
Saúdo e Agradecementos. 

A finais do século XIX Vicente Blasco Ibáñez e 
Joaquín Sorolla coinciden na súa preocupación 
pola sorte dos mariñeiros. Na novela do primeiro e 
no título do lenzo do segundo se lamentan da sorte 
dun pescador morto comparando o sacrificio da 
súa vida co beneficio obtido polo seu traballo: “E 
aínda din que o pescado é caro” Din. Eu titulo con 
esta cambadela a conferencia pretendendo ilustrar 
con ela a magnitude dos beneficios do noso (case 
que) acceso total á enerxía e as diferenzas entre o 
valor da enerxía eléctrica … e o seu prezo. 
Para comezar, permitídeme que retroceda un 
pouco no tempo, ata o neolítico, a nova pedra, 
para sinalar os pasos principais que nos levaron da 
autarquía enerxética á enerxía eléctrica coma 
actividade socioeconómica. 
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No Neolítico, fai aproximadamente uns 9,000 anos, 
prodúcese a primeira transformación radical da forma 
de vida da humanidade, de ser nómade a sedentaria 
e dunha economía depredadora (caza, pesca e 
recolección) a unha economía produtora. Aparecen a 
agricultura e a gandaría. A xente come mellor o que 
da coma resultado a medra da poboación e a 
aparición de excedentes de produción que compre 
almacenar. Isto permitiu a especialización e a división 
do traballo, a aparición do comercio, a acentuación 
das diferenzas sociais, e a aparición das elites 
guerreiras e relixiosas. 
Do troco local de mercadorías pasamos ao comercio 
de obxectos de luxo entre comunicades moi 
afastadas. Este comercio leva aparellado un 
intercambio de coñecementos, innovacións científicas 
e tecnolóxicas. No eido das enerxías pasamos da 
propia forza do home e a leña ao aproveitamento da 
forza dos animais domesticados e os primeiros 
aproveitamentos da forza do vento e a a auga. 
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Temos que agardar ata a segunda metade do 
século dezaoito, para atopar o seguinte salto 
adiante no aproveitamento enerxético.  
A denominada Primeira Revolución Industrial, na 
que se comeza o proceso de substitución da 
enerxía de homes e animais, ventos e augas pola 
maquinaria de vapor para a fabricación industrial e 
o transporte de mercancías e pasaxeiros.  
Os primeiros a adoptar estas alternativas 
enerxéticas son a Industria téxtil e a minería do 
carbón na Gran Bretaña, o que xunguido ao 
entusiasmo da sociedade inglesa pola ciencia e a 
tecnoloxía e a outros factores coma as abundantes 
reservas de carbón e mineral de ferro, o aumento 
da poboación, mellora das técnicas de produción 
de alimentos, auxe no comercio exterior e gran 
desenvolvemento no transporte, os levará a unha 
situación hexemónica no seguinte século. 
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O seguinte salto adiante na evolución tarda moito menos. 
Arredor de cen anos. A finais do século XIX se produce a 
Segunda revolución industrial ligada ao aproveitamento de 
novas fontes de enerxía. O gas, o petróleo e, sobre todo, a 
electricidade. A segunda RI trae trocos no so nas enerxías 
senón nos sistemas de transporte coa aparición do avión e 
o automóbil, a expansión das redes ferroviarias, o tranvía e 
o metro, e nos medios de comunicación, coa invención do 
teléfono e a radio. A revolución industrial provoca cambios 
no tamaño e a estrutura dos mercados, na organización do 
traballo, no sistema educativo, nas formas de consumo e 
aínda na organización política. 
 



