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DE QUÈ PARLAREM AVUI

1. Mercat Elèctric i de Gas
2. Factures de subministraments
3. Normativa relacionada amb casos de pobresa
4. Casos pràctics
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Mercat Elèctric



Cadena de Subministrament d’electricitat

Generació Transport Distribució Comercialització



Distribuïdora d’Electricitat



Mercat Elèctric Liberalitzat

Mercat 
Regulat 

PVPC

Mercat 
Lliure



Mercat Elèctric Liberalitzat

TARIFA DE MERCAT LLIURE: 

• Comercialitzadora de mercat lliure

• Preus, factura, serveis, promocions, etc. 

Lliures, és a dir, que poden ser variables, 

fixos, millors o pitjors

• Possibilitat de contractar només energia 

verda (renovables)

TARIFA REGULADA: 

• Només l’ofereixen les comercialitzadores 

de referència

• Preu regulat per l’estat (ajustat a preus   de 

mercat) = PVPC

• Informació de la factura regulada

• Prohibició de publicitat a la factura

• No serveis addicionals

• Accés al bo social



No és el mateix…
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Mercat regulat                                  Mercat lliure

ACCÉS AL BO SOCIAL
...i moltes més! Poden oferir 
accés a l’ENERGIA VERDA



Comercialitzadores de Referència
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Comercialitzadora de 

referència
Telèfon Web Correu electrònic

Energía XXI 800 760 333 www.energiaxxi.com bonosocial@energiaxxi.com

Curenergia 900 200 708 www.curenergia.es bonosocial@curenergia.es

Comercializadora Regulada 900 100 283 www.comercializadoraregulada.es bonosocial@comercializadoraregulada.es

Baser COR 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es

Régsiti 900 101 005 www.viesgoclientes.com bono-social@viesgo.com

Comercializador de Referencia

Energético
900 814 023 www.corenergetico.es bonosocial@chcenergia.es

Teramelcor 800 007 943 www.teramelcor.es bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 900 106 004 www.energiaceutaxii.com bonosocial@energiaceutaxxi.com

https://www.energiaxxi.com/
mailto:bonosocial@energiaxxi.com
http://www.curenergia.es/
mailto:bonosocial@curenergia.es
https://www.comercializadoraregulada.es/
mailto:bonosocial@comercializadoraregulada.es
http://www.basercor.es/
mailto:bonosocial@edpenergia.es
http://www.viesgoclientes.com/
mailto:bono-social@viesgo.com
http://www.corenergetico.es/
mailto:bonosocial@chcenergia.es
http://www.teramelcor.es/
mailto:bonosocial@teramelcor.es
http://www.energiaceutaxii.com/
mailto:bonosocial@energiaceutaxxi.com


Com es forma el preu de l’Energia

DETERMINAT PER LA OFERTA I LA DEMANDA

Cada dia es subhasta l’energia que es consumirà

durant el dia següent, hora a hora.

Hi ha fonts d’energia cares, com el carbó o el
gas, perquè requereixen un combustible que a 
més no produïm localment, però podem
disposar d’elles sempre en moments de 
consum elevat.

Les renovables en canvi, tenen un cost més
baix, però depenen de les condicions
climàtiques (són més volàtils)

Al preu que surt s’afegeix:

- Costos de Transport i Distribució

- Impost d’electricitat i IVA

- Marge de comercialització

Quan es pot cobrir la major part de la demanda amb fonts d’energia

barates, el preu total baixa

Quan més enllà de les fonts d’energia barates, necessitem altres fonts 

d’energia més cares per cobrir la demanda, aleshores el preu puja

El PVPC és un preu regulat que varia hora a hora. Per altra banda, 

algunes comercialitzadores poden aplicar-nos un preu fix durant tot 

l’any

La tarifa actual contempla 3 rangs de preus diferents depenent de la 

franja horària: Punta, Pla I Vall (ho comentem més endavant)

HTTPS://WWW.OMIE.ES

HTTPS://WWW.ESIOS.REE.ES/ES/PVPC



Com es forma el preu de l’Energia



Com en una llotja de peix…. Però amb la diferència de què es paga tot al preu més

car, coincident amb el creuament de les corbes d’oferta i demanda (les ofertes amb

preus superiors no entren dins del pool de mercat)

Tots els generadors d’energia ofereixen la seva capacitat de producció a cert preu, 

però els que tenen un preu de cost més baix a l’hora de generar la seva energia

obtenen més marge de benefici.

