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Què són els 
subministraments
essencials?

Són els serveis d’ús habitual en l’àmbit domèstic: 

  Gas
  Electricitat
  Aigua potable

La seua contractació està sotmesa a requisits formals. 

Requereixen instal·lacions específiques dins o fora de 
l’habitatge i una obligació de manteniment d’aquestes. 

El pagament d’aquests serveis es realitza de forma 
periòdica.

Disposar d’un títol legítim per a habitar l’habitatge (per compra, 
herència, arrendament) 

Haver obtingut la cèdula d’habitabilitat o llicència de primera o 
segona ocupació. 

Tindre el butlletí d’instal•lació elèctrica i/o de gas 

Ser major de 18 anys

No tindre deutes pendents en altres punts de subministrament
 
Subscriure el corresponent contracte, bé de forma presencial, 
bé a distància (per escrit, per telèfon i fins i tot per SMS) 

Requisits per a contractar 
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Al gener de 2003 es va aconseguir 
la plena liberalització dels mercats 
minoristes d’electricitat i gas natural. 
Amb la liberalització, es divideix la 
gestió dels serveis energètics en dos 
tipus d’empreses: distribuïdores i 
comercialitzadores.

Les distribuïdores són les 
empreses que s’encarreguen de la 
infraestructura necessària per a portar 
el subministrament elèctric o de gas 
canalitzat al nostre habitatge. Són les 
responsables de la qualitat del servei i no 
pot triar-se, cada regió té assignada una 
única distribuïdora.

Les comercialitzadores, en canvi, 
són les empreses que contracten 
amb les persones consumidores el 
subministrament dels serveis d’electricitat 
i gas fins al seu domicili, ofereixen les 
tarifes i realitzen la facturació conforme a 
aquestes.

Amb la liberalització del mercat energètic, 
les persones consumidores podien 
contractar el subministrament de 
l’electricitat i del gas natural amb diverses 
empreses comercialitzadores, conforme 
les tarifes i ofertes que a cada moment 
oferiren.

En 2009 es crea, a més, una tarifa regulada 
alternativa a les tarifes del mercat lliure, a 
fi que les persones consumidores puguen 
optar entre totes dues opcions. La tarifa 
del mercat regulat es fixa conforme a 
normativa estatal i les tarifes del mercat 
lliure són lliurement acordades per les 
comercialitzadores.

Encara que inicialment, la tarifa del mercat 
regulat tenia la mateixa denominació 
tant en electricitat com en gas natural, 
denominada TUR (Tarifa d’Últim Recurs), 
en l’actualitat, la tarifa regulada del mercat 
elèctric es denomina PVPC (Preu Voluntari 
per al Xicotet Consumidor), i la tarifa 
regulada en gas natural es continua cridant 
TUR (Tarifa d’Últim Recurs).

Les principals diferències entre la tarifa 
regulada i les del mercat lliure, són les 
següents:

Els subministraments 
de llum i gas

Tarifa TUR/PVPC Tarifes del Mercat Lliure
Preu regulat pel Govern Preu final marcat per la comercialitzadora

Sense període de permanencia Algunes tarifes poden tindre permanència

Sense serveis de manteniment 
 amb la tarifa 

Es poden afegir serveis de manteniment  
a la tarifa

Amb límit de potències o consums Per a qualsevol potència o consum

El seu preu no admet descomptes Es poden incloure ofertes i descompte

El seu preu canvia de manera trimestral El preu pot variar en funció de l’oferta  
contractada
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Comprovar el consum habitual i els 
hàbits de consum

Triar la tarifa més convenient segons 
l’ús i horaris de consum

Valorar tarifes amb discriminació horària 
o preu fix

Revisar el preu del *kw/h de cada tarifa 
per a poder comparar ofertes

Vigilar que no s’incloguen serveis 
addicionals no sol•licitats (urgències, 
manteniment, assegurances, etc..)

Evitar possibles permanències i 
penalitzacions que impedisquen canviar 
de companyia o tarifa

Conservar còpia del contracte

1

2

3

6

Abans de contractar electricitat o gas, cal tindre en compte el següent:

4

5

7
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Els components de la factura del gas:

El terme fix

El terme variable

Impost especial d’hidrocarburs

Lloguer de comptador 

IVA

En el subministrament de gas podrem, 
per tant, triar entre tarifa TUR o tarifes de 
mercat lliure.

Tots els consumidors tenen dret contractar 
lliurement el seu subministrament de gas 
amb la companyia comercialitzadora 
que estimen més adequada a les seues 
necessitats i interessos. El canvi de 
subministrador és gratuït, i haurà de 
realitzar-se en un termini màxim de 3 
setmanes. Quan un consumidor signa un 
contracte de subministrament nou amb un 
comercialitzador, dita comercialitzadora 
s’encarregarà de tramitar el canvi de 
subministrament amb l’empresa distribuïdora 
de gas. A més, l’anterior comercialitzador 
haurà d’enviar la seua última factura en un 
termini màxim de 6 setmanes a partir de la 
finalització del seu subministrament.