Pero: por qué é tan importante a aparición desta nova 
forma de enerxía? Porque a electricidade simplifica e 
mellora calquera alternativa enerxética anterior.  
Por exemplo: no alumeado, a posibilidade de ver en 
condiciones de ausencia de luz natural, pasamos dos 
procesos baseados na combustión, coma as lámpadas de 
aceite e mecha, fachos, velas de aceite de balea e de 
parafina, lámpadas de petróleo e de gas ás lámpadas 
eléctricas, de arco e de incandescencia, de fluorescencia, 
descarga en gas e os actuais LED. Na produción de calor, 
tamén por exemplo, dos procesos de combustión de 
biomasa á bomba de calor. Na conservación dos 
alimentos do almacenaxe de xeo e neve aos frigoríficos e 
conxeladores.  
Finalmente nos procesos que implican a aplicación de 
forza motriz, moer, abatanar, forxar, tecer, a aparición do 
motor eléctrico é un avance fundamental. 
A electricidade como fenómeno natural é coñecida dende 
sempre, pero construír unha alternativa enerxética 
necesitou de séculos para pasar dos espectáculos de 
salón e os precursores, Galvani, Volta, Coulomb, aos 
teóricos, Ampere, Henry, Gauss, Faraday, e destes aos 
enxeñeiros, Siemens, Bell, Marconi, Edison e Nikola Tesla. 
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Un bo exemplo deste proceso de industrialización 
da Enerxía Eléctrica é a Central que Thomas A. 
Edison pon en funcionamento en 1882 no Lower 
Manhattan, preto da ponte de Brooklin. A Edison 
Electric Illuminating Company desenvolveu un 
sistema completo de xeración e distribución 
eléctrica, que tivo que solucionar una enorme 
cantidade de problemas relacionados coa 
regulación da tensión, as canalizacións eléctricas, a 
manobra e proteccións do sistema. E, dende logo, 
os contadores de enerxía. Sen esquecer os 
aspectos empresariais, a eficiencia enerxética e a 
viabilidade económica. 
Algo máis que las lámpadas de incandescencia que 
lle deron fama! Na central de Pearl Street, Edison 
instalou os máis grandes Xeradores eléctricos 
xamais construídas ata entón.  
Cada una de las seis dínamos, ás que se lle deu o 
nome de Jumbo,  en honra do elefante do Circo 
Barnum, pesaba 27 Tm, tiña una potencia de 
100kW, cunha diferenza de potencial de 110V CC. A 
central, prevista para fornecer enerxía a un área de 
1 milla cadrada, se puxo en marcha cunha carga de  
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400 lámpadas de incandescencia de 12W de 59 
clientes, entre os que estaban, ademais do 
alumeado público da propia rúa, as oficinas de 
correos, periódicos e a residencia privada del socio 
de Edison John Pierpont Morgan.  
A finais de año xa eran 203 clientes y 513 un año 
despois. 
O método de subministración de electricidade a 
partires dunha estación central converteuse no 
modelo que abriu o camiño para a electrificación 
das cidades dos EEUU.  
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Este método de subministración a partires dunha 
estación central, axeitado para grandes 
concentracións de consumidores, ten as súas 
debilidades. No sistema de Edison as fontes non 
poden estar moi afastadas dos consumidores 
porque ás perdas, asociadas ao cadrado da 
intensidade da corrente transportada, medran de 
forma exaxerada. Para a diferenza de potencial 
utilizada no sistema de Edison, 110V en CC, o límite 
económico sitúase nunha milla cadrada. O método 
para ampliar ese límite é elevar a tensión, pero a 
seguridade do sistema mingua perigosamente, e os 
accidentes eléctricos medrarían de forma 
inadmisible para unha alternativa enerxética que 
pretendía superar os problemas da distribución de 
gas nos fogares.  
Como a localización das posibles fontes de enerxía 
é moi concreta e a necesidade desta enerxía moi 
dispersa, xorde de forma case inmediata a 
necesidade de desenvolver unha nova tecnoloxía 
ligada á posibilidade de afastar os consumos da 
xeración: o transporte de enerxía eléctrica.  
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Moitos séculos atrás a humanidade descubrira os 
aproveitamentos da enerxía hidráulica. Muíños, 
batáns, fraguas, etc. Agora a cidade de Buffalo mira 
con esperanza ás Cataratas do Niágara, a 32 km de 
distancia. Coa tecnoloxía de Edison o 
aproveitamento enerxético non é posible. Pero si 
coa de George Westinghouse, ou mellor dito coa 
do seu enxeñeiro Nikola Tesla: a Corrente Alterna.  
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O certo é que CC e CA teñen vantaxes e 
inconvenientes pero a dinámica deses tempos de 
fondas transformacións tecnolóxicas e as relacións 
persoais entre Edison e Tesla deu orixe ao que se 
veu chamar “a guerra das correntes”  
Guerra entre a corrente continua, na que a 
polaridade, ou sexa o sentido do fluxo de 
electróns, permanece constante, e a CA na que 
cambia constantemente 50 ou 60 veces por 
segundo.  
Citarei soamente un episodio desta guerra da que 
tedes mais información no capítulo 2 do meu libro 
de CT, e deste xeito aproveito para facerme un pouco de auto publicidade. 
En 1888 Edison contrata a Harold P. Brown, para 
investigar o tema dos efectos da corrente eléctrica 
nos seres humanos e desenvolver un sistema de 
execución en CA. Edison estaba convencido que 
ninguén querería ter na súa casa o mesmo tipo de 
corrente eléctrica que servía para matar seres 
humanos. 
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Aínda que os mais dos presentes teñen claras as 
diferenzas entre as dúas máquinas, pensei que 
sería interesante para o resto estas dúas 
animacións que ilustran as diferenzas entre os 
dous xeradores de CA e CC. 
Na máquina de Henry unha espira, un circuíto 
pechado a través dunha carga eléctrica, móvese no 
interior dun campo magnético xerado, neste 
exemplo, por un imán permanente. Cada extremo 
da espira está conectado a un anel, e cada extremo 
do circuíto exterior a un dispositivo denominado 
vasoiriña que roza riba dela. 
Coma o movemento da espira é xiratorio (unha 
máquina lineal no faría máis que complicar o 
deseño) a cantidade de liñas de forza que corta en 
cada instante esa espira varía constantemente de 
acordo co seno do ángulo de xiro, cambiando de 
sentido en cada metade da volta. A variación da 
fem producida seguirá unha lei senoidal. Por elo á 
corrente impulsada por esa fem ao largo do 
circuíto  chámaselle CA senoidal.  
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Para evitar o cambio de polaridade disponse un 
conmutador xiratorio, denominado colector, cun 
único anel dividido en dúas metades illadas entre 
si, denominadas delgas. Igual que no caso anterior, 
ambos circuítos, interior e exterior se conectan a 
través de vasoiriñas que fan contacto coas delgas 
do colector. Coma podemos observar na animación 
o que aparece nos bornes é unha fem variable pero 
que non cambia de polaridade. Se en troques 
dunha única espira conectamos moitas, e as 
distribuímos de xeito uniforme na circunferencia, 
nos bornes aparecerá unha fem moito menos 
variable, o que nosos técnicos denominan con 
menos rizado. 
Os expertos no tema nos perdoarán as inevitables 
simplificacións aplicadas a unha historia que é 
moitísimo mais complexa e chea de nomes ilustres. 
Ben saben que na ciencia e na tecnoloxía os 
avances non son resultado dun único esforzo, 
dunha única mente, senón do esforzo de moitos 
que levan á práctica os principios dos Faraday, 
Ampere, Henry, Gauss, antes citados.  
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O sistema eléctrico en corrente alterna, 
permite separar a xeración e a distribución e 
consumo, engadindo unha etapa mais: o 
transporte, mediante estacións 
transformadoras coas que se pode deseñar un 
SEP no que as tensións podan ser diferentes en 
canda súa parte, adaptándoas ás necesidades 
específicas de seguridade e rendemento. Deste 
xeito podemos deseñar un sistema no que as 
máquinas teñan a tensión de xeración mais 
axeitada á tecnoloxía dispoñible, na utilización 
manteñamos un elevado nivel de seguridade 
das persoas e dos bens cunha tensión 
moderada, e na parte onde estas elevadas 
tensións non representan ningún perigo, no 
transporte, as perdas, ligadas ao cadrado da 
intensidade, sexan tan baixas que nos permitan 
grandes distancias entre fontes e cargas. 
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Chegamos neste intre á constatación, despois do 
longo camiño descrito, do VALOR da EE, e a 
importancia que ten o acceso a esta enerxía para o 
avance da civilización.  
Asegurar o aceso global á EE proporciona múltiples 
beneficios á sociedade, no soamente a mellora da 
calidade de vida e da produtividade, senón da 
alfabetización e o acceso á cultura, sinaladamente 
nas poboacións mais afastadas das cidades. 
Na actualidade unha parte significativa da 
poboación mundial, 1,300 millóns de persoas, 
continúan sen acceso á electricidade. 2,700 millóns 
mais, teñen un acceso moi reducido, e continúan, 
por exemplo, utilizando leña para cociñar os seus 
alimentos. 3,000 millóns de persoas, 
fundamentalmente de poboacións rurais pobres de 
África subsahariana, Asia, América Latina, Caribe e 
América Central, ven coutadas ás súas posibilidades 
de mellora persoal e social. 
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Como dixo alguén aló polo 1921:  
A electrificación poñerá fin á secular división entre 
campo e cidade, permitirá levantar o nivel da 
cultura no campo e superar, mesmo nos recunchos 
máis afastados da terra, o atraso, a ignorancia, a 
pobreza, a enfermidade, e a barbarie. 
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Xeradores: transforman un certo recurso enerxético 
en electricidade.  
• Hidroeléctricas, de auga fluínte ou de encoro 
• Térmicas 

