02
La Transició
Energ è tica
comença per
la teua factura

01
Abaixa la
potència

Contracta la
discriminació
horària
Contractant la discriminació horària
2.0DHA i canviant alguns consums
a període vall, on la tarifa és més
barata, podràs estalviar entre 2 i 4 €
al mes.

Esta gestió té un cost únic
de 9,04 € + IVA.
Sol·licita el canvi contactant
amb la teua comercialitzadora.

Et recomanem ajustar la potència
contractada. Per cada kW de potència
contractada que reduïsques podràs
estalviar 50 € a l’any.
Pots consultar la potència màxima
a què has arribat cada mes en la pàgina
web de la distribuïdora www.i-de.es.
Necessitaràs el codi CUPS (el trobaràs
en la factura d’electricitat).
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Pots contractar la potència en
intervals de 0,1 kW.
Esta gestió té un cost únic
de 9,04 € + IVA.
Sol·licita el canvi contactant
amb la teua comercialitzadora.
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Estalvia energia

Compara
ofertes

Adoptant xicotets hàbits, podràs reduir
fins a un 20% en el consum d’energia.
Notaràs l’estalvi en la factura.

Ací tens alguns consells:
Fes ús de la llum natural.
Regula la calefacció entre 19 ºC
i 21 ºC i l’aire condicionat entre
24 ºC i 26 ºC.
Instal·la un programador horari en els
termos elèctrics.
Apaga els standby i consums
fantasmes utilitzant regletes amb
interruptor.
Tria bombetes i equips eficients.

Tria amb quina comercialitzadora
contractes l’electricitat. Hi ha dos tipus
de contractació: mercat regulat i mercat
lliure.

Contacta amb la comercialitzadora que tinga l’oferta que més
s’adapte a les teues necessitats.

Mercat regulat
Les Comercialitzadores de Referència
oferixen una tarifa regulada per l’Estat,
el PVPC (Preu Voluntari del Petit
Consumidor).

Actualment el PVPC se situa entre els preus més baixos del mercat.
Amb esta tarifa no podem triar la contractació d’energies renovables.

Mercat lliure
La resta de comercialitzadores
oferixen diferents tarifes i ofertes.
Cal comparar les ofertes amb molta
atenció.
Pots consultar el Comparador de la
CNMC (Comissió Nacional dels
Mercats i de la Competència):
comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador

Podem optar per diferents criteris:
preu, contractació d’energia
renovable, model d’empresa, etc

05
Dona de baixa
els servicis
adicionals

Contracta Energies
Renovables
Tria de manera responsable
el tipus d’energia que contractes.
Hi ha companyies del mercat
lliure que comercialitzen energia
provinent d’energies renovables
amb Certificat de Garantia
d’Origen.
Contractant electricitat d’origen
renovable contribuïm a pal·liar
els efectes del canvi climàtic en
deixar d’emetre diòxid de carboni.

Pren consciència sobre el
model d’empresa comercialitzadora amb què contractes
l’electricitat.
Hi ha comercialitzadores
d’energia renovable que
estan basades en un model
cooperatiu per a compartir
valors de responsabilitat,
igualtat, equitat i solidaritat.
Informa’t en

www.unionrenovables.coop/socios

Este tipus de servicis oferixen
manteniment de la instal·lació elèctrica,
protecció d’electrodomèstics, etc. És
possible que el mateix servici el tingues
contractat en l’assegurança de la llar.
Són opcionals. Si els tens contractats,
fes-ne ús. Si no els utilitzes, planteja’t
donar-los de baixa.

Pots donar els servicis de baixa
contactant amb la teua comercialitzadora

06 Informa’t sobre si tens
dret al bo social

És una tarifa que implica un descompte entre
el 25 i el 40% en el rebut de la llum. La reducció
s’aplica sobre la tarifa regulada PVPC. S’inclou
també el Bo social tèrmic (una ajuda econòmica
anual d’un sol pagament).

Per a sol·licitar-lo s’han de complir
uns requisits econòmics, personals
i familiars. Pots conéixer la teua
situació en: civio.es/bono-social

Es pot sol·licitar únicament en les comercialitzadores de referència.

Més informació en: www.bonosocial.gob.es
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