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https://www.ara.cat/economia/energia/gran-negoci-energetiques-33-mes-beneficis-plena-
crisi-preus_1_4547194.html



https://www.energias-renovables.com/autoconsumo/endesa-la-gran-barrera-a-la-que-
20221118





Com funciona el mercat d’ 
electricitat ? 





https://comparador.cnmc.gob.es
/



Mercat regulat : el preu canvia 
cada hora (PVPC)





Mercat lliure : t’ho poden oferir tot : 
cada hora diferent, fix o 3 períodes





Presteu especial atenció a
• Descomptes importants sobre preus inflats 
• Assegurances de la llar que no serveixen per 

res



Presteu especial atenció a
• Dies gratis o dtes 

sobre preus inflats 
• Serveis de la llar 

que no es fan servir 
i són cars



Presteu especial atenció a

• Hores gratis 
sobre preus 
inflats 

• Serveis de la 
llar que no 
serveixen per 
res



Presteu especial atenció a
• Preu únic kWh i preus alts 
• Serveis / assegurances de la llar que no 

serveixen per res



Presteu especial atenció a
• Quota llum mensual i regularització que surt 

més car i no saps quan consumeixes fins al final d’any

• Serveis / assegurances Servihogar, Servielectric... 



Presteu especial atenció a
• Sistema de punts per estimular el consum 

que al final no et donen res de bo...

• Servei “funciona” Desplaçament gratuït però et ve una 
persona de molt lluny que per un magneto tèrmic que en val 7 € en cobra 70 

euros



Bo social
Qui té dret ?

• Famílies treballadores amb baixos 
ingressos afectades per la crisi (amb 
bonificació del 40%), 

• Usuaris en situació de vulnerabilitat
(65% de bonificació) i 

• Usuaris en situació de vulnerabilitat 
severa (que reben fins a un 80% de 
bonificació)







Puc accedir al “Bo Social”?

http://www.ecoserveis.net/vulnerables/
https://www.cnmc.es/bono-social#quien-puede-solicitar



On el puc demanar

Comercializadora de Referencia Teléfono
ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA, S.L.

800 760 333
ENDESA

CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE 
ÚLTIMO RECURSO S.A.U.

900 200 708
IBERDROLA

COMERCIALIZADORA GAS & POWER, 
S.A.

900 100 502
NATURGY

BASER COMERCIALIZADORA DE 
REFERENCIA, S.A.

900 902 947
EDP

RÉGSITI COMERCIALIZADORA 
REGULADA, S.L.U

900 10 10 05
REPSOL

COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA 
ENERGÉTICO, S.L.U.

900 814 023
CHC



Bo social Tèrmic



Com rebaixar les vostres 
factures ? 

• Donar de baixa serveis NO necessaris 
d’electricitat i gas

• Contractar PVPC (mercat regulat) d’electricitat 
i Bo Social (si és possible) o empreses locals
sense serveis addicionals 

• Reduir potència aparells (ex LED) o bé hores 
de consum (ex. Programador en acumulador 
d’Aigua Calenta), evitar hores punta 







Recomanació Sí o Sí : TUR 
(Tarifa d’Últim Recurs)

És una tarifa adreçada a clients amb un consum menor de 50.000 
kWh de gas natural a l'any i té tres tarifes d'accés diferents. El client no 
ha de triar la tarifa d’accés al gas, ja que la distribuïdora se li assignarà 
automàticament.

• TUR 1: consums de fins a 5.000 kWh/any. Per a llars que 
només fan servir gas natural per cuinar o escalfar aigua.

• TUR 2: consums de fins a 15.000 kWh/any. Per a aquells 
consumidors que, a més de fer servir el gas natural per cuinar o 
escalfar aigua, tenen també calefacció.

• TUR 3: consums de fins a 50.000 kWh/any. Per a llars amb 
gran consum o negocis.



Tarifa Terme fix Terme vble 

TUR 1 5.03 €/mes 0.0636 €/kWh

TUR 2 9.52 €/mes 0.0607 €/kWh

TUR 3 20.54 €/mes 0.0585 €/kWh

Quins preus ofereix la TUR ?

Comparativa Mercat lliure i mercat regulat
https://tarifasgasluz.com/comparador/tarifa-ultimo-recurso-gas

Preus mercat regulat (revisió 
cada tres mesos (preus fins a 
31/12/2022) 



https://comparador.cnmc.gob.es
/



On el puc demanar

Empreses comercialitzadores 
de referencia

Grup Telèfon

Comercializadora Regulada 
Gas&Power

Grupo Naturgy 900 813 527

Energía XXI Grupo Endesa 800 760 333

Curenergía Grupo Iberdrola 900 100 309

Baser
Grupo Total 
Energies



Presteu especial atenció a
• Servei “El teu assistent GAS”



Males praxis empreses grans 
(ENDESA, IBERDROLA, NATURGY, VIESGO ...