• Convencionais carbón, fuel oil ou gas 
• Ciclo combinado (turbina gas + turbina vapor) 
• Nucleares 
• Solares 
• Biomasa 

• Eólicas 
• Fotovoltaicas 
Transportistas: se ocupan de levar a enerxía eléctrica 
a grandes distancias. 220 e 400 kV 
Distribución: distribúen a EE cunha maior capilaridade 
AT: 66 e 132 kV; MT 20 kV;  
Consumo: maioritariamente en BT. Doméstico e 
terciario, monofásica 230V; industria, trifásico 400 V 
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É un sistema gobernado pola demanda.  
O SEP é coma unha bicicleta tándem movéndose 
velocidade constante, grazas al impulso dos ciclistas que 
pedalean, os de color roxo, que transportan pasaxeiros, 
os de color azul. Os roxos representan aos xeradores de 
enerxía eléctrica, e non teñen por qué ser do mesmo 
tamaño: os más grandes entregarán más potencia e os 
máis pequenos menos. Os pasaxeiros, os consumidores, 
son tamén de natureza e tamaño diferente, e 
representan dende pequenas vivendas unifamiliares a 
hospitais ou complexos fabrís. 
A cadea da bicicleta que xungue os elementos do sistema 
é o equivalente á rede de transporte e distribución de EE. 
A natureza inelástica da cadea garante que os pratos e 
piñóns manteñan unha relación de transmisión axeitada 
para conseguir mante-la constante a velocidade do 
conxunto, do mesmo xeito que a rede mantén constante 
a velocidade angular, o en termos máis habituais, a 
frecuencia. A tensión mecánica da parte superior da 
cadea é semellante á tensión eléctrica do sistema 
eléctrico.  
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O momento motor dos pedais se aplica á cadea a 
través dun sistema de engrenaxes comparable ao 
transformador eléctrico que adapta a tensión de 
cada unha das centrais de xeración á tensión da 
rede de transporte. Do mesmo xeito as cargas 
aplican o momento resistente á cadea a través dun 
sistema de engrenaxes semellante e co mesmo 
significado: adaptar a tensión da rede de 
transporte á de utilización. 
Como sistema gobernado pola demanda o número 
e potencia dos que pedalean debe adaptarse 
instantaneamente á carga a arrastrar, polo que 
alguén deberá estar ao coidado de que a potencia 
dispoñible en xeración estea razonablemente por 
riba da demandada. Esta é a razón pola que hai 
más dos ciclistas (xeradores) estrictamente 
necesarios, pedaleando por baixo da súa 
capacidade (potencia) máxima: o sistema debe 
dispoñer dunha reserva de potencia para facer 
frente, ben á aparición súbita de pasaxeiros, ben a 
problemas en algún de los ciclistas que sufre unha 
cambra e non pode continuar pedaleando (un 
xerador con problemas técnicos que debe ser 
retirado do servizo). 
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A analoxía é igualmente útil para explicar o 
concepto de enerxía reactiva, tanto baixo o punto 
de vista das cargas como da xeración, a distorsión 
harmónica, os ocos de tensión, os diferentes tipos 
de cargas e de centrais de xeración e aínda a 
cooperación internacional e a garantía de 
subministración. 
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Rematado a análise do valor da EE, pasemos ao do prezo 
e os seus compoñentes. 
Os principios polos que debe rexerse unha metodoloxía 
correcta de elaboración das tarifas eléctricas, nos seus 
tres aspectos, nivel, estrutura e asignación de custes, 
son: 
• Suficiencia, ou garantía de recuperación dos custes. 
• Transparencia na metodoloxía de determinación de 

tarifas e na súa aplicación a cada una das actividades. 
• Non discriminación na asignación de custes, de forma 

que á mesma utilización da electricidade corresponda 
o mesmo cargo. 

• Eficiencia económica, de forma que as diversas tarifas 
reflictan os custes incorridos polos usuarios 
correspondentes e envíen sinais económicas correctas 
para fomentar a eficiencia da subministración e a 
utilización da electricidade no curto é largo prazo. 
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Cando o uso comercial da EE comezou a estenderse, 
se fixo evidente que era necesario un sistema de 
medida xusto e equitativo para ambas partes, 
subministrador e cliente. Como o primeiro uso da EE 
era o alumeado, Edison comezou cobrando unha 
cantidade por lámpada, o que non satisfacía aos 
clientes. En febreiro de 1884, patentou e instalou en 
cada acometida un aparato de medida que 
consistía nun frasco con dúas placas de zinc 
conectadas a través dunha derivación no circuíto do 
cliente. Cada mes se pesaban os eléctrodos o que 
determinaba o importe a pagar. O sistema de medida 
era ineficiente, complexo e propenso a erros. 
Ademais este sistema medía a cantidade de 
electricidade en amperes · hora e non a enerxía, 
aínda que en CC, a fornecida e defendida por Edison, 
dita cantidade é representativa da capacidade para 
producir un traballo, polo que Edison, ante todo un 
home de negocios, non complicouse moito máis a 
vida. 
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No 1889 Galileo Ferraris presenta á Accademia delle 
Scienze di Torino a súa descuberta do campo magnético 
rotatorio. Galileo non tiña moita fe na utilidade práctica 
do seu descubrimento, pero Ottó Bláthy, bo coñecedor 
dos traballos de Tesla, patentou o primeiro contador de 
corrente alterna baseado nos principios expostos por 
ambos: Ferraris e Tesla. Na Feira de Frankfurt de 1889, a 
fábrica húngara GANZ na que Bláthy prestaba os seus 
servizos presentou este contador, co 
nome de Bláthymetro. No contador de Bláthy un disco 
metálico está situado baixo a influencia de dous campos 
magnéticos proporcionais á diferenza de potencial é a 
intensidade da corrente. No indicador se recolle a 
integral deste produto vectorial de tensión e 
intensidade: a enerxía en corrente alterna que pasou ao 
seu través. Mediante un artificio construtivo podemos 
realizar un contador de enerxía activa ao de reactiva. 