És essencial comptar amb una instal·lació 
de gas adequada i revisada, sent 
el propietari el responsable del seu 
manteniment i del compliment de les 
revisions obligatòries. Les revisions han 
de realitzar-se cada 5 anys, per personal 
tècnic o empresa autoritzada, a fi de 
comprovar el seu bon estat, expedint-
se un certificat que ha d’entregar-se a 
l’empresa subministradora.

En el cas de no realitzar les revisions 
obligatòries, o si el certificat fora 
negatiu, l’empresa subministradora pot 
suspendre el subministrament de gas. 
Davant qualsevol anomalia greu en la 
instal·lació de gas, haver d’interrompre’s 
immediatament el servei i procedir a la 
seua reparació.

GAS

  Mantindre correctament la instal·lació i els equips de gas
  Col·locar correctament els equips de calor
  No obstruir els radiadors
  Aïllar portes i finestres
  Ventilar la casa amb la calefacció apagada
  Aprofitar la calor residual
  Acurtar el temps a la dutxa
  Col·locar els monocomandaments d’aigua en la zona freda
  Regular els radiadors de les diferents estades
  Utilitzar equips de domòtica i programadors

Consells del gas
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Els components de la factura de la llum:

El cost de l’energia

Els costos regulats, que inclouen entre altres el 
cost de les xarxes de transport i distribució, al 
foment de les energies renovables, al major cost 
de producció en els sistemes no peninsulars, 
les anualitats per a recuperar el dèficit de 
tarifes. Aquests costos s’incorporen en el que 
actualment es denomina tarifa d’accés.

El marge per a la comercialitzadora pels serveis 
prestats

Lloguer de l’equip de mesura

Imposats 

En definitiva, l’import de la factura és la suma de tots 
aquests conceptes

Des de l’1 de juny de 2021 s’introdueix 
la diferenciació de la tarifa d’accés entre 
peatges i càrrecs.

Els peatges són preus regulats destinats 
a recuperar els costos de les xarxes de 
transport i distribució i són determinats per 
la CNMC

Els càrrecs són els preus regulats destinats 
a cobrir la resta dels costos regulats, com 
ara el finançament de les renovables, el 
sobrecost de producció d’energia en els 
territoris no peninsulars o les anualitats 
del dèficit, i són determinats pel Ministeri 
per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic. 

Des de l’1 de juny de 2021 tots els 
consumidors passen a tindre un peatge 
amb discriminació horària en els termes de 
potència i energia.

A les persones consumidores que tinguen 
contractat el subministrament elèctric en 
companyies del mercat regulat (PVPC) 
preu voluntari per al xicotet consumidor, 
se’ls aplica el nou sistema de tarifació de 
l’electricitat per trams horaris.

Això vol dir el preu serà diferent segons 
l’horari de consum (punta/barre/pla).
La potència es diferencia en dos períodes
Es poden contractar potències diferents 
per a cada període. 

ELECTRICITAT
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Cal tindre en compte que mentre no es 
faça cap canvi de potència, s’aplicarà 
la potència que actualment estiga 
contractada tant en l’horari punta com  
en l’horari pla i vall.

En el cas de consumidors en el mercat 
lliure, el comercialitzador ha d’adaptar 
el preu del contracte per a incorporar la 
diferència de costos regulats, podent 
optar entre: 

El qualsevol cas, el comercialitzador 
haurà de comunicar aquests canvis al 
consumidor amb la suficient antelació.

A

El consum es diferencia en tres períodes:

A 10:00 h - 14:00 h
B 18:00 h - 22:00 h

A 08:00 h - 10:00 h
B 14:00 h - 18:00 h 
C 22:00 h - 24:00 h

A 00:00 h - 08:00 h
B Caps de setmana  
i festius nacionals

Adaptar el preu del contracte als nous períodes d’energia i 
potència

Mantindre els trams de preus que el consumidor tinguera 
acordat prèviament en el seu contracte (preu fix tot el dia, 
preus diferents entre setmana/cap de setmana, etc), traslladant 
al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de 
consum

B

9
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Si estàs en el mercat regulat (PVPC), adapta els teus hàbits i ajusta la 
teua potència a les necessitats reals. La potència contractada es pot 
canviar cada 12 mesos. Es permeten dos canvis de potència gratuïts 
fins al 31 de maig de 2022

Intenta programar els electrodomèstics (llavadora, rentavaixella…), 
perquè realitzen la seua funció en l’horari més econòmic.

Apaga les llums quan no l’estigues usant. Instal·la il·luminació LED o 
bombetes de baix consum 

Realitza la càrrega de bateries a la nit o caps de setmana

Utilitza l´eixugador de cabells a baixa potència

Vigila el standby. Es tracta d’apagar els equips elèctrics que queden 
suspesos (com la tele o l’ordinador) i desendollar el carregador del 
mòbil quan no estiga carregant el telèfon d’alguns aparells com els 
televisors

Regula el termòstat de la calefacció i/o l’aire condicionat, idealment, 
25 °C a l’estiu i 20 °C a l’hivern.

