
Tipus de tallers

• Els tallers proposats són gratuïts i tenen una duració de 1h30-2h. 
• Estan pensats per a grups de 15 a 20 persones adultes. 
• Es poden oferir per separat o combinats en un itinerari de formació. 

Els dies i horaris de celebració poden ser de dilluns a dissabte al matí en horari de matí o 
vesprada. Es concretaran més precisament amb els tècnics de l'Oficina de l'Energia, segons 
les sol·licituds i disponibilitats.

Passos a seguir per a pagar menys. Explicarem 
com funciona el mercat elèctric i els diferents 
conceptes que apareixen en la factura de l'elec-
tricitat. Donarem resposta a preguntes com:

COM REDUIR LA POTÈNCIA CONTRACTADA?

QUINA TARIFA S'AJUSTA ALS MEUS HÀBITS DE 
CONSUM?

TINC ACCÉS AL BO SOCIAL?

PUC CONTRACTAR ELECTRICITAT RENOVABLE?

Característiques dels tallers

Drets energètics, factura d'electricitat, Bo Social 
i estalvi en la llar. T'explicarem quins són els 
drets dels consumidors en relació a l'ús de 
l'energia, així com els diferents conceptes de les 
factures i sobre com estalviar a casa. Respon-
drem a preguntes com:

QUÈ ÉS EL BO SOCIAL?

QUÈ PUC FER SI NO PUC PAGAR EL REBUT D'ELECTRI-
CITAT?

QUÈ PUC FER PER A ESTALVIAR ENERGIA A CASA?

Aquest taller està indicat per a col·lectius vulnerables 
i professionals de l'àmbit social. Duració 2,5h/3h.

3. Energia per a totes

Estalvia energia en la llar: Gasta menys i viu millor. 
Amb alguns consells senzills que només requereixen 
un canvi d'hàbits o xicotetes inversions aprendràs a 
reduir el consum energètic en la teua llar. Aprendràs 
a fer un bon ús de l'energia amb la finalitat de consu-
mir menys kWh, pagar menys i guanyar en confort.

4. Estalvia energia 
     en la llar

Consells per a pagar només el que és just. L'em-
presa distribuïdora i comercialitzadora: com 
arriba el gas a la nostra casa.

El contracte del gas:  El mercat regulat i el 
mercat lliure. Com millorar la factura del gas? Els 
serveis de gas en el nostre habitatge: tips per a 
reduir el consum real.

2. Entén la 
     factura del gas

1.  Entén la factura 
    d'electricitat
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Forma part d'una comunitat energètica. 
Coneixeràs el concepte de comunitat energètica 
i la legislació que la desenvolupa. Aprendràs els 
passos que hauràs de donar per a constituir-la i 
tindràs com a exemple dues experiències pilot de 
referència a la ciutat de València

7. Genera energia 
     en el teu barri

Rehabilitació energètica. Renova la teua casa 
amb bona energia. Si penses a reformar la teua 
casa, t'explicarem com aprofitar aquesta oportu-
nitat per a reduir els teus consums energètics i 
millorar el confort en el teu habitatge. 

Respondrem a preguntes com:

COM PUC SABER EL QUE NECESSITE I EL QUE 
COSTA?

QUINES AJUDES EXISTEIXEN PER A FINANÇAR 
LES OBRES?

Com autoproduir l'energia que necessites. 
Aprendrem com funciona una instal·lació foto-
voltaica, els passos a seguir i les ajudes d'auto-
consum que ens poden ajudar a reduir el cost de 
la inversió de la instal·lació. Coneixeràs els 
acords formals que et permetran produir l'ener-
gia que necessites en la teua llar o comunitat de 
veïns i veïnes. Coneixerem si és viable econòmi-
cament i quina és la situació actual en relació a 
la legislació.

5. Rehabilitació 
      Energètica

6. Connecta't al Sol


