Nova normativa
Elèctrica

Quin dia entra en vigor la nova normativa?
Està previst que el dia 1 de juny entri en vigor la nova estructura tarifària. Es tracta d’un canvi
regulat per llei, al qual totes les comercialitzadores ens hem d’adaptar.

Quina serà la nova estructura tarifària?
La nova normativa, deixa endarrere les tarifes actuals i planteja una nova estructura:
-

Potència contractada < 15kW i BT: Nou Peatge 2.0TD
Potència contractada > 15kW i BT: Nou Peatge 3.0TD

*Per Alta tensió fer consulta a info.energia@bonarea.com

Cal que firmi un nou contracte?
El canvi de peatge no suposa cap tràmit per part del client, al ser un canvi normatiu es farà de
forma automàtica i sense cap cost.

Nou peatge 2.0TD:
La nova tarifa 2.0TD inclou tots els contractes de baixa tensió amb potència contractada inferior
a 15 kW.
-

Totes les tarifes passaran automàticament al peatge 2.0TD.
El nou peatge 2.0TD tindrà 2 períodes de potència i 3 d’energia.
Desapareixen els peatges actuals: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS

Tarifa
Peatge

Períodes
potència

Períodes
energia

2.0A

1

P2

2.0DHA

1

P1, P3

2.0DHS

1

P1, P2, P3

2.1A

1

P2

2.1DHA

1

P1, P3

2.1DHS

1

P1, P2, P3

Nova Tarifa
Peatge

Períodes
potència

2.0TD

P1, P3

Períodes
energia

P1, P2, P3

Terme de potència:
La nova normativa permet contractar dues potències diferenciades.

Horaris

Punta

Vall

8:00 h a 24:00 h

00:00h a 8:00 h, i tots els caps de
setmana i festius estatals

(en dies laborables)

Aquestes hores coincideixen amb el les
hores vall d’energia

*Font: CNMC [www.cnmc.es]

L’1 de juny, a cada contracte se li assignarà tant al període de la potència vall com al període de
punta, la potència contractada actualment.

Quins són els avantatges de contractar dues potències?
La contractació de dues potències diferents permet contractar una potència superior durant les
nits o els caps de setmana/festius. D’aquesta manera, si tens aparells que consumeixen un valor
elevat de potència (vehicle elèctric, acumuladors...) i tens la possibilitat de desplaçar el seu
consum en els períodes vall, pots veure una reducció en el cost de terme de potència.

Terme d’energia:
Referent a l’energia, hi haurà tres períodes horaris amb tres preus de l’energia diferents.

Horaris

Punta (P1)

Pla (P2)

Vall (P3)

10:00h a 14:00h

08:00h a 10:00h

00:00h a 08:00h

18:00h a 22:00h

14:00h a 18:00h

i tots els caps de setmana i
festius estatals

22:00h a 00:00h
No variarà en funció de si és hivern o estiu, ni amb el canvi d’hora.

*Font: CNMC [www.cnmc.es]

L’objectiu és intentar ajustar el consum d’electricitat a les franges on aquesta és més econòmica.

Com puc estalviar?
Si concentres més del 30% del teu consum elèctric en el període vall, és a dir, on el preu de
l’energia és més econòmic, notaràs un estalvi significatiu en la teva factura d’electricitat.

Nou peatge 3.0TD:
La nova tarifa 3.0TD inclou tots els contractes de baixa tensió amb potència contractada superior
a 15 kW.
-

Tots els peatges 3.0A passaran automàticament al peatge 3.0TD
El nou peatge 3.0TD tindrà 6 períodes de potència i 6 d’energia.
Desapareixen el peatges actual: 3.0A

Tarifa
Peatge

Períodes
potència

3.0A

3

Períodes
energia
P1, P2, P3

Nova Tarifa
Peatge

Períodes
potència

3.0TD

6

Períodes energia
P1, P2, P3, P4, P5, P6

Terme de potència:
La nova normativa permet contractar sis potències diferents.
Es podrà contractar una potència diferent a cada període, sempre que es compleixi el criteri de
valors de potència creixents.
Normativa Actual

P1

P2

P3

Nova Normativa

P1

P2, P3, P4, P5

P6

A P1 se li assignarà la potència que actualment tenim contractada en P1
A P2, P3, P4, P5 s’assignarà la potència actual de P2 sempre que es compleixi la condició de
potències creixents. En cas contrari, a P2, P3, P4, P5 s’assignarà la potència que actualment
tenim contractada a P1.
A P6 s’assignarà la potència que actualment tenim contractada a P3. Novament s’ha de complir
el criteri de potències creixents
Exemple:
P1

P2

P3

Normativa Actual

15

10

17

Nova Normativa

15

15,15,15,15

17

Nova distribució dels períodes al llarg de l’any:

Exemple:
Un contracte que actualment té la tarifa 3.0A, passarà a tenir la tarifa 3.0TD. La distribució dels
períodes pel mes de gener serà:
-

P6: 00:00h- 08:00h + Caps de setmana i festius
P2: 08:00h-09:00h , 14:00h-18:00h i 22:00h-00:00h
P1: 09:00h-14:00h, 18:00h-22:00h

*Cal tenir en compte que els horaris canvien cada mes tal com s’indica en la taula.
Excés de potència:
L’import d’excés de potència varia respecte el que es factura actualment. En aquesta tarifa es
facturarà l’excés de potència sempre i quan es superi la potència contractada, s’elimina la regla
85%-105% actual.

Terme d’energia:
Igual que en el cas de la potència, l’energia es distribueix en 6 períodes, seguint la mateixa
estructura que en el terme de potència

Penalització per reactiva:
Es penalitzarà de la mateixa manera que abans del canvi. Es penalitzarà el consum de reactiva
superior al 33% del consum d’energia activa.

Nou Peatge de càrrega de Vehicles elèctrics:
La nova normativa contempla un peatge específic per aquests casos: 3.0TDVE.
Per poder acollir-se a aquest tarifa, cal complir els següents requisits:
-

Punt exclusiu per a la càrrega de vehicles elèctrics
El punt de recàrrega ha de ser d’accés públic

Aquest peatge té uns costos de potència molt inferiors al peatge 3.0TD.

