INFORMACIÓ
SOBRE LA NOVA
TARIFA 2.0TD

¿EN QUÈ CONSISTEIX
LA TARIFA 2.0TD?
ENERGIA:
3 PERÍODES HORARIS

Des de l’1 de juny va entrar en vigor una
nova manera de facturar l’electricitat.
Es tracta d’un canvi regulat per llei i, estigueu
en la comercialitzadora que estigueu, vos
afectarà.

Tindrem 3 peatges diferents en el preu de
l’energia segons l’hora i el dia (laborables o
caps de setmana i festius). El peatge és una
quantitat que es paga dins del preu de la potència i de l’energia destinada a cobrir costos
associats al sistema elèctric.

Tots els contractes menors de 15 kW (una
vivenda, un xicotet comerç) passaran a

una nova tarifa que es dirà 2.0TD.

Dilluns a divendres
dies laborables

Dissabte, diumenge
i festius

Punta
Plana
Vall

Podeu consultar a la vostra comercialitzadora els nous preus que tindreu amb la nova tarifa 2.0TD.
També podeu informar-vos de les ofertes d’altres comercialitzadores.

POTÈNCIA CONTRACTADA:
2 PERÍODES HORARIS

Amb la nova tarifa tindràs la possibilitat de contractar 2 potències diferents, una durant les
hores punta i una altra durant les hores vall. Inicialment, s’ha mantingut la potència que tenies
contractada anteriorment per als nous 2 períodes.

Dilluns a divendres
dies laborables

Punta
Plana

Dissabte, diumenge
i festius

Tindre dos potències diferents és interessant si tenim aparells d’alta potència per als quals no ens importa
l’horari d’utilització, per exemple, per a recarregar el vehicle elèctric. D’esta manera podem contractar una
potència superior a la nit o els caps de setmana que és quan la potència serà més barata. A més, pot ser
útil per a comerços amb necessitats i consums molt diferents entre hores vall i punta, per exemple, si tanquen totes les nits i els caps de setmana

APROFITEU EL MOMENT PER
A REVISAR LA FACTURA

INFORMEU-VOS-EN A
L´OFICINA DE L´ENERGIA

És un bon moment per a fer canvis en la factura
(optimitzar potència, comparar ofertes, contractar
energia 100% verda, etc.).
Amb este canvi el terme d’energia tindrà més importància en la factura amb la qual cosa els hà-

A l’Oficina de l’Energia vos informem. Podeu fer
un taller formatiu en línia per a entendre millor
la factura d’electricitat i estalviar energia a casa
i també podeu sol·licitar una cita d’assessorament personalitzat.

bits que pugueu adoptar per a estalviar energia es notaran més. Ací teniu un resum de bones
pràctiques:

http://canviclimatic.org/wp-content/
uploads/2020/06/buenasPracticasOEcast-.pdf
Finalment, recorda que produir la teua pròpia
energia renovable és legal, viable i rendible.
Les hores de producció solar coincideixen
amb alguns dels períodes més cars d’energia, per
la qual cosa és una bona oportunitat per a passar-te a l’autoconsum solar.
Per a més informació sobre la nova tarifació, pots consultar el següent enllaç de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència:
https://www.cnmc.es/guia-de-peajes-electricos-2021#

Inscriviu-vos als tallers formatius:
Programació: http://canviclimatic.org/es/oficina-de-l-energia/servicios
Inscripció: https://forms.gle/Nz5Dce3SNrdTeFu1A
Sol·liciteu una cita d’assessorament:
T.: 961061582
Adreça electrònica: oficinaenergia@climaienergia.com
Oficina de l´Energia:
C/José Maria Haro 9 y 11(46022) Valencia.

