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Santa Coloma de Farners, 11 de Juliol de 2018

Estimat client,
Ens adrecem a vostè per informar-lo del canvi de preu del gas.
Des de l’any passat el preu del gas ha pujat de forma exponencial i ha arribat un moment que
ens hem vist obligats a pujar-ne el preu per segona vegada.
Aquesta pujada ha estat deguda que el Govern Espanyol no ha complert amb els tractats de
París sobre la reducció dels gasos d’efecte hivernacle de termini curt que s’alliberen a
l’atmosfera. Per aquesta raó, a Espanya, s’hi aplica unes multes des de la Unió Europea no
només per no complir el requeriment del tractat, sinó a més per no haver reduït les emissions.
De moment sembla que seguirà amb aquesta tendència d’augmentar i/o estabilitzar-se. Des
de MADECO ens preocupa i aquest mes ens hem vist obligats a pujar-ne el preu. Treballem
per, tan bon punt com ens sigui possible, baixar el preu i tornar a la normalitat.
En l’actualitat, no hi ha hagut un augment de l’impost mediambiental Espanyol. Us adjuntem
una taula dels preus actualitzats:
Preu unitari Kg gas

R-32
R-410-A
R-407-C
RS-44

30
70
70
70

Impost mediambiental

11
39,5
33,05
46,57

Total

41
109,5
103,05
116,57

Si es segueix amb la situació actual, no podrem mantenir durant massa temps aquests preus
i s’haurà de consultar abans de realitzar una avaria. Us mantindrem al més informats possible.
Podeu consultar la informació més actualitzada a la nostra pàgina web, on hi ha la notificació
de Gas Servei.
Per a més informació i informació actualitzada visita’ns a:
http://madeco.cat/preugas/
Aprofitem la ven entesa per presentar-vos la nostra nova pàgina web:
http://madeco.cat/
Per a qualsevol dubte podeu trucar-nos al 972 84 27 90 o bé enviar-nos un correu electrònic
a info@madeco.cat
Moltes gràcies,
Atentament Eudald i Meritxell Arbós Camps

