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Petit Consumidor

núm. 505, 23 de novembre de 2018

Preus Voluntaris per al Petit Consumidor (PVPC) aplicables a partir de l'1 d'abril de 2014:
Requisits per a la contractació del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC):
- Subministrament de baixa tensió (<= 1 kV)
- Potència contractada <= 10 kW.
El Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) està composat pel terme de potència (TPU), el terme d'energia del peatge d'accés (TEU) i el terme
corresponent al cost horari de l'energia (TCU).
Terme de potència (TPU)

TPU =

41,156426

euros / kW i any

Sense discriminació horària:

TEU0 =

0,044027

euros / kWh

Amb discriminació horària de dos períodes:

TEU1 =

0,062012

euros / kWh

TEU2 =

0,002215

euros / kWh

TEU1 =

0,062012

euros / kWh

TEU2 =

0,002879

euros / kWh

TEU3 =

0,000886

euros / kWh

(terme de potència del peatge d'accès i càrrecs + marge de comercialització)

Terme d'energia del
peatge d'accés
(TEU)

Amb discriminació horària supervall
(3 períodes):

Terme de cost horari de l'energia (TCU):

Correspon al cost de producció horari d'energia elèctrica en el mercat, considerant les pèrdues en la
xarxa de transport i distribució, segons la Disposició Addicional 4a de l'RD 216/2014, i el marge
variable de comercialització, segons l'Ordre ETU/1948/2016.

El consum horari d'energia elèctrica podrà ser obtingut mitjançant:
- Mesures horàries reals, en cas de subministraments que disposin d'equips de mesura amb capacitat per a la telemesura i telegestió, i
efectivament integrats en els corresponents sistemes.
- Consum perfilat, en cas de no disposar d'equips de mesura amb capacitat per a la telemesura i telegestió, i efectivament integrats en els
corresponents sistemes.
Oferta alternativa dels comercialitzadors de referència a preu fix per als consumidors amb dret al Preu Voluntari per al Petit Consumidor
(PVPC)
Cada comercialitzador de referència realitza una oferta als consumidors amb dret a PVPC en la qual s'estableix un preu fix en el subministrament
d'energia elèctrica.
La durada del contracte de l'oferta a preu fix que es formalitzi entre el comercialitzador de referència i el consumidor amb dret a PVPC és d'un any.
El període de vigència mínima de les ofertes alternatives dels comercialitzadors de referència a preu fix és d'un mes.
La penalització màxima per rescisió de contracte que podrà imposar el comercialitzador de referència no podrà excedir el 5% del preu del contracte per
l'energia elèctrica estimada pendent de subministrament.
Les ofertes alternatives a preu fix vigents es poden consultar en el web de la CNMC: