
Què entenem per ús responsable
Tu consumeixes el que necessites i, Holaluz es compromet a que paguis exactament 
el mateix cada mes. Això ja ha quedat clar :)

Però ja saps que això és un pacte, i un pacte a 3 bandes, en el que un tercer, el Planeta, 
sofreix les conseqüències de les nostres males decisions.

Sabem que, com nosaltres, creus que un futur 100% renovable és possible. Per això no 
et sorprendrà que et parlem de que és per nosaltres fer un ús responsable de l’energia.

Desde Holaluz volem que estiguis còmode a casa teva, que utilitzis l’energia necessària 
sense que això causi cap perjudici a ningú, inclosos nosaltres mateixos, o impliqui un 
deteriorament del Servei. Recorda que tu n’ets la persona responsable. 

No facis un ús excessiu de l’energia, i amb això entenem que el teu consum no ha 
d’incrementar de manera excessiva en relació al mateix període temporal de l’any 
anterior. Si veiem que la Tarifa Justa no és la millor opció per a tu, et proposarem i 
farem efectiu, sempre previ avís, el canvi a la tarifa Un Preu Pagament Clàssic, que es 
caracteritza per pagar l’import corresponent al consum de la teva energia (sumant-li 
l’import de l’IVA, la potència, els impostos, etc.).

Si us plau, no cedeixis o revenguis energia a tercers. Això seria treure profit econòmic, 
ja sigui de manera directa o indirecta i, si descobrim això, haurem de trencar el pacte 
que tenim signat. 

En cas de detectar una possible situació fraudulenta donarem per trencat el pacte i 
et traslladarem a la Comercialitzadora de Referència en la modalitat de tarifa Preu 
Voluntari del Petit Consumidor (PVPC).

Sumat al que ja t’hem explicat, aquí hi ha alguns motius més que ens 
durien a trencar el pacte amb tu i oferir-te altres opcions:

 ● que no compleixis alguns dels requeriments per gaudir de la Tarifa Justa. En aquest 
cas, et proposarem les tarifes de sempre, les típiques en què pagues pel que has 
consumit. 

 ● que juguis a donar-nos informació incorrecta o falsa. Hauríem de parlar.

 ● que, amb l’excusa de la quota plana, t’hagis instal·lat un generador o una bateria 
intel·ligent a casa.
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 ● que siguis tu qui ens demani un canvi, que decideixis que les tarifes de sempre et 
donen més transparència i que vols passar-te a la tranquil·litat de pagar cada mes 
exactament el que gastes. 

 ● que hagis canviat d’adreça! És clar! Es tracta d’una altra casa, un altre consum i, 
per tant, haurem d’estudiar quina és la millor opció per a tu en aquest moment, si 
les nostres tarifes de sempre o la Tarifa Justa.  

 ● que prenguis la decisió de no pagar-nos. Segur que hi ha una explicació, truca’ns i 
veiem com ho podem solucionar. 

 ● que no compleixis amb les condicions generals del pacte.   

Què passarà després de 12 meses de durada d’aquest pacte...

Si no dius el contrari, renovaràs automàticament i amb això recalcularem la quota 

en base a les dades del teu últim any de consum i veurem si aquesta es manté, 

incrementa o baixa.

Les Parts acorden l’aplicació del tercer paràgraf de l’article 3.3. del Reial Decret 

1718/2012, del 28 de desembre i renuncien expressament a la regularització dels 

imports facturats per Holaluz al final del període de durada del contracte en concepte 

d’energia consumida. El que seria la veritat veritable del nostre pacte: no regularitzem 

res al final del contracte. 

Si trenques el pacte abans del seu final, per qualsevol motiu reflectit en les Condicions 

Generals, et farem la portabilitat a Un Preu Pagament Clàssic, la tarifa de sempre, on 

pagaràs pel volum d’energia consumida, amb els preus que apareixen a la web en 

cada moment. Si el motiu és l’impagament, ens reservem el dret a traslladar-te a la 

Comercialitzadora de Referència en la modalitat de tarifa de Preu Voluntari del Petit 

Consumidor, situació en la qual això seria el millor per a tu, o que adoptis algunes de 

les mesures previstes en cas d’impagament en les Condicions Generals. 
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