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Energètica permet trobar de 
forma ràpida i intuïtiva la millor 
oferta en funció de les seves 
necessitats energètiques 

 mercat energètic  estalvi energètic  consells energètics

energètica ofereix a l’usuari nformació actualitzada del mercat energètic

Energètica aconsella al
consumidor en relació a 
les formes d’estalviar  i 
optimitzar l’ús de l’energia

Energètica és un comparador 
de preus de gas i electricitat de 
les principals comercialitzadores
d’energia existents al mercat

energètica facilita un importat estalvi energètic, econòmic i ambiental

Energètica proporciona 
informació detallada de 
les energies renovables 
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Coneixes el teu consum energètic?

SI NO

Coneixes la tarifa que tens contractada?

Hores punta

Hores valle

Gas natural

3,45 kW 5,75 kW

9,20 kW

Calcular ofertes

SI NO

Base Amb discrimació horària

Quin és el teu consum energètic?

Coneixes la potència contractada?

kWh/any

kWh/any

kWh/any

SI NO

10,35 kW

6,90 kW
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4,60 kW

11,50 kW

8,05 kW
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Coneixes el teu consum energètic?

SI NO

Superfície de l’habitatge?

m2

Nombre d’ocupants de l’habitatge 

+-+

Energia utilitzada

Calefacció

Aigua calenta sanitària

Cuina

Gas Electrictat altra

Gas Electrictat altra

Gas Electrictat altra

Equipament

Rentadora
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SI

SI
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NO

Calcular ofertes

Segueix-nos:

Contacta:

comparadorenergetica@gmail.com

Mapa del lloc:

comparador

Energia verda

consells energètics

Franges horàries
Factura energètica

Eficàcia i eficiència
estalvi energètic

Optimització energètica
Sistemes domòtics 

Energies

Mercat energètic

Legislació
Contractació 

eg

Comercialitzadores:

Avís legal Política de cookies (C) 2017, Energètica. Tots els drets reservats

+34 902 54 67 8

Comparador

Inici

eg
Estalvi energètic, econòmic i ambiental

Comparador Mercat energètic Estalvi energètic Consells energètics

comparador

gas

electricitat

particular

empresa

 mercat energètic  estalvi energètic  consells energètics

i



5% de descompte terme fix de gas

973,68 €/any

Fórmula luz y gas

985,267€/any

Tarifas estables
5% de descompte al consum d’electricitat

5% de descompte en consum de gas

Més informació

1071,69 €/any

Gas&Más + Centinela
2% de descompte al consum d’electricitat

10% de descompte terme fix de gas

Més informació

1082,38 €/any

Fórmula luz y gas
2% de descompte al consum d’electricitat

10% de descompte terme fix de gas

Més informació

1134,63 €/any

One Luz y gas

Sense permanència

Servei de manteniment opcional

Més informació

filtrar ofertes

Treure filtres

comsum

Per tipus

Energia renovable

Preu fix

Tarifa regulada

Servei de manteniment

Sense permanència

Factura paper

Electricitat

Potència

Tarifa

Gas

kWh/any

Per companyia

Per preu

Sense permanència

Servei de manteniment opcional

Sense permanència

Servei de manteniment inclòs

5% de descompte al consum d’electricitat

10% de descompte terme fix de gas

Més informació

kWh/any

3,45 kW 5,75 kW

9,20 kW

10,35 kW

6,90 kW

14,49 kW

4,60 kW

11,50 kW

8,05 kW

Base Amb DH

Calcular ofertes
Comparar ofertes
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973,68 €/any

Fórmula luz y gas

1071,69 €/any

Gas&Más + Centinela

2% de descompte al consum d’electricitat

10% de descompte terme fix de gas

Sense permanència

Servei de manteniment opcional

5% de descompte al consum d’electricitat

10% de descompte terme fix de gas
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comparació ofertes 

Total factura

Preu electricitat

Preu gas Natural

permanència

contracte

actualització

Contractar producte

valoració 52 valoracions 21 valoracions

manteniment

193,42 €/any + 0,12369 €/kWh 197,28 €/any + 0,12487 €/kWh

45,56 €/any + 0,05072 €/kWh 25,86 €/any + 0,05397 €/kWh

Permanència 18 mesos

Servei de manteniment inclòs

Electricitat : 02/01/2017

Gas : 10/11/2017

Electricitat : 02/012/2016

Gas : 06/11/2017

Tornar comparador

eg
Estalvi energètic, 
econòmic i ambiental
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coneix la legislació energètica

Energies

Mercat energètic
legislació contractació energètica

Contracta la teva energiaconeix la legislació energèticatria la teva energia

Més informació

Més informació

Més informació

La legislació energètica espanyola s’emmarca en un primer moment en l’aplicació 
de la Directiva Europea 96/92/CE i posteriorment en l’adaptació 

a la Directiva Europea 2003/54/CE.. 
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Mercat energètic

Legislació

GAS

legislació europea

electricitat

La regulació del sector gasista espanyol s'ha centrat a través de la Llei 34/1998
en l’objectiu d'aconseguir la completa liberalització del mercat de gas natural

i de desenvolupar un marc regulador estable. 

La liberalització del sector energètic en Espanya engega amb  la Llei 54/1997 
del sector elèctric. Aquesta llei ha sofert diverses modificacions 

fins arribar a la Llei 24/2013 que regula actualment el sector. 
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sistemes domòtics

eficàcia i eficiència energètica

estalvi energètic
optimització energètica sistemes domòtics i immòtics

estalvia energia optimitza la teva llar La tencologia estalvia

Més informació

Més informació

Més informació

Els sistemes domòtics són capaços d'automatitzar un habitatge o un edifici, 
aportant serveis de gestió energètica, seguretat, benestar i comunicació, 

a través de xarxes cablejades o sense fils.
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Estalvi energètic

Sistemes domòtics 

climatització

altres

il·luminadció

La calefacció i l'aire condicionat són els principals consumidors d'energia en un 
edifici. Per a la millor eficiència energètica cal dividir la seva funció en zones 

independents de regulació i programació.