17 



En xeral se denominan “contadores intelixentes”, a 
tradución máis habitual do inglés smart meter. 
Pola cantidade de protestas fundadas que se están 
producindo coa incorporación destes contadores, 
se teme que a expresión correcta sexa máis ben 
“get smart with the metering” 
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Cando falamos dos contadores de enerxía actuais 
non facemos referencia so a un aparato de medida 
da enerxía eléctrica, senón que incluímos neles a 
tarificación e o rexistro. 
Os contadores de enerxía, de última xeración, 
teñen entre os seus obxectivos: 
• A medida da enerxía eléctrica, en termos de 

enerxía activa, enerxía reactiva e potencia 
máxima das potencias medias nunha xanela de 
integración deslizante. 

• A acumulación destas enerxías e potencias en 
rexistros non volátiles para as aplicacións de 
facturación da enerxía consumida e a potencia 
demandada. 

• Rexistro de perturbacións e control da calidade 
do produto para contrastar aspectos 
contractuais o investigación de posibles orixes 
de defectos. 

• A elaboración de perfiles de demanda para 
aplicación en procesos de mellora e/ou 
Eficiencia Enerxética. 
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• Uso doméstico, industrial, alumeado público, 
electrificación rural 

• Na subministración en BT a eléctrica faise cargo 
das perdas na distribución en BT 

• Os usuarios intensivos da EE, moita enerxía en 
relación coa potencia instalada, deben ter 
mellores prezos que os de baixa utilización. 

• Os consumidores con cargas indutivas provocan 
mais perdas que os resistivos 

• Os consumidores con cargas distorsionantes 
provocan maiores perdas na rede de 
subministración 

• Para os que consumen cando ninguén o fai, ou 
poden trasladar os seus consumos a petición do 
Operador do Sistema, debe haber un mellor 
prezo. 
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Primeiro período: débil desenvolvemento da solución 

eléctrica. Alumeado, público, doméstico e industrial. 
Moitas compañías eléctricas e baixo grado de 
estandarización. Edítase o primeiro REBT en 1932. 

Segundo período: os poderes públicos detectan que a 

existencia de tantas políticas tarifarias afecta ao 
desenvolvemento industrial do país. Se traballa na 
estandarización do produto EE, e na unificación das 
eléctricas en rexionais. Edítase o segundo REBT en 1957. 
Se publican as Tarifas Tope Unificadas, Seis categorías, de 
prezos diferentes en función do uso final da enerxía, da 
modalidade de entrega –en alta o baixa tensión– e do 
grado de utilización da potencia instalada por parte del 
consumidor 
Tamén se establece un sistema de compensación para las 
eléctricas de los diferentes costos de producción 
dependientes del orixe, hidráulico o térmico de la enerxía 
(OFILE) 
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Terceiro período: Aparece o concepto de que é 
necesario contemplar na tarifa non so a enerxía 
consumida, senón a “forma” de consumir esa 
enerxía. Non é o mesmo ns custes da Compañía que 
a totalidade da enerxía se consuma nunhas poucas 
horas dun único día, a que ese consumo estea 
repartido uniformemente en todo o período de 
facturación. As instalacións da compañía para 
atender a unha e outra demanda son moi diferentes. 
Ese concepto é a POTENCIA CONTRATADA. 
A estrutura binomial componse de dous termos: 
• Un primeiro termo relativo ao nivel de potencia 

necesario para o abonado, que ten que ver cos 
aparatos susceptibles de conectarse de vez e a 
potencia que cada un deles demandan da rede 

• Un segundo termo relacionado coa enerxía 
consumida nun certo período de tempo. 

 
Cuarto período: Cinco tipos de tarifas. Na E de 
especiais están os usos públicos Alumeado e 
bombeos. 
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Liberalización das actividades eléctricas quer dicir 
na práctica o paso dun sistema PLANIFICADO a un 
LIBERALIZADO. O problema é que o Mercado 
eléctrico é, pola súa natureza,  un mercado 
monopolista: un Oligopolio.  
Chegados a este punto o Goberno ten que tomar a 
decisión de liberalizar por completo o ME, ou 
manter unha parte regulada. Coma é evidente que 
non existen as condicións obxectivas para que a 
totalidade das transaccións no mercado eléctrico 
sexan voluntarias, tendo en conta a EE é unha 
necesidade básica insubstituíble, un sector 
estratéxico que condiciona o desenvolvemento do 
resto de sectores produtivos, mantén para os 
consumidores de BT de potencia contratada menor 
de 10 kW, un Mercado Regulado, a prezos e 
condicións establecidas polo Goberno. 
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Consumidor medio: normalmente informado e 
razoablemente atento e perspicaz.  
Consumidor vulnerable: grupo heteroxéneo 
composto por persoas de baixo nivel de 
información e formación, de idade avanzada, e 
capacidades física ou psicolóxicas reducidas. 
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Actividades Reguladas: Transporte e Distribución. 
A explotación das redes eléctricas (de transporte e 
distribución) está suxeita a significativas economías 
de escala, o que fai que as mesmas teñan carácter 
de monopolio natural, facendo ineficiente a 
introdución de competencia nestas actividades. 
Actividades en libre competencia: Produción, na 
que a introdución de novas tecnoloxías pode 
supoñer melloras importantes dos custes. 
Comercialización: malia a experiencia obtida coa 
liberalización dos mercados das telecomunicacións 
séguese a insistir que a existencia de máis oferta 
mellorará os prezos ao consumidor. 
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Empresas de Distribución. 
Propietarias das infraestruturas.  
Responsables de asegurar a calidade do servizo 
En caso de avaría ou problemas de subministración, 
responden diante do consumidor, aínda que non 
existe relación contractual entre eles. 
Tomas as lecturas dos contadores e facilitan esa 
lectura á comercializadora 
Unha por zona xeográfica 
 
Empresas de Comercialización. 
Venden a enerxía ao consumidor final. 
Compran a enerxía no mercado maiorista, ou 
directamente aos produtores a través dun contrato 
bilateral. 
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Hai dous tipos de empresas de comercialización, as de 
Mercado Libre e as de Mercado Regulado. As grandes 
compañías, conscientes de que moita xente nonas 
distingue utilizan un nome moi semellante para as 
dúas. Aínda por riba a liberalización do mercado 
eléctrico provoca que moitos enxeñeiros recén 
egresados teñan que facer o porta a porta intentando 
cambiar aos clientes do MR ao ML. Anuncios na tele, 
chamadas telefónicas... Todos din que podemos 
aforrar moito se contratamos os seus servizos, que os 
problemas de calidade na subministración se 
solucionan cambiando de comercializadora. E todos 
manexan descontos, pero sen aclarar riba de que 
tarifa. Ao final o pequeno consumidor non sabe a 
quen facer caso, se debe cambiar ou non, e sobre todo 
se a electricidade é cara ou non. 
Para poder responder a todas estas preguntas non 
temos mais remedio que analizar polo miúdo os 
termos que compoñen o recibo da luz. 
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Dos flujos: 
• Fluxo da Energía eléctrica: o Consumidor 

formaliza un Contrato de acceso á Rede 
de subministración pública e a enerxía lle 
chega do productor a través da Rede de 
transporte e a Rede de Distribución 