MERCAT MARGINALISTA

Com es forma el preu de l’Energia



La Tarifa PVPC

Com funciona?

Peatges d’Accés

Costos Xarxa, 
Capacitat, 

Desviaments, 
Restriccions, Reservas

Preu Mitjà dels 
Mercats Diaris

Marge de 
Comercialització



Característiques Principals

1 → Gran Marge d’Estalvi en períodes de Baix Cost

→ Volatilitat i dependència del mercat liberalitzat

Els 
recepto

rs 
ens 

escoltar
an o 

pararan 
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2 → Transparència

La Tarifa PVPC



Exemple de l’evolució del PVPC en un dia concret

Com es forma el preu de l’Energia



No tota l’energia es compra i es 

decideix en el mercat horari!

Existeix la possibilitat de negociar entre 

productors i consumidors la compra 

d’energia per avançat, a un preu prefixat i 

acordat entre les dues parts. A aquests 

acords se’ls anomena PPA (Power 

Purchase Agreement), i es sol donar en 

empreses o indústries que necessiten 

grans quantitats d’energia. Hi ha dues 

modalitats de PPA, On Site i Off Site.

Com es forma el preu de l’Energia
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Mercat de Gas



El gas prové de la descomposició d’animals i plantes que van 

existir fa milions d’anys, i s’acumula al subsol. El seu procés de 

formació és molt lent, i és per això que es considera un recurs 

d’energia NO renovable (perquè el consumim més ràpidament 

del que triga en regernerar-se)

A banda d’això, al utilitzar-lo el cremem, i el procés de 

combustió implica la emissió de CO2 a l’atmosfera.

Gas Natural → 0,204 kg CO2 / kWh

Gas Butà      → 0,244 kg CO2 / kWh

El Gas com a recurs natural



El gas que s’utilitza a les llars prové d’altres 

països, amb lo qual requereix un procés de 

transport que també té un impacte a nivell 

ambiental.

Actualment la majoria d’importacions són 

d’Argèlia. El procés de transport consisteix en 

comprimir el gas fins a la fase líquida, i es 

transporta en grans tancs en vaixells, per 

posteriorment reduir la pressió de nou i 

utilitzar-lo en estat gasós.

Dependència Energètica!

El trasport del Gas



Les Distribuidores de Gas



Igual que en el cas de l’electricitat, el preu del gas es 

fixa en una subhasta però que es produeix de 

manera trimestral al mercat majorista.

De tota manera, igual que passa amb el petroli, a 

mesura que s’esgota el recurs natural, cal extreure’l 

de zones més profundes o utilitzar mecanismes més 

costosos, que impliquen una pujada de preu a nivell 

global. El fet de dependre dels recursos d’altres 

països com Rússia o Argèlia fa que aquests tinguin 

molt poder de decisió pel que fa al preu final

Com es forma el preu del Gas

Principals tuberies pel transport de gas i petroli a Europa



Països d’on importa el gas Espanya



Països d’on importa el gas Espanya
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Factures de Subministraments
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La Factura



Quins serveis paguem a la factura?

1 Potència

2 Energia

3 Impostos

4 Lloguer d’equips

5 Manteniment / Altres
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Potència

ENERGIA (kWh) = POTÈNCIA (kW) x TEMPS (h)
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Com estalviar energia (i diners)?

Energia

Energia (kWh) = Potència (kW) x temps (h)

Si…

Potència

Temps

Per…
Aparells més eficients

Optimització de l’ús

SOLUCIÓ TECNOLÒGICA

HÀBITS
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Potència dels electrodomèstics
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Potència. Quant pago?

