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Preus mitjans dels lloguers dels comptadors d'energia elèctrica
Els preus següents inclouen no només el preu del propi equip sinó també els costos associats a la seva instal·lació i verificació així com a l'operació i el manteniment:
a) Comptadors simple tarifa
Energia Activa
Monofàsics:

(Euros / mes)
Tarifa 1.0

0,47

Resta

0,54

Trifàsics o doble monofàsics:

1,53

Energia Reactiva
Monofàsics:

0,72

Trifàsics o doble monofàsics:

1,71

b) Comptadors discriminació horaria sense possibilitat de telegestió:
Monofàsics (doble tarifa):

1,11

Trifàsics o doble monofàsics (doble tarifa):

2,22

Trifàsics o doble monofàsics (triple tarifa):

2,79

Contactor

0,15

Servei de rellotge de commutador:

0,91

c) Interruptor de control de potència per pol

0,03

d) Comptadors electrònics amb discrimanació horària i amb possibilitat de
telegestió per consumidors domèstics:

0,81

Per a la resta d'aparells i equips auxiliars de mesura i control, el cànon de lloguer es determina aplicant una taxa de l'1,125 per 100 mensual al preu mig dels mateixos
considerant no només el preu del propi equip sinó també els costos associats a la seva instal·lació i verificació, així com a l'operació i el manteniment, essent aquest
percentatge aplicable igualment als equips de mesura per a consumidors qualificats i altres agents del mercat.
Ordre ITC/3860/2007 (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2007.)
NOTA: Aquests preus no inclouen l'IVA.

Quantitats a satisfer per drets d'escomesa per als subministraments elèctrics, enganxament i verificació i
actuacions en els equips de mesura i control (*)
1) Quotes d'extensió:

Tensió

1. Alta tensió
Potència sol·licitada <= 250 kW

Quota d'extensió (Euro / kW sol·licitat)

V <= 36 kV

15,718632

36 kV < V <= 72,5 kV
72,5 kV < V

15,343534
16,334353

2. Baixa tensió
Potència sol·licitada <= 100 kW

Quota d'extensió = 17,374714 Euro / kW sol·licitat
Tensió
V <= 36 kV
36 kV < V <= 72,5 kV
72,5 kV < V

2) Quotes d'accés:
1. Alta tensió
Font: BARCHART

Quota d'accés (Euro / kW contractat)
16,992541
14,727812
10,700842

Cotització a futur del cru
2. Baixa tensió

Quota d'accés = 19,703137 Euro / kW sol·licitat

Cotització a futur del gas natural - HENRY HUB (Novembre 2011) (de referència a U.S.A.)
Tensió
3) Drets de supervisió d'instal·lacions cedides:
1. Alta tensió
V <= 36 kV - Línia

Quota de supervisió (Euro / actuació)
253,81

V <= 36 kV - Centre de Transformació

152,29

36 kV < V <= 72,5 kV
72,5 kV < V
2. Baixa tensió

Quota de supervisió = 101,52 Euro / actuació
Tensió

4) Drets d'enganxament:
1. Alta tensió

2. Baixa tensió

Drets de connexió (Euro / actuació)

V <= 36 kV
36 kV < V <= 72,5 kV
72,5 kV < V

79,491970
266,957067
374,542485

Drets d'enganxament = 9,044760 Euro / actuació
Tensió

5) Drets de verificació:
1. Alta tensió

2. Baixa tensió

613,09
1.344,31

Drets de verificació (Euro / actuació)

V <= 36 kV
36 kV < V <= 72,5 kV
72,5 kV < V

54,871990
85,163859
125,994037

Drets de verificació = 8,011716 Euro / actuació

6) Drets per actuacions en els equips de mesura i control:
D'acord amb l'article 50.4 del RD 1955/2000, d'1 de desembre, els drets per actuacions en els equips de mesura i control seran
inicialment els mateixos que els fixats per als drets d'enganxament.

NOTA: El règim econòmic de les escomeses elèctriques s'assigna a les CCAA, dins dels límits bàsics que estableixi el Govern Central, amb un marge del +/- 5%. En
aquelles CCAA en les quals no s'hagi desenvolupat el règim econòmic dels drets d'escomesa, s'aplicarà el règim econòmic establert reglamentariament pel Govern
Central. (Llei 17/2007, per la qual es modifica la Llei 54/1997 del Sector Elèctric, BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2007.)
(*) Les quantitats a satisfer per aquestes actuacions no seran d'aplicació, durant un període de sis mesos, per a les sol·licituds realitzades amb anterioritat a l'1 de gener
de 2010, a les quals se'ls aplicaran els drets vigents fins a aquesta data, tret en allò referent als drets d'extensió i drets d'accés de sol·licituds de baixa tensió d'entre 50 i
100 kW de potència.
Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la què es revisen els peatges d'accés a partir d'1 de gener de 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim
especial (BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2009.)
NOTA: Aquests preus no inclouen l'IVA.