• Fluxo dos pagos: o Consumidor formaliza 
un Contrato de subministración de EE, a 
un Comercializador, “de referencia” se 
está no Mercado Regulado, que compra 
la EE no POOL ou directamente ao 
produtor a través dun contrato bilateral. 
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O "recivo da luz" consonte o xenial Antonio Fraguas, 
Forges. Tomado dun libro que regalaba MEDEX, Voltio 
Story, alá polo 1990. Incluíno co permiso do seu autor no 
meu último libro de Centros de Transformación, Anatomía 
e Fisioloxía, editado por Andavira Edicións e presentado 
neste Colexio en novembro do 2015. 
O Goberno, que non sempre fai as cousas mal, co fin de 
facilita-la comprensión do recibo da luz por parte do 
consumidor, dita una Resolución, de 23/05/14, no que 
define un modelo de factura eléctrica para estes Recibos 
do mercado regulado, entendendo que xa é complicado 
abondo tal coma está como para que cada 
Comercializadora de Referencia teña un modelo propio. 
Ademais habilita unha WEB, que se chama 
www.controlastuenergia.gob.es, e na que se poden 
aprender moitas cousas. 
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Na parte central da segunda páxina do noso recibo 
de electricidade temos o detalle da factura. Na 
primeira liña a tarifa aplicada. Neste caso PVPC, é 
dicir Mercado Regulado, e Tarifa 2.0A, que xa 
explicaremos o que é. 
• Unha parte de Facturación por Potencia 

contratada composta á súa vez doutras dúas.  
• Unha parte de facturación por enerxía 

consumida composta á súa vez doutras dúas.  
A suma de ambas e sobre este sub total o imposto 
da electricidade, que tamén explicaremos 
• O aluguer do equipo de medida da enerxía, o 

contador,  
• IVE ao tipo do 21% 
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Analicemos agora cada un dos elementos que 
compoñen o importe total de cada un dos 
Termos da factura de EE do período en cuestión. 
• O Importe do Termo de potencia está 

formado pola suma do Importe por peaxe de 
acceso, e o Importe por marxe de 
comercialización  
• O Importe por peaxe de acceso é o 

resultado do produto da Potencia 
contratada polo prezo do Peaxe de acceso 
na Tarifa contratada €/kW dia polo 
número de días do Período de facturación 

• O Importe por marxe de 
comercialización, é o resultado do 
produto da Potencia contratada polo 
Marxe de comercialización en €/kW día 
polo número de días do Período de 
facturación. 
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Termo de Enerxía do período en cuestión. 
• O Importe do Termo de enerxía está formado 

pola suma do Importe por peaxe de acceso e 
Importe por “custe da enerxía”,  
• O Importe por peaxe de acceso é o 

resultado do produto da Enerxía 
consumida polo prezo do Peaxe de acceso 
na Tarifa contratada en €/kWh  

• O Importe por “custe da enerxía”, é o 
resultado do produto da Enerxía 
consumida en cada unha das horas de 
cada un dos días do período tarifado polo 
Prezo da enerxía en cada unha das horas 
de cada un dos días do período.  
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• Que é a Potencia Contratada: É a potencia 

máxima que nos comprometemos coa compañía a 
demandar simultaneamente, coma máximo, en 
calquera momento. 

• Coma podo calcular a potencia que 
necesito?: sumando as potencias de todos os 

aparatos que necesite ter conectados de vez 

• Que pasa se contrato de mais?: que pagas 
de mais … consumas enerxía ou non. 

• Que pasa se contrato de menos?: que un 

“limitador” instalado na casa (antes) ou no propio 
contador (agora) interrompe a subministración. Salvo 
nos casos de potencia Medida, non Limitada.  

• Que chanzos se poden contratar? (menos de 
10 kW): os das intensidades normalizadas 
dos antigos ICP, multiplicados por 220V, no 
caso dos contratos antigos, ou por 230V, no 
dos contratos novos. 
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É o pago que tes que facer polo uso das redes de 
transporte e distribución da electricidade 
necesarias para facer chegar a enerxía dende a 
produción ao consumo.  
Coma as redes de transporte e distribución 
permanecen baixo un esquema regulado, por ser 
actividades que, dadas as súas características 
intrínsecas, son monopolios naturais, os custes 
desas redes deben ser repercutidos a tódolos 
consumidores, independentemente de que se 
adquira a enerxía a prezo libre ou prezo  
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regulado.  
As peaxes de acceso son únicos en todo o 
territorio español, con independencia das 
particularidades económicas e xeográficas 
das redes nas distintas zonas nas que se 
sitúan os consumidores, e son calculados 
de forma que cubran tódolos custes do 
sistema, exceptuando o custo da enerxía e 
o custo de xestión do comercializador. 
As peaxes de acceso están compostos dun 
termo de potencia (Tp) e un termo de 
enerxía (Che). Desta maneira, o custo do 
acceso depende tanto da potencia que o 
consumidor teña contratada (as redes 
deben ser deseñadas para garantir en 
calquera momento a subministración das 
potencias que os consumidores teñen 
contratadas) como do consumo que 
realizase (termo variable, en función do 
consumo de enerxía que circulase pola 
rede).  
 

