 
controlin els elevats preus elèctrics que estan afectant a consumidors domèstics, pimes i grans 
empreses per igual, així com limitar els beneficis extraordinaris sobrevinguts d'aquesta situació 
de crisi energètica de les empreses pertanyents a l'oligopoli.

Aquestes iniciatives es recullen en la denominada “Excepció ibèrica” i suposen un paquet de 
mesures que seran publicades en el BOE en els pròxims dies.

A causa d'aquesta situació transitòria, hem decidit allargar la mesura excepcional d'ajust que 
hem estat aplicant en els últims mesos fins al 31 de maig. Això ens donarà temps per a analitzar 
les mesures una vegada publicades i abans de l'1 de juny comunicar la nova estructura tarifària 
que suposarà una important rebaixa dels preus respecte als últims sis mesos.

Gràcies

Equip U energia

Actualització de 30 d’abril de 2022

PRÒRROGA AJUST EXCEPCIONAL DE PREUS
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En 2022 complim 130 anys i sabem que celebrarem en temps realment excepcionals, en un 
entorn molt volàtil, immersos en una pandèmia mundial i suportant al costat de vosaltres una 
gran crisi energètica.

A U energia hem posat en marxa diverses iniciatives per a empènyer i promoure la 
regularització del mercat elèctric, perquè aquesta crisi deixi d'afectar-nos al més aviat possible 
i manejar l'increment del preu de la matèria primera que gestionem: l'energia elèctrica.

Des de la transparència que ens diferencia, volem informar-te que prorroguem l'aplicació de les 
fórmules transitòries (informació més a baix en aquest comunicat) de compensació de costos 
de mercat en les factures que s'emetin fins a la data del 30/04/2022, coincidint amb l'extensió 
de les mesures excepcionals aprovades pel Govern en l'RDL 29/2021.

A partir d'abril 2022, es preveu una estabilització dels mercats elèctrics i continuarem oferint la 
millor tarifa per a tu i el teu negoci.

Com fem des de 1892, estem a la teva disposició assessorant-te de forma personalitzada 
perquè optimitzis el teu consum i la teva factura elèctrica, a més d'informar-te de les novetats i 
productes complementaris que oferim (autoconsum, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 
telecomunicacions, etc..).

Moltes gràcies per la teva confiança

Equip U energia

Actualització 28 de desembre de 2021
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Des de principis de l'any 2021 estam vivint un increment molt important dels preus majoristes 
de l'electricitat. El principal motiu el podem trobar en l'espectacular pujada del preu del gas, que 
ha duplicat el seu preu en el que va d'any.

En el següent enllaç es pot consultar l'històric de preus de mercat majorista en electricitat per a 
l'any 2021:

https://www.omie.es/es/market-results/annual/daily-market/daily-prices?scope=annual&year=2021

A més aquesta situació no és exclusiva del territori espanyol, afectant a tota la Unió Europea. 
En el següent enllaç es poden consultar els preus diaris dels principals mercats europeus d'una 
forma ràpida i visual:

https://euenergy.live/

Aquesta situació de preus anormalment alts ha portat a batre el rècord de preus diaris més alts 
en diverses ocasions en el que va d'any i també s'ha batut el rècord del mes més car. Les 
previsions dels mercats d'energia és que la situació no vagi a corregir-se en els pròxims mesos.

Aquesta situació de preus alts del mercat majorista incideix directament en el preu que pagues 
per l'energia en la teva factura. Actualment els preus fixos que oferta U energia es troben per 
sota del preu de cost real pel que tenim dues vies per a resoldre la situació:

 01 Pujar els preus
 02 Compensar els costos

A U energia pensam que la situació de preus alts és excepcional i així la tractarem. Per això U 
energia ha decidit que no pujarà els preus fixos i aplicarà la fórmula de compensació de costos 
de mercat. Aquesta fórmula significa que només es compensarà la diferència de costos quan el 
mercat surti d'uns paràmetres que explicarem a continuació. Aquest sistema no sols 
compensarà les pujades de preus, també el farà amb les baixades, de manera que si es produeix 
una baixada del preu majorista per sota del cost esperat per U energia, afegirem una línia 
restant la diferència.

Després de l'última revisió de preus que es va fer amb data 01/07/2021 els preus fixos que U 
energia ofereix estan preparats per a cobrir uns costos d'energia en mercat majorista de 87 
euros/MWh. 
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COM REALITZAREM LA COMPENSACIÓ DE COSTOS?

Fins a 31/01/2022 U energia aplicarà la següent fórmula per a compensar les diferències de 
costos en mercat majorista:

PC = E * ((COmie - CUenergia) / 1000)

       On:
 PC: Preu del terme de compensació de costos
 E: Energia consumida en el període de facturació
 COmie: Cost real del mercat majorista en el període de facturació
 CUenergia: Cost esperat per U energia

Aquesta fórmula pot sonar a xinès, però ara passarem a exposar alguns exemples senzills per 
a aclarir-la:

COM REFLECTIREM AQUEST AJUST EN LA TEVA FACTURA?

Una vegada realitzat el càlcul veuràs una línia extra en la teva factura amb un format com la que 
es mostra a continuació:

 Ajust excepcional costos de mercat: -3,5 euros
 Cost previst: 87 euros/MWh
 Cost real: 77 euros/MWh

Com pots veure, simplement s'aplica una correcció en la factura tenint en compte la diferència 
de costos que hi ha entre el cost real de l'energia i els costos esperats per U energia. 
Completament transparent per part nostra aplicant tant les diferències per damunt com per 
sota de preus de mercat.

Aquesta fórmula serà aplicable en les factures que s'emetin amb data des de 01/09/2021 fins 
a 31/01/2022.

Exemple 2

El cost real de l'energia en el període de 
facturació ha estat de 77 euros/MWh i 

l'energia consumida de 350 kWh..

PC = 350 kWh * ((77 - 87) / 1000) = -3,5 euros

Exemple 1

El cost real de l'energia en el període de 
facturació ha estat de 97 euros/MWh i 

l'energia consumida de 350 kWh.

PC = 350 kWh * ((97 - 87) / 1000) = 3,5 euros
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