AAT/TURari buruz jakin behar duzun guztia
Larunbat honetan indarrean sartuko diren prezio berriek berresten dute merkatu arautuak askeak
baino askoz tarifa txikiagoak eskaintzen dituela, salbuespenak salbuespen.
Azken Aukerako Tarifa berriak (AAT), larunbatean indarrean sartuko denak, berresten du gasaren
merkatu arautua dela une honetan preziorik onenak eskaintzen dituena. Ostegun honetan BOEn
argitaratutako taularen arabera, prezio aldakorra urriaren 1etik aurrera 6 zentimo kWh izango da eta
24 zentimo merkatu librean, konpainia batzuek eskaintzen dituztenak. Horrela, adituek AAT
alderako exodo masiboa espero dute. Hala ere, mundu guztia ezin da aldatu. Horregatik, hori egin
aurretik, argi izan behar da nola funtzionatzen duen tarifa horrek.

Nor pasatu beharko litzateke AAT/TURera?
Alta berria ematen duten guztiei edo azken hilabeteetan kontratua berritu behar izan dutenei,
gehiago ordainduko baitute merkatu librean. Iaz konpainiek kWh 4 zentimoan eskaintzen zuten
bitartean, une honetan, Naturgy bezalako enpresek 14 zentimoraino igo dituzte tarifak, eta beste
batzuek, Iberdrola esaterako, 24ra.
Oraindik kontratu zaharrak dituzten zorionekoek, eskaintza hobeak izango dituzte, eta, beraz,
kontratua amaitu arte itxaron dezakete. Halaber, garrantzitsua da berariazko klausulei kasu egitea
argi- eta gas-kontratu bateratua izanez gero; izan ere, baliteke, gasa aldatuz gero, enpresak ez
errespetatzea elektrizitaterako adostutako prezioa.

Mundu guztiak erabil dezake AAT?
Azken Aukerako Tarifa kontsumitzaile txikientzat pentsatuta dago, eta, beraz, negozio bat dutenek
ezin izango dute egin. Familiek, ordea, ez dute inolako arazorik. Kontsumoaren arabera dagokien
tartearen berri bakarrik izan beharko dute.
TUR.1 urtean 5.000 kWh edo gutxiago kontsumitzen duten etxeetarako da. Berogailurik ez duten
etxebizitzak izaten dira, edo, tamainagatik edo eraginkortasunagatik, gehiegi gastatzen ez dutenak.
Larunbat honetatik aurrera, 6,355463 zentimo kWh balioko du.
Kontsumo handixeagoa duten erabiltzaileei eskaintzen zaie TUR.2, zehazki, 15.000 kWh/urte
bitarteko erabiltzaileei. Kasu honetan, zenbatekoa 6,069581 zentimo da.
Azkenik, TUR.3 etxebizitza handienentzat edo negozio txikientzat pentsatuta dago, eta urtean
50.000 kWh kontsumitzen dira. Gehiago gastatuz gero, eskaintza txikiena du: 5,852538 zentimo
kWh.

Zenbatean behin berrikusten dira prezioak?
Merkatu librean ez bezala —eskainitako prezioa urtebetez blindatzen da—, azken aukerako tarifa
hiru hilean behin berrikusten da. Hau da, larunbat honetan indarra hartuko duten zenbatekoak
abenduaren 31ra arte bakarrik mantenduko dira.
Urtarrilaren 1etik aurrera, Gobernuak finkatuko ditu berriro prezioak. Hala ere, Gobernuak
Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko onartutako Errege Dekretuan ezarri
zen AAT gehienez %15 igo zitekeela hiruhileko bakoitzeko, eta, beraz, litekeena da negua amaitu

arte askoz errentagarriagoa izaten jarraitzea merkatu arautuan. Nolanahi ere, ez dago irauteko
klausularik; beraz, edozein unetan alda daiteke batetik bestera.

Nola kontrata dezaket AAT?
Azken Aukerako Tarifa Espainiako lau energia-konpainia nagusien bidez kontrata daiteke. Hala ere,
lau enpresa horiek beren azken aukerako komertzializatzaileak sortu dituzte, izen eta telefono
desberdinekin.
Iberdrola Taldearen komertzializatzailea Curenergía da eta telefonoa 900 100 309 da. Endesarena
Energía XXI da eta harremanetarako zenbakia 800 760 333 da. Naturgy Taldekoa Gas & Power da
eta AAT 900 813 527 doako telefonoan kontrata daiteke. Azkenik, TotalEnergies, ez da hain
ezaguna, baina, horrez gain, tarifa hori Baser-en bidez ere eskaintzen du, azken aukerako
merkaturatzailearen izenaren bidez (900 902 947 telefono-zenbakia).