33 



O prezo do peaxe de acceso está establecido polo Goberno 
en función dunha serie de elementos, algúns pouco 
discutibles e outros moito máis discutibles.  
Custe do Transporte de enerxía en AT: 2,96%  
Custe da Distribución de enerxía en AT, MT e BT: 10,04% 
Primas ao réxime especial: renovables e coxeración: 17,22% 
Subministración insular: o prezo da EE nas illas é o mesmo 
que na península pero o custe é moito mais elevado. 4,14% 
Xestión de residuos nucleares: un custe que ninguén lembra 
ando dise que o kWh nuclear é moi barato. 
Pagos por capacidade: partida destinada a garantila 
dispoñibilidade de certas centrais xeradoras que teñen a 
capacidade de cubrila demanda en certas horas punta do 
sistema nas que as fontes habituais non son quen de facelo 
Bono social: tamén iso o pagamos todos … incluídos os que 
o teñen! 0,41% 
Custe da Comercialización  
Custes do Operador do Sistema e Comisión Nacional da  
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Enerxía e Déficit de tarifa.  
O déficit tarifario no sector eléctrico español é a 
diferenza entre os custes recoñecidos (non os 
verdadeiros custos) ás empresas eléctricas e os 
ingresos obtidos a través das tarifas reguladas que 
pagan os consumidores. O seu importe, 30.000 
millóns de euros a finais de 2014, evidencia os 
problemas regulatorios do sector eléctrico español. 
Por entendernos todos: o “déficit de tarifa” é a 
débeda que os consumidores de electricidade 
destes últimos 12 anos xeraron coas empresas do 
sector debido a que as tarifas que fixaba o goberno 
non cubrían tódolos custes recoñecidos na 
regulación que ese mesmo goberno aprobara. Esa 
pretendida débeda dos consumidores pasados, a 
pagarán os consumidores futuros durante, ao 
menos, os próximos 15 anos. O 4 de decembro de 
2014 titularizouse o DdeT con cargo á factura da 
luz. O importe que pagarán os consumidores nos 
próximos 15 años é escandaloso; ascende a 27.075 
millóns de euros, o que sumado a uns intereses 
usurarios, achégase aos 42.000 millóns de €. Aínda 
mais que a cifra oficial destinada o rescate 
bancario 
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Os peaxes de acceso varían coas tarifas 
contratadas. Soamente recollemos as de 
BT. 
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Os peaxes de acceso teñen prezos 
diferentes segundo a tarifa de 
acceso contratada. No caso da PVPC 
existen tres tarifas: 
Sen discriminación horaria: 2.0A: A  
Con discriminación: 2.0DH 
Con discriminación superval: 2.0DHS 
(A dos coches eléctricos) 
Este ano 2016 os prezos do termo 
de potencia do peaxe de acceso son 
os sinalados. 
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Os peaxes de acceso teñen tamén 
prezos diferentes segundo a tarifa 
de acceso contratada.  
Recordemos que no caso da PVPC 
existen tres tarifas: 
• 2.0A: sen discriminación horaria. 
• 2.0DH: dobre tarifa ou val 
• 2.0DHS: tripla tarifa ou superval 
A orixe é a mesma descrita para os 
peaxes do termo de potencia. 



Nova metodoloxía para o cálculo da marxe de 
comercialización para as empresas encargadas de 
realizar a subministración a PVPC (17 millóns de 
abonados) RD 469/2016, de 18/11, modificando o RD 
216/2014, de 28/03. O Artigo 23. Facturación dos custos 
de comercialización, explica que estes custos terán dous 
termos: 
a) Un termo fixo por potencia, denominado termo fixo 
dos custos de comercialización (CCF) e expresado en 
€/kW e ano. 
b) Un termo variable horario por enerxía consumida, 
denominado CCVh e expresado en €/kWh, que é tamén 
a suma de dous termos: 

CCVh = RCEVh + Runitaria 
Sendo: 
- RCEVh: Retribución horaria por custos de explotación 

variables, expresada en €/kWh.  
- Runitaria: Retribución unitaria dos comercializadores 

de referencia polo exercicio da súa actividade, 
expresada en €/kWh establecida no artigo 25. 
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A metodoloxía para o cálculo da RCEVh, 
Retribución horaria por custos de explotación 
variables, se desenvolve no artigo 24 do RD citado. 
A metodoloxía para o cálculo da Runitaria no artigo 
25 do RD citado. 
O Artigo 24 ten 1436 palabras 
O Artigo 25, soamente 206, mais penso que os 
podo resumir en soamente oito:  fala moito cando 
non teñas nada que dicir. A nova metodoloxía 
produce: 
• Tarifa 2.0A: subida do 31% 
• Tarifa 2.0DHA: subida do 23,3% 
• Tarifa 2.0DHS: subida do 61,5% 
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• Que é a Enerxía Consumida: É cantidade de 
traballo realizada e do rendemento de 
conversión. Traballo non é sinónimo de 
utilidade: hai moreas de traballo inútil e 
innecesario.  

• Coma podo aforrar? Fundamentalmente de 
dúas formas: comprando a mesma enerxía 
mais barata e comprando menos enerxía. 
Mais adiante explicaremos a forma de 
chegar ós prezos da enerxía para o seguinte 
día, e o xeito de aforrar comprando a enerxía 
mais barata. 
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O prezo da  enerxía é establecido por un mercado 
maiorista de ofertas e demandas, denominado 
POOL, xestionado por un operador independente, 
OMIE, e articulado a través dunha sesión diaria e 
seis intradiarias. Na sesión diaria os produtores 
que queiran producir e os consumidores que 
queiran consumir enerxía, deberán presentar, 
habitualmente a través dun representante ou 
comercializador, unha oferta de produción para 
cada hora, ao prezo que consideren oportuno, os 
primeiros e as súas necesidades de compra, os 
segundos. O operador do mercado, OMIE ordena 
as ofertas recibidas de menor a maior prezo para a 
venda e de maior a menor prezo para a compra, 
sendo o prezo inferior 0 e o superior 180,30 
€/MWh mediante un algoritmo (Euphemia) 
bastante mais complexo que esta achega. 
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O resultado gráfico serían dúas curvas agregadas, onde o 
eixo “x” é a enerxía e o eixo “y” é o prezo. A casación é 
marginalista, o que quer dicir que onde se cruzan ambas 
curvas establécese o prezo de casación para esa hora e 
sesión, ao cal venderán e comprarán as unidades que 
quedasen por baixo e por encima, respectivamente, dese 
valor, é dicir toda a electricidade contratada. O 
funcionamento do mecanismo de casación é moito mais 
complexo e inclúe un algoritmo que ten en conta moitos 
outros factores para unha optimización dos custes totais e 
a dispoñibilidade do sistema. 
Para entender as razóns que fundamentan a diferenza de 
prezos entre as diferentes horas temos que preguntarnos 
en base a qué criterios deseñan os produtores as súas 
ofertas de venta.  
O primeiro é principal é a orixe da enerxía. 
• As nucleares venden a prezo aceptante, ofertan a 0 

€/MWh, xa que non teñen capacidade de parada e 
arranque.  
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• As renovables a case que prezo aceptante. Como 
o custe das materias primas é cero, poden 
vender ao que queiran.  

• O resto de centrais xa teñen que considerar os 
seus custes de xeración e oportunidade, e aínda 
introducir o que se coñece coma ofertas 
complexas, condicións de rampla entre horas, 
ingresos mínimos ou bloques de oferta 
indivisibles, entre outras.  