Un dels principals reptes de la domòtica ha estat poder exercir un control sobre 
el circuit d'il·luminació. Fins al punt que disposar d'un habitatge domòtic es 

relacionava amb controlar les llums d'una forma centralitzada i remota. 

La tencologia estalvia

La tencologia estalvia
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energia verda

Cuida el planeta

Més informació

Més informació

Més informació

L'energia mareomotriu és un tipus d'energia hidràulica que s'obté a partir de les marees.
Aprofiten l'ascens i descens del nivell de l'aigua del mar per fer moure 

turbines que accionen generadors elèctrics. 

Més informació

La biomassa, en l'àmbit de la tecnologia de les fonts d'energia renovables, 
és la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que pot ser utilitzada 
com a font d'energia, ja sigui com a combustible o per altres processos.
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Energia verda

solar

biomassa

Mareomotriu

eòlica

L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. 
La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, 

ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la.

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica
generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en 

altres formes útils per a les activitats humanes. 
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Formulari d’alta d’usuari

Confirmar dades

Empresa:

Nom:

NIF:

Adreça:

Pais:

Telèfon:

Població:
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Cognoms:

Codi postal:
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resultat de la cerca “energia”

gas i llum
Tota la informació relacionada amb els subministraments de gas i...Actualitzat a 27 de novembre de 2017

Aproximadament 987 resultats trobats

habitatge i energia
Les claus per aconseguir una llar segura i confortable...Actualitzat a 1 de desembre de 2017

Electricitat i gas: les millors tarifes
Comparador d’energia. Actualitzat a 30 de novembre de 2017

Esfera llum i fenie energia, guanyadors de la iv compra col·lectiva d’energia
Esfera Llum en la modalitat d'electricitat i dual i Fenie Energia a gas...Actualitzat a 27 d’octubre de 2017

baixen les temperatures i puja el butà
Després de la petita baixada del butà el passat mes de setembre...Actualitzat a 29 de novembre de 2017

el preu de la llum es dispara
La factura de la llum acumula una pujada del 10% en 2017...Actualitzat a 30 de novembre de 2017

equipament per la llar
Bricolatge, reparacions, petites trucs caçolans, si ets un manetes...Actualitzat a 27 de novembre de 2017
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contractació energètica
Algú sap con interpretar la millor opció de contractació...30 de novembre de 2017

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric
Què estableix exactament la llei 54/1997 en relació a com es fixen els preus... 27 de desembre de 2017
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fòrum del servei web energètica
Aproximadament 102 fils trobats

fils actius

quines són les energies recomanades per a la llar
M’agradaria saber quina és l’energia més adient per a cada necessitat... 27 d’octubre de 2017

com realitzar una compativa
Algú em podria indicar com es realitza una comparativa al lloc web... 29 de novembre de 2017
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Necessites ajuda per contractar un servei o per entrendre la teva factura energètica
Si necessites consultar qualsevol aspecte relacionat amb la contractació d’un servei de gas o electricitat
o entendre la teva factura energètica, nosaltres te l’expliquen de forma senzilla...

unir-se a energètica

�

Cerca

Cerca en Energètica

Iniciar sessió

Usuari

Contrassenya

enviar-me el newsletter

Newsletter

Escriu el teu email

Començar un XAT

XAT

entraR en un fòrum

fòrum

XAT del servei web energètica

Contacta amb nosaltres

Necessites assessorament per solucionar un problema
Si necessites assessorament per solucionar un problema relacionat amb el subministrament, el preu o 
el servei que t’ofereix la teva comercialitzaedora, nosaltres t’ajuden...

Contacta amb nosaltres

vols saber la millor manera d’estalviar energia
Si vols saber maneres fàcils d’estalviar energia a la teva llar o a la teva empresa t’oferim solucions de forma 
personalitzada en funció de les teves característiques com a consumidor...

Contacta amb nosaltres
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Ajuda
FAQ
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gas

electricitat

particular

empresa

Segueix-nos:

Contacta:

comparadorenergetica@gmail.com

Mapa del lloc:

comparador

Energia verda

consells energètics

Franges horàries
Factura energètica

Eficàcia i eficiència
estalvi energètic

Optimització energètica
Sistemes domòtics 
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Temes relacionats amb el mercat energètic 

unir-se a energètica

�

Cerca

Cerca en Energètica

Iniciar sessió

Usuari

Contrassenya

enviar-me el newsletter

Newsletter

Escriu el teu email

Començar un XAT

XAT

entraR en un fòrum

fòrum

servei d’ajuda d’energètica

FAQ- Preguntes més freqüents

Com puc contractar un servei energètic?

Com es regulen els preus del gas i l’electricitat?

Quina és la millor forma d’estalviar energia?

1   2   3   Següent >

Com es fa una compativa de preus de gas i electricitat?

Quines és la millor comercialitzadora pel sector empresarial? 

Cerca

Cerca per paraula clau
El preus de l’energia

Legislació energètica

Canvi de comercilitzadora

1   2   3   4   Següent >

Com desxifrar la factura energètica

Tipus d’energia per a cada necessitat

?

Energies

Mercat energètic
legislació contractació energètica

Contracta la teva energiaconeix la legislació energèticatria la teva energia
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