Potència

(230V)

Cost ARA

(€/any)

Cost

ABANS

(€/any)

2,3 kW 46 €/any 120 €/any

3,4 kW 67 €/any 181 €/any

4,6 kW 91 €/any 241 €/any

5,7 kW 112 €/any 301 €/any

6,9 kW 136 €/any 361 €/any

8,0 kW 158 €/any 421 €/any

9,2 kW 181 €/any 482 €/any

Preu fix. Pagament segons el nombre d’equips que vulgui tenir connectats alhora

Aquí a sota, preus actuals incloent IVA i impost d’electricitat

Aquí podeu mirar les dades del vostre comptador i saber 

la potència màxima a la que arribeu:

https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada/

Exemple de Som Energia

Tarifa Període
Preu €/kW al 

any sense 

impostos

2.0TD

Punta

Pla
29,78

Vall 3,08

https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada/
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Màxima potència 

demandada en l’últim any! 
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Potència. Quant pago?

DUES POTÈNCIES A CONTRACTAR: LA VALL I LA PUNTA

De 8 a 24 h

Entre setmana

Horari Punta

De 0 a 8 h
I caps de setmana

Horari Vall

Podem canviar la potència 2 vegades durant el proper any GRATIS

Amb la nova tarifa, el preu de la potència contractada ha baixat!!
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Passos per reduir la potència contractada

1. Avaluar la potència a contractar

2. Trucar a la companyia o anar al punt de servei

3. Cost: modificar la potència té un cost associat

Cost per baixar-la:

● Derechos de enganche 9,04€ (10,94€ IVA inclòs)

Cost per pujar-la:

• Derechos de extensión: 17,37€/kW + IVA.

• Derechos de acceso: 19,70€/kW + IVA.

• Derechos de enganche 9,04€ + IVA.

AMB LA NOVA TARIFA ES POT MODIFICAR FINS A 

DUES VEGADES LA POTÈNCIA CONTRACTADA DE 

MANERA GRATUÏTA!! (Fins juny 2022)
BRIE, butlletí instal·lació Electrica
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La nova Tarifa 2.0TD

Aquests són els

horaris. Hi ha 3 

períodes diferents
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Com apareix a la meva factura?
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Exemples de preus de la nova tarifa

Endesa (Març 2022) Som Energia (Març 2022) Hola Luz (Març 2022)
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Els Impostos

Impost d’Electricitat

5,11 %
IVA

21 %

IVA 10% (fins a 30/06/2022)Impost sobre l’electricitat 0,5% fins a 
30/06/2022

(l’aigua és un 10% el gas un 21%) 
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El Comptador

De propietat o de lloguer (els cables 

sempre seran propietat de la companyia 

distribuïdora)

Lloguer: 0,51-1,08 €/mes
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Serveis de Manteniment / Altres conceptes

La factura, si és del mercat lliure, pot incloure serveis 

addicionals de manteniment, amb permanència!

Altres conceptes que podem trobar a la factura:

• Regularitzacions

• Aportació al bo social

• Derechos de enganche

• Dipòsit garantia distribuïdora
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Factura de gas



Dues modalitats de contractació

2.- Mercat lliure: Escollir qualsevol comercialitzadora en mercat lliure al preu
que es pacti

1.- Mercat Regulat: TUR 1, TUR 2 o TUR 3



Dues modalitats de contractació



Dues modalitats de contractació

TARIFA TERME FIX (€/mes)
TERME VARIABLE 

(cent/kWh)

TUR 1 Consum <5.000 

kWh/any
5,44 4,86

TUR 2 Consum >5.000 

kWh/any i <15.000 kWh/any
10,23 4,52

TUR 3 Consum >15.000 

kWh/any i <50.000 kWh/any
22,02 4,26

Factura bimensual Es mesura en m3
1m3= 11,70 kWh

Recomanació:  contractar TUR sense serveis addicionals (no són obligatoris).

Preu de mercat regulat TUR1, TUR2, TUR 3; preus trimestrals. Canvia cada dia 1

de GEN, ABR, JUL i OCT (BOE)



PEL QUE FA AL SUBMINISTRAMENT DE 
GAS…

NO HI HA BO SOCIAL!

NO HI HA POTÈNCIA CONTRACTADA!

NO HI HA PREUS PER HORARIS!