Todas estas condicións poden provocar que o cruce 
das curvas se produza noutro punto distinto ao 
inicialmente previsto (ver imaxe). A meirande parte 
da demanda, como non se pode xestionar, ofrece 
prezo aceptante en compra, é dicir o máximo de 
180,30 €/MWh. 
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Na exposición de motivos da lei, aparece a 
xustificación da súa creación: “ten como obxectivo 
básico a obtención dos ingresos necesarios para 
compensar a supresión da recarga en concepto de 
custo específico asignado á minería do carbón”.  
O IEE xorde así como unha recarga, destinado á 
minería do carbón (autóctono, nacional). 
Riba deste Imposto Especial sobre la Electricidade, 
fixado antes no 4,8%, e hoxe no 5,1127% aplícase o 
IVE do tipo máximo, 21% tras da reforma fiscal de 
2012. É dicir que o Goberno grava dúas veces o 
mesmo ben, cousa, como mínimo, heterodoxa. 
O prezo final do recibo, pois, incorpora 
indirectamente una pléiade de impostos sobre os 
activos –dende a auga embalsada ata o impacto 
ambiental– ou riba da actividade de xeración, 
porque as empresas xeradoras, na medida das súas 
posibilidades, non teñen mais remedio que 
repercutilos riba po prezo de mercado. Só o 
imposto lineal á facturación da xeración, 
introducido polo Goberno en 2012, é do 7%. 
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Coa crise xeneralizada, os fabricantes e 
comercializadores empregan cada vez mais 
argucias para, xa que non se poden subir os prezos, 
dar menos cantidade polo unidade de envase. 
No caso da EE, a calidade do produto está regrada 
e é a mesma con calquera subministrador, xa que 
non depende del. Tampouco nos pode dar menor 
cantidade polo explicado antes. 
As argucias estarán ligadas ao deseño de tarifas 
mais doadas de comprender e controlar, plan 
estable, tarifa plana, fin de semana, etc.  
A estratexia que recomendo é a de permanecer no 
mercado regulado, contratar de forma máis 
racional e non pagar polo que non necesitamos.  
Na miña opinión a PVPC supón un aforro fronte a 
calquera outra modalidade de contratación, ao 
considerar como prezo da enerxía o que resulte 
directamente do mercado de produción e non 
incorporar ningún outro custe polo aseguramento 
do prezo. 
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 As condicións do contrato están reguladas e 
acoutadas, sen letra pequena nin servizos 
adicionais. A factura é clara, transparente e 
homoxénea. 
http://www.controlastuenergia.gob.es/factura-
electrica/contratos/Paginas/PVPC.aspx 
De todas formas a liberdade está aí para exercela. 
Cada un que obre conforme co que estime máis 
beneficioso para os seus intereses … e asuma as 
consecuencias dos seus actos. 
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Os 5 conceptos polos que pago na miña 
factura de electricidade se poden dividir 
en mellorables, aqueles nos que podo 
intervir, e non mellorables, os que está 
fora da nosa competencia. Salvo se somos 
o Ministro de Industria. 
Son claramente non mellorables os 
impostos: IEE e IVE 
O aluguer do equipo de medida 
(poderíamos mercalo pero o seu moi baixo 
importe no recibo non compensa dos 
posibles problemas). 
Quedan por analizar, pois, as posibles 
melloras no termo de potencia e no de 
enerxía, as que dedicaremos os vindeiros 
minutos. 
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Cómo podo ler a potencia máxima no meu contador 
• Os consumidores que teñan instalado o SM 

efectivamente integrado na rede de telexestión, o 
poden ver a través da web da súa Compañía (cunha 
xestión telefónica de aproximadamente media hora) 

Nesta WEB figuran as súas curvas de consumo diario, 
semanal e mensual, coas que pode decidir qué tipo de 
tarifa se adapta mellor ao seu perfil. 
• Os consumidores que non teñan integrado poden tomar 

o dato da potencia no propio contador (so para 
manitas) Baixamos á Centralización e identificamos o 
noso contador. Premendo no seu botón  marelo durante 
dous segundos entramos en MODO LECTURA. 
Navegamos polo menú ata obter a indicación “kW” –> 
“1.16.1    XX.X” e apuntamos o valor de XX.X. “CRRE1” 
(peche 1, el mes anterior) Unha vez que temos tódalas 
medidas (4 si temos a tarifa normal e 8 se temos a DH) 
tomámola maior delas e a dividimos entre 1,4. Esa é a 
potencia a contratar. Co sistema actual podemos 
consumir ata un 50% máis  non cortará ata pasados 15 
minutos. 

Observación: os contratos antigos teñen a potencia en 220V; se actualizas 
pasas aos valores correspondentes a 230V 
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Nas tarifas con discriminación horaria págase 
menos en concepto de peaxes polo consumo 
realizado en determinadas horas, a cambio de 
pagar algo máis o resto do día. 
• Horas baratas: 14 horas, dende as 23h ata as 