• Noms d’aquests serveis cars i innecessaris: 
• Servigas
• Serviclomplet
• ENDESA X
• Servielectric Express
• El teu assistent GAS

• Recomanació : Donar-los de baixa i fer 
una revisió de la caldera de gas una vegada cada dos anys i contractar un 

electricista local si és necessari. 





Com funciona la factura 
d’aigua? 

1. La quota de servei és un cost fix de la factura i es paga en funció de la  
capacitat d’utilitzar aigua simultàniament que té l’habitatge, és a dir, si hi ha 
més aixetes és més car i si n’hi ha menys és més barat.
2. L’import que es paga per l’aigua consumida es divideix en blocs o trams.

Manteniment del clavegueram al municipi. 

És un tribut amb finalitat ecològica. Es destina a finançar la construcció i 
la gestió d’embassaments i d’obres hidràuliques que garanteixin la 
conducció d’aigua fins a les poblacions



http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

Reduir la factura d’aigua ?

La tarifa social del cànon de l’aigua 
consisteix en un descompte del 100 % 
del cost del cànon sempre que no se 
superi el primer tram. Així, si no es 
consumeix més aigua de la que pertoca 
pel primer tram del cànon aquest tribut 
costa 0 €/m³. Si, en canvi, se supera el 
consum establert pel primer tram, el 
preu a pagar per l’aigua gastada dins de 
cadascun dels trams serà un 50 % més 
barat sobre la tarifa vigent, és a dir, el 
concepte del cànon de l’aigua es pagarà a 
meitat de preu

1. Cànon Social



https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-
canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres

Reduir la factura d’aigua ?
Augmentar els metres cúbics (m³) que es poden consumir en el primer bloc o tram i la 
poden sol·licitar les famílies amb quatre o més membres empadronats a la llar

2. Ampliació de tram





Eficiència / pèrdues calor?

Rivets finestres, sortaportes, 
aïllar persianes, cortines 
gruixudes, doble vidre, llanes 
de roca/vidre, 

LED

Tempera
tura a 
19-20 ºC

Làmina reflectora darrera 

Estendre 
fora i no 
assecad
ora

Nevera a 5 ºC i congelador a -
18 ºC, darrera net i 
congelador sense gel, 
separar-la 5 cm paret, no 
aliments calents, descongelar 
a la nevera, goma bon estat



Ús forn al mínim i olles a mida 
fogons 

Rentavaixelles 
ple i baixa 
temperatura

Standby i 
programadors . 
Reduir consums 
fantasma

Posar un 
rellotge o 
reductors 
cabal 

Galleda a la 
banyera per agafar 
aigua Watter o bé a 
la pica per regar o 
fregar / reductors 
cabal

Plena i 
baixa 
tempera
tura

Eficiència / pèrdues calor?



Altres Preguntes 

• Surt a compte posar fotovoltaica ? Sí. 
S’amortitza amb 5 anys aprox 

• Surt a compte escalfar-me amb llenya / pèl·let
? Sí si la tens gratuïta o bé una estufa molt 
eficient . Ara contra el gas no és competitiu 
econòmicament parlant 

• Surt a compte aïllar cada meva ? Sí, injectant 
parets dobles, posant doble vidre,  aïllant per 
fora

• Surt a compte tenir cotxe elèctric. Sí, molt , 
amortitzacions molt ràpides



Decàleg imprescindible

1. Contractar la tarifa PVPC al mercat regulat elèctric, empresa local / 
comparador.

2. Sol·licitar el bo social elèctric (dins PVPC).

3. Eliminar els serveis addicionals elèctrics del mercat lliure quan sigui
necessari.

4. Abaixar la potència contractada quan sigui necessari.

5. Contractar la tarifa regulada de gas TUR 1 o TUR 2, TUR 3.

6. Eliminar els serveis addicionals de gas del mercat lliure quan sigui
necessari.

7. Optimitzar els usos energètics a la llar.

8. Evitar les transferències de temperatura amb l’exterior tant a l’hivern com
a l’estiu.

9. Demanar la tarifa social del cànon de l’aigua i/o l’ampliació de trams.



Gràcies per la 
vostra dedicació !

feverda1997@gmail.com 