Serveis de Manteniment
de les comercialitzadores

No són obligatoris (els que ens ofereixen les comercialitzadores)

Sí és obligatori fer la revisió de la caldera (cada dos anys) – responsabilitat de la persona 
usuària

Sí és obligatori fer la revisió de la instal·lació cada 5 anys – responsabilitat de la distribuïdora 
(ve un tècnic de la Generalitat o subcontractat)

Els serveis extres de manteniment de les comercialitzadores no inclouen les peces que 
calgui canviar!

Els contractes de manteniment solen ser anuals
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Factura d’Aigua 
Barcelona



La Factura d’Aigua
1. Cànon de l’aigua És un tribut per l’ACA per

garantitzar el bon funcionament i potabilitat de les

instal·lacions i la xarxa d’aigua

2. Subministrament d’aigua Mesurat en m3. Consum +

quota de servei/mínim en el consum.

3. Taxes (clavegueram, tractament de residus, etc.)

Depèn de l’ajuntament vindrà amb la factura d’aigua o

no!

4. IVA del 10%

ULL!! 

NO PODEM TRIAR QUINA COMPANYIA

VOLEM. AQUESTA VE DETERMINADA EN

FUNCIÓ DEL TERRITORI ON VISQUEM



El Cànon de l’Aigua



El Cànon de l’Aigua



El Consum d‘Aigua



Les companyies que cobrin la quota del servei tindran la seva pròpia taula. Aquesta es correspon a Aigües de Barcelona

La Quota de Servei



El Consum d‘Aigua

Les companyies tenen la seva pròpia taula. Aquesta es correspon a Aigües de Barcelona



AMPLIACIÓ DE TRAMS

•Per una família de més de 3 persones en l’habitatge, poden optar a la ampliació de trams.

• Cal que el titular del subministrament i els membres estiguin empadronats a l’habitatge.

• Les persones amb un 75% o més de discapacitat, computen com a dues persones.

• L’ampliació de trams també proporciona una bonificació d’un 5% per persona en la TMTR

(Taxa Metropolitana de Tractament de Residus).

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-

unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres

Bonificacions en la factura d‘Aigua

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


Bonificacions en la factura d‘Aigua
CÀNON SOCIAL

• 100% bonificació del cànon.

• Per aplicar-se, el consum no pot superar segon tram d’aigua. Si es supera, s’aplicarà una reducció 

del 50% del seu valor.

• Aplicable a persones i famílies que hagin acreditat que estan en situació de vulnerabilitat    

econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant un informe dels Serveis Socials.

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Normativa en casos de 
pobresa energètica



El Bo Social: descomptes en la factura d’electricitat

QUÈ ÉS?

• Tarifa social amb un descompte del 25% o 40% sobre els termes de potencia i energia. 

• S’hi accedeix en funció de la renta i la situació personal de la unitat familiar

• Inclou també el bo social tèrmic, una ajuda d’un sol pagament anual variable

QUI HI POT ACCEDIR?

• Titular del contracte

• Estar acollit a la tarifa PVPC

• Residència habitual

• Potència igual o inferior a 10kW

• Complir determinades condicions econòmiques (següents diapositives)

• Tots els beneficiaris que puguin acreditar que cobren l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

Per l’any 2022 l’IPREM de 14 pagues establert és de 8.106.28 €

Fins al 30 de juny de 2022 

els descomptes seran del 

60% i 70% 



Fins al 30 de juny de 2022 els descomptes seran del 60% i 70% 

868,53 

€/mes
434,26 

€/mes

1.447,55 

€/mes
723,78 

€/mes

1.158,04 

€/mes
579,02 

€/mes

Unitat 

convivencial

+

579,02 

€/mes

579,02 

€/mes

Unitat 

convivencial

+

289,51 

€/mes

Unitat 

convivencial

+ 173,71 €/mes 

per adult extra

Unitat 

convivencial

+ 86,85 €/mes 

per adult extraMés d’un adult



Fins al 30 de juny de 2022 

els descomptes seran del 

60% i 70% 

Sense 

Límit
1.158,04 

€/mes

721 €/mes

i quantia anual 

agregada < 500 

€/mes

579,02 

€/mes



Condicions del Bo Social

TRAMITACIÓ

•Cap cost associat

•Aplicació a la següent factura (menys de 10 dies a la immediatament posterior)

