Nova Normativa
Gas
El passat 1 d’octubre van entrar en vigor les noves tarifes del gas, és per això que
t’expliquem els canvis que s’han produït i com es veurà reflectit en la teva factura.

Quin dia entra en vigor la nova normativa?
La Circular 6/2020 del 22 de Juliol va entrar en vigor l’1 d’octubre. Totes les lectures es
partiran en aquesta data, és a dir, rebreu dues factures ja que aquestes no seran bimensuals,
s’haurà dividit la lectura en aquest dia.
Què passarà amb les tarifes actuals?
Les tarifes actuals desapareixen. A partir d’aquesta data tant els clients domèstics com els
comercials veuran que el seu peatge d’accés canvia de nomenclatura segons la següent taula:
Tarifes d'accés
actuals
3.1
3.2
3.2
3.3/3.4
3.4
3.4

Noves tarifes
d'accés - Circular
6/2020
RL.1
RL.2
RL.3
RL.4
RL.5
RL.6

Consum mínim Consum màxim
0 kWh
5.001 kWh
15.001 kWh
50.001 kWh
300.001 kWh
1.500.001 kWh

5.000 kWh
15.000 kWh
50.000 kWh
300.000 kWh
1.500.000 kWh
5.000.000 kWh

Els nous peatges d’accés es basen en el consum, desapareix la diferenciació de trams tarifaris
segons la pressió del subministrament. No obstant, el càlcul de la factura seguirà tenint un
terme fix i un terme variable, com hem tingut fins ara.
Anualment la distribuïdora realitzarà una revisió dels consums anuals. Si per exemple, en el
meu punt de subministrament el consum anual es redueix, la distribuïdora m’haurà de
canviar de tarifa d’accés. Aquest període de revisió serà de l’1 d’octubre al 30 de setembre
del següent any.
És un canvi únicament de la meva Comercialitzadora?
No, és un canvi regulat per llei, al qual totes les comercialitzadores ens hi hem d’adaptar.
Suposa algun cost/gestió aquest canvi?
El canvi de tarifa d’accés no suposa cap tràmit per part del client, es fa de forma
automàtica i sense cap cost. No és necessari modificar el seu contracte.

Si tens qualsevol dubte, escriu-nos a info.energia@bonarea.com o truca’ns al 900 844 980

