Benvolguts/des,

Com segurament molts de vosaltres ja sabeu a partir del mes de Juny i degut al Reial
Decret nº148/2021 del 09/03/2021 i una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència del 18/03/2021, patirem un canvi en les tarifes de la factura de la llum.
Un canvi que ens afecta a tots i que suposarà un increment del cost real de l’energia.

Des de GremiCarn estem en desacord amb aquesta mesura del Govern Central per
ser diametralment contraria al necessari foment de la recuperació de les activitats
econòmiques per compensar el greu impacte que hem sofert tots per la Covid-19. A
continuació us expliquem aquests canvis i podreu advertir que darrera d’un objectiu
d’augmentar el consum en horari nocturn, hi ha un increment de la càrrega recaptadora
dels trams regulats.

Aquests canvis són, principalment 4:
1- Passem de tenir sis tarifes a tenir-ne 2. Aquestes 2 tarifes son la 2.0TD i la 3.0TD.
Tots aquells de vosaltres que teniu tarifes que comencen per 2 (-15Kw) tindreu
la nova tarifa 2.0TD. I tots els que teníeu tarifa que començava per 3 (+15Kw)
tindreu la tarifa 3.TD

2- Canvien els trams horaris de tarifació, passen les tarifes 2.0TD a tenir-ne 3 trams
de preus (pels preus de la potència i de l’energia), que són.
a. Tram Punta: que va de les 10:00 a les 14:00 y de les 18:00 a les 22:00h,
és el més car i és en el que vosaltres treballeu més.
b. Tram Pla: que va de les 08:00 a les 10:00, de les 14:00 a les 18:00 i de
les 22:00 a les 00:00, aquest tram té un preu entremig.
c. Tram Vall: de les 00:00 a les 08:00 i tot el cap de setmana.
En les tarifes 3.0TD, ens trobem que passem a tenir 6 trams horaris (pels preus
de la potència i de l’energia), en aquest cas els trams són molt més complicats,
ja que hi juguen amb els mesos de l’any. Copio un quadre d’una de les
comercialitzadores.

En el requadre gran les franges horàries per la tarifa 3.0TD. En el petit les franges de
la tarifa 2.0TD

3- El canvi de preus s’aplicarà principalment els peatges i els càrrecs (nou impost)
que és la part regulada de la factura. El preu variarà en funció de la franja horària
on consumeixes l’energia. El preu ha sigut publicat per la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) y por el Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)

4- On veurem més afectada la nostra factura serà en les potències, ja que abans
teníem la possibilitat de contractar els KW que necessitàvem en cada tram. Ara
això ha canviat i es requereix que les potències siguin iguales o superiors al tram
anterior, això vol dir que si en el tram 1er. necessitem 18KW no podem contractar
15KW en el 2ºtram ni 10KW en el 1er. Així que ens posarem a 18KW com a
mínim tots els trams amb el conseqüent encariment de la factura.
Us aconsellem que aneu en compte amb propostes de canvis de Companyia que
prometin el manteniment de tarifes o una reducció del cost que teniu perquè no
serà veritat, ja que els canvis esmentats seran per totes les Companyies
Subministradores.
Us recordem que, des de la Central de Negociació, tenim acords de subministrament
especial pels Socis del Gremi, i a més, els Socis que tinguin contractada l’energia a
través del Gremi disposaran de la possibilitat de fer dos estudis d’estalvi de potència en
el 1er. any del canvi de tarifes gratuïts. Us recomanaríem fer el primer estudi a finals
d’aquest any, on ja es podrà veure la tendència per on va el consum real, de manera
que es pugui ajustar al màxim les potencies contractades al consum real i d’aquesta
manera mitigar parcialment l’increment del cost sofert.

Podeu trucar per informar-vos d’aquest tema al telèfon de la Central Negociació 689
170 357 o enviar un mail a centralnegociacio@gremicarn.cat perquè es posin en
contacte amb vosaltres.