13h do día seguinte; 
• Horas caras: 10 horas; dende as 13h ata as 

23h. 
Só é necesario un 30% de consumo en horario 
val para que sexa rendible. O frigorífico, que é 
o gran consumidor de electricidade nas 
vivendas, encárgase el só de acumular un 18% 
de media. Un fogar medio aforra ao ano 70 
euros por ter a tarifa con discriminación 
horaria (estimación realizada supoñendo que 
realiza un 50% do seu consumo en horario val).  
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Evitar os consumos innecesarios: 
Luces acesas polo día, en cartos desocupados. TV que non ve 
ninguén funcionando, ordenador, frigorífico coa porta mal 
pechada …. Configura o ordenador en modo aforro de enerxía. 
O aforro non é moito pero paga a pena. En xeral desconectar o 
que non utilices. Tampouco é moito aforro, os “consumos 
pantasma” non son coma se afirma sen ningunha base 
científica, “do 5% do consumo” pero algo é. 
Mellorar o rendemento dos aparellos eléctricos 
Cambiar as lámpadas incandescentes e as haloxenas por LED. 
Aforrará enerxía e medrará a vida útil. A vida dun LED é unha 30 
veces máis que a das incandescentes e unha 15 veces máis que 
as haloxenas. Non usar LED chinos, pola súa menor calidade. Se 
temos que mercar un novo frigorífico que sexa  clase A+++ que 
consume en torno a un 70% menos que un modelo de clase 
media. 
Importante colocalo nun lugar con, ao menos 5cm libres na 
parte traseira para permitir a circulación aire; lonxe das fontes 
de calos, sol, a estufa, etc. A porta ten que pechar ben, e evitar 
meter alimentos quentes. Encher a lavadora coa cantidade de 
roupa indicada como máximo. Lavar en frío e usar a secadora so 
cando a roupa non se poda secar ao aire libre. 
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O reloxo marca as 20.15.  
A partir deste momento, os consumidores da tarifa 
eléctrica regulada, PVPC, poden saber cal será o prezo 
que terá a enerxía, cada hora, ao longo da xornada 
seguinte na páxina web de REE. Mais, que posibilidades 
temos de adaptar os nosos consumos ás horas mais 
baratas? Sobre todo se temos en conta que normalmente 
as horas baratas están entre as 2 e as 6 da madrugada. 
Imos poñer a lavadora ou o lavalouzas neste lapso de 
tempo? Ou a facer a comida?  
E ao final: que aforro acadaremos con ese troco se a parte 
da enerxía pode ser dun 30 a un 35% do total? 
A miña recomendación é mais ben, evitar realizar os 
traballos que levan moita enerxía, é dicir dunha potencia 
pequena ao longo de moto tempo, ou os de gran potencia 
menos tempo, nas horas punta, entre as 20.00 e as 23.00, 
por exemplo, ou se podemos, deixalos para os fins de 
semana e os festivos. 
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O 47 % do consumo enerxético doméstico anual 
corresponde á calefacción, un 19% á ACS, o 4,1% á 
iluminación, 7,4% á cociña e o 21% ós electrodomésticos. 
O maior destes consumos, corresponde á neveira, mais 
dun 30,% deste 21%, que está conectada as 24 horas, 
seguida da TV, a lavadora, lavalouza, forno e a cociña. O 
stand-by é un 10,7% (?) 
Se os usos prioritarios da electricidade son a luz e a calor, 
está claro que estes son os principais problemas da 
pobreza enerxética. 
No eido da falla de enerxía eléctrica para alumeado temos 
o recente caso de Rosa Pitarch Vicente, a muller de 81 
anos que vivía sola no corazón da cidade de Reus á que lle 
cortaran a subministración por falta de pagamento, facía 
dous meses.  
No da ausencia desta enerxía para a calefacción os 
problemas son de dous tipos: incendios e mala 
combustión, e o resultado no segundo caso é sempre a 
morte. Sempre as alternativas enerxéticas que teñen que 
ver coa combustión coma eixo do problema. 
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Obxectivo: mantemento da temperatura interior da 
vivenda dentro dos límites de habitabilidade. 
Cando a temperatura no interior da vivenda é moi baixa 
compre engadir calor, tanto mais canto maior sexa a 
masa. 
A enerxía calorífica elevará o nivel enerxético 
(temperatura) da masa, co que esta será diferente da do 
seu contorno. Pero entre dous corpos a diferentes 
temperaturas se produce un fluxo de calor que tende a 
igualar esas temperaturas. O valor do fluxo de calor é 
tanto maior canto maior sexa a diferenza entre as dúas 
temperaturas e tanto menor canto maior sexa o illamento 
térmico. 
No caso da calefacción dunha vivenda se o illamento é 
malo, caso das vivendas probes, é coma intentar encher 
de auga un coador. O terceiro dos factores 
tradicionalmente considerados coma xeradores da 
situación de pobreza enerxética, a baixa eficiencia 
enerxética da vivenda  
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A rehabilitación de edificios é unha das mais importantes das 
solucións á pobreza enerxética a longo prazo, tanto para 
aqueles fogares que xa están nesta situación, ao conseguir 
rebaixar de forma considerable a súa demanda enerxética, 
como para os que se atopan nunha situación de menor 
vulnerabilidade, co fin de evitar que no futuro poidan acabar 
na devandita situación, xa sexa por subidas do prezo da 
enerxía, reducións das rendas familiares, etc.. Case que a 
metade do consumo enerxético dunha vivenda débese á 
calefacción. 
O inconveniente deste modelo é que a rehabilitación integral 
do edificio require de investimentos iniciais fortes que 
determinados fogares teñen moi complicado, se non 
imposible, asumir, especialmente os máis vulnerables. Este 
proceso, ademais, faise máis complexo cando se trata de 
intervir en comunidades de veciños con diversidade de 
situacións de idade, renda, expectativas, tenencia de 
propiedade, etc. 
1.- Se reforma a vivenda, instale un bo illamento nas paredes 
exteriores (e nos teitos se é a última planta) e cambie as 
ventás por vidro dobre e marcos de PVC. A inversión é  
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elevada, pero rendible. Non esqueza as caixas das 
persianas, e portas exteriores. 
2.- Use equipos de calefacción y refrixeración 
eficientes. Preferentemente bombas de calor de 
clase A o superior. Por cada kWh eléctrico 
consumido proporcionan 3 o 4 kWh térmicos. Se é 
unha caldeira que sexa de condensación. 
3.- Nas comunidades de veciños instalar 
contadores individuais. Cando cada un paga polo 
que consume se pensará moito deixar as ventás 
abertas en inverno. 
4.- Poña billas termostáticas programables nos 
radiadores. Son económicos e permiten regular a 
temperatura de cada estancia de forma automática 
e independente e programar desconexión durante 
a noite ou o fin de semana 
5.- Regule as temperaturas óptimas en cada carto. 
En inverno un grado de mais pode supoñer un 7% 
mais de consumo. No fogar, entre 19 e 21 ºC no 
inverno e entre 24 e 26 ºC no verán 
6.- Aproveite ao máximo a enerxía do sol e do 
ambiente exterior. No verán abra as xanelas á 
primeira hora da mañá e a última da noite para 
que o aire exterior refresque a casa e baixe as 
persianas, corra as cortinas ou instale toldos nas  
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xanelas situadas ao sur nas horas centrais do día. 
No inverno, ao contrario. 
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Chámase magufos, por exemplo, aos astrólogos, 
ufólogos, homeópatas e aos practicantes de 
pseudciencias en xeral; tamén se refire desa maneira a 
persoas que se atribúen poderes sobrenaturais como os 
psíquicos e outros supostos dotados; de maneira 
semellante o termo magufo faise extensivo a certos 
xornalistas especializados no esotérico e o paranormal 
que finxen de tales sen cuestionar se o obxecto da súa 
especialización existe realmente máis aló do mundo das 
crenzas. 
A palabra é o resultado dunha combinación de mago e 
ufólogo. Foi acuñada en 1997 na lista de correo 
Escépticos por Xoan M. Carreira, e pronto gañou 
aceptación entre a comunidade escéptica de fala 
hispana. 
É frecuente a confusión entre o magufo e o crédulo. O 
magufo non cre necesariamente no que practica ou 
vende. Un crédulo é quen acepta de forma acrítica as 
afirmacións dos magufos e a miúdo é cliente dos seus 
servizos, consumidor dos seus produtos ou vítima dos 
seus timos. Nese sentido un magufo pode ser tamén 
quen se aproveita da credulidade allea.? 
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