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Comparar
tarifes
A Espanya existeixen unes 100 comercialitzadores d’energia elèctrica, i unes 80 de gas, que ofereixen tarifes diverses que poden adequar-se de manera diferent a cada cas concret.
A la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi ha un comparador de tarifes de gas i
d’electricitat, on s’hi pot especificar la zona on es troba l’habitatge, el consum aproximat, les característiques del
contracte i si es té dret al bo social o no (en electricitat), de manera que el buscador identifica les millors tarifes per
al perfil detallat.
Comparador d’ofertes d’energia.
A l’hora de fer la valoració, s’ha de comparar el preu del kWh, possibles descomptes, serveis complementaris i les
condicions generals del contracte.
En el cas de l’electricitat, cal tenir en compte que per accedir al bo social d’electricitat s’ha d’estar acollit a la modalitat anomenada Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC). Les companyies que ofereixen la modalitat PVPC
són les Comercialitzadores de referència.

Comercialitzadora
de referència

Telèfon atenció
Bo Social

Adreça per sol·licitud
Bo Social

Correu electrònic per
sol·licitud del Bo Social

Endesa Energía XXI, S.L.U.

800 760 333

Apt. Correos 1.167
41080 Sevilla

Cefaco_Contratacion_Social@
endesa.es

Iberdrola Comercialización de
Último Recurso, S.A.U.

900 24 63 51

Apt. Correos 61.017
28080 Madrid

bonosocial@iberdrola.es

Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.

900 100 283

Aptdo. Correos 61.084
28080 Madrid

HC-Naturgas Comercializadora Último
Recurso, S.A. (Grupo EDP)

900 907 000

Aptdo. Correos 191
33080 Oviedo

bonosocial@edpenergia.es

E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L

900 11 88 66

Aptdo. Correos 460
39080 Santander

bono_social@eon.com

CHC Comercializador de Referencia, S.L.U

900 814 023

Apt. Correos
F. D. Nº 90 // 3300010
33080 Oviedo

bonosocial@gasnatural.com

bonosocial@chcenergia.es

Tot i que en alguns casos, per als usuaris en situació de vulnerabilitat, és més interessant acollir-se a una modalitat
PVPC, és important analitzar totes les opcions ja que és un sector liberalitzat.

Comercialitzadores
Últim Recurs
Electricitat

PVPC

PVPC - Bo social
Comercialitzadores
mercat lliure

Tarifes pròpies

Per a conèixer el preu de l’electricitat PVPC pot accedir aquí.
Si vol fer saber quant pagarà a la propera factura, pot accedir a la següent eina de simulació.
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En el cas del gas, la tarifa regulada és la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), que té 2 modalitats depenent del consum anual
de la llar:
•
•

TUR 1 per a un consum inferior igual a 5.000 kWh/any. Aquest rang de consum és l’habitual en un habitatge amb
cuina o escalfador d’aigua de gas natural.
TUR 2 per a un consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any. Aquest rang de consum és
l’habitual en un habitatge amb calefacció de gas natural.

Les comercialitzadores d’aquestes tarifes TUR de gas són:
•
•
•
•
•

Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
Endesa Energía XXI, S.L.U.
HC Naturgas Comercializadora de Último Recurso, S.A.U.
lberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
Madrileña Suministro de Gas S.U.R. 2010, S.L.

Comercialitzadores
TUR
Gas

TUR 1

TUR 2
Comercialitzadores
mercat lliure

Tarifes pròpies