Una vegada ventilada l’habitatge, evita que la calor entre baixant 
les persianes d’aquelles estades que no utilitzes, així evitaràs el 
sobrecalfament de la casa

Aprofita les hores de llum, reduiràs el cost de la il·luminació i de la 
calefacció

Si estàs en el mercat lliure, comprova com serà la teua tarifa aplicable, 
ja que no són aplicables els trams d’hora punta, plana i vall

Consells per a estalviar en la factura de la llum



FACTURACIÓ
Les empreses emetran les corresponents factures dels 
subministraments d’electricitat i gas, podent enviar-
les tant en format paper com en format digital, on es 
detallen els conceptes, imports i càrrecs que s’inclouen 
en cada factura, especialment, la informació referida als 
consums realitzats durant el període de facturació.

Els diferents apartats de la factura estaran destinats a la 
identificació del contracte i del punt de subministrament, 
les dades del titular de contracte, així com l’evolució 
històrica dels consums i el desglossament dels consums 
realitzats, juntament amb el detall dels conceptes que 
integren la factura: (lloguer del comptador, càrrecs i 
peatges, cost del consum), així com els impostos que 
són aplicable).

A més, en les tarifes corresponents al mercat lliure, 
s’inclouran els possibles descomptes que s’apliquen 
segons els pactes en el contracte i el cost dels serveis 
afegits que pogueren existir.
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BO SOCIAL
Tant en el servei d’electricitat com en el servei de 
gas natural, existeix la possibilitat d’accedir a una 
bonificació d’aquests subministraments, a través 
del denominat Bo Social, destinat a les famílies 
més vulnerables.

Per a poder tindre aquest Bo Social és 
imprescindible que la tarifa estiga en mercat 
regulat, bé siga TUR (Tarifa d’Últim Recurs), en 
gas, o bé PVPC (Preu Voluntari per al Xicotet 
Consumidor) en el cas de l’electricitat.

La sol·licitud del Bo Social es realitza a través 
de les pròpies empreses comercialitzadores on 
tenim contractats el subministrament energètic, 
i han de complir-se uns requisits (personals, 
familiars i de renda), com a límits de consum dels 
subministraments.
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AIGUA
Les competències per al subministrament d’aigua 
potable recauen als Ajuntaments que podran delegar 
en empreses la concessió d’aquest servei.
Només l’aigua per a consum humà té obligatòriament 
un control sanitari i preus aprovats per l’administració, 
la qual cosa no ocorre en el cas de l’aigua 
subministrada com a aigua de regadiu.

La contractació es realitzarà, en tot cas, per escrit, 
mitjançant pòlissa d’abonament i se li entregarà una 
còpia a la persona consumidora, on constaran totes 
les condicions per a la prestació del servei.

Pel que fa a la infraestructura, podem diferenciar tres 
trams en la xarxa de subministrament, que convé 
conéixer en cas d’existir problemes o la necessitat 
d’efectuar reparacions:

Com qualsevol servei, el subministrament 
d’aigua pot arribar a suspendre’s o, en els 
casos més extrems, a la baixa del contracte. 
Pot produir-se tant a iniciativa de l’empresa, 
però només en determinats casos com 
l’impagament dels rebuts o en cas de frau o 
instal·lació inadequada, i també per la pròpia 
voluntat de la persona consumidora com a 
venda de l’habitatge o canvi de titular.

1

2

3

La xarxa exterior: la companyia respon de trencaments i avaries

La xarxa interior de l’edifici: és la comunitat de propietaris la que 
s’encarrega del seu manteniment i reparació

La xarxa interior de l’abonat: serà l’abonat qui haja de mantindre 
en adequat estat de conservació la instal·lació del seu habitatge
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Comprovar que no existisquen fugues: tancar aixetes i comprovar 
comptador

Utilitzar difusors: Instal·lar capçals difusors en les aixetes, amb la 
mateixa pressió eixirà menys aigua, amb el que gastarem menys 

No tirar desaprofitaments pel WC: els residus i el fem han d’anar al 
contenidor corresponent, especialment les tovalletes

Polsadors dobles en WC: instal·lar sistemes de descàrrega de dos 
temps, botelles dins de la cisterna, etc.

Aprofitar l’aigua de la cuina, banys, aquaris: regar plantes. 
Utilitzar electrodomèstics a càrrega completa: llavadores i 
rentavaixelles 

Dutxar-se en lloc de banyar-se

Tancar l’aixeta mentre no s’utilitze l’aigua, permet estalviar més de 100 
litres a la setmana

Tancar lleugerament la clau de pas de l’habitatge. Per poc que siga, 
s’estalvia molta quantitat d’aigua en el dia a dia

No tirar oli per les canonades. Contaminen l’estat de l’aigua

Utilitzar mètodes ecològics per a llavar el cotxe. Prioritzar opcions 
que comporten una neteja manual, pocs litres d’aigua i productes 
biodegradables.

Consells per a estalviar aigua



 L’essencial mai 
        hauria de ser 
       un problema

Davant qualsevol dubte o consulta pots 
dirigir-te a la Unió de Consumidors  

de la Comunitat Valenciana



Plaça Baró de Cortes, s/n 
(Mercat Russafa Interior, 2ª Planta)

46006, València
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