CANVIS EN LA FACTURA DEL GAS A PARTIR D'OCTUBRE

El proper 1 d’octubre de 2021 entrarà en vigor les noves tarifes de gas i la factura implementarà algunes
modificacions. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha desenvolupat una nova metodologia
per al càlcul dels peatges i cànons de transport, xarxes local i regasificació de gas natural. L’objectiu
d’aquest canvi és fomentar un consum més eficient i responsable, d’acord amb les exigències de la UE.
Quins costos ha de pagat el consumidor per disposar de gas?

El consumidor ha de pagar els peatges d’accés de gas natural. Aquest concepte engloba aspectes com
el del transport, la distribució del gas, l’emmagatzematge o el manteniment de les canonades, entre
altres. Son costos que s’han d’abonar amb independència de la tarifa contractada i són els mateixos per
a qualsevol zona d’Espanya.
Quins canvis comporta a la nostra factura?

Els peatges d'accés de gas natural engloben dos conceptes: peatges d'accés i càrrecs del sistema. Amb
aquesta nova metodologia, les despeses dels peatges i els càrrecs passaran a cobrar-se per separat.
Això ho veurem en:
Canvis en nom de les tarifes de gas: En l’àmbit del consum domèstic, les actuals tarifes de gas 3.1 i
3.2 passaran a denominar-se RL.1, RL.2 o RL.3 en funció del consum anual.
Tarifa actual Consum anual
3.1
Fins a 5.000 kWh
3.2
Fins a 50.000 kWh

Nova tarifa Consum màx. anual
RL.1
Fins a 5.000 kWh
RL.2
Fins a 15.000 kWh
RL.3
Fins a 50.000 kWh

A dia d'avui, una llar que consumeix fins a 15.000 kWh de gas a l'any (la majoria de petits consumidors)
paga el mateix peatge que una llar que consumeix 50.000 kWh/any. Amb aquest canvi, pagarà menys.
Nous preus en base al consum: Per saber quina nova tarifa d’accés ens correspon cal tindre en
compte el consum de gas enregistrat a la llar entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021. Aquest
canvi de tarifa el farà l’empresa distribuïdora de forma automàtica i el consumidor no haurà de realitzar
cap gestió. El nou càlcul de la factura seguirà tenint un terme fix i un terme variable (consum gas € / kWh
realitzat en l’últim període).
Així doncs, l'empresa distribuïdora realitzarà anualment la revisió de la tarifa i es tindrà de base el
consum de la llar en el període comprès entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre de l’any següent.
D'aquesta manera, la reducció del consum anual pot comportar un canvi de tarifa i la distribuïdora
realitzarà el canvi de manera automàtica.
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