• Canvis de companyia o titularitat immediats i gratuïts

DURACIÓ I RENOVACIÓ

• 2 anys mentre es mantinguin les condicions

• No fa falta renovar-lo, 2 mesos abans de caducar, la comercialitzadora revisarà si es 

segueixen complint els requisits. Si és així, es renova automàticament

• 10 dies de tramitació en la renovació

Fins el 30 de juny de 2022 

descomptes de 60% i 70%



Tramitació del Bo Social

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN QUINS CASOS

Última factura d’electricitat
Recomendable en tots els 

casos

Formulari bo social firmat per tots els membres de la unitat familiar 

majors de 14 anys
En tots els casos

Fotocòpies del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar 

majors de 14 anys
En tots els casos

Certificat d’empedronament de tots els membres de la unitat familiar En tots els casos

Llibre de família o certificat individual del Registre Civil de cada un 

dels membres de la unitat familiar.

Si no és unitat familiar → Fe de Vida

En tots els casos

Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent En cas de familia nombrosa

Certificat dels serveis socials o de l’òrgan competent que acrediti 

les circumpstàncies especials del titular o d’algún membre de la 

unitat familiar

En cas de circumstàncies 

especials



Comercialitzadora de referència Telèfon Web Correu electrònic

Energía XXI 800 760 333 www.energiaxxi.com bonosocial@energiaxxi.com

Curenergia 900 200 708 www.curenergia.es bonosocial@curenergia.es

Comercializadora Regulada 900 100 283 www.comercializadoraregulada.es bonosocial@comercializadoraregulada.es

Baser COR 900 902 947 www.basercor.es bonosocial@basercor.es

Régsiti 900 101 005 www.viesgoclientes.com bono-social@viesgo.com

Comercializador de Referencia Energético 900 814 023 www.corenergetico.es bonosocial@chcenergia.es

Teramelcor 800 007 943 www.teramelcor.es bonosocial@teramelcor.es

Energía Ceuta XXI 900 106 004 www.energiaceutaxii.com bonosocial@energiaceutaxxi.com

Tràmit amb una comercialitzadora del mercat regulat!

https://www.energiaxxi.com/
mailto:bonosocial@energiaxxi.com
http://www.curenergia.es/
mailto:bonosocial@curenergia.es
https://www.comercializadoraregulada.es/
mailto:bonosocial@comercializadoraregulada.es
http://www.basercor.es/
mailto:bonosocial@edpenergia.es
http://www.viesgoclientes.com/
mailto:bono-social@viesgo.com
http://www.corenergetico.es/
mailto:bonosocial@chcenergia.es
http://www.teramelcor.es/
mailto:bonosocial@teramelcor.es
http://www.energiaceutaxii.com/
mailto:bonosocial@energiaceutaxxi.com


Regulación sobre los cortes del sumistro eléctrico

¿Cuándo se puede cortar el suministro eléctrico?

• Transcurridos 4 meses desde el impago para las personas acogidas al bono social

• Transcurridos 2 meses desde el impago para el resto de personas

Casos en los que NO se puede cortar el suministro eléctrico (suministros esenciales)

• Personas que reciben un tratamiento médico en el que es indispensable la utilización de un aparato eléctrico

• Consumidor en riesgo de exclusión social (s sociales paga el 50% de la factura)

• Personas y/o unidades familiares acogidas al bono social y con alguna de las condiciones siguientes:

• Menores de 16 años

• Alguna personas con dependencia de grado II o III

• Alguna persona con discapacidad superior al 33%

Otras opciones

• Negociar el fraccionamiento con la comercializadora
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Casos Pràctics
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Anem a veure uns exemples de factures i 
la situació d’aquestes famílies
Què els hi podeu recomanar?



Raising summer energy poverty awareness
to reduce cooling needs

www.cooltorise.eu
www.ecoserveis.net

twitter.com/COOLtoRISE

facebook.com/cooltorise

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223
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http://www.cooltorise.eu/
http://www.ecoserveis.net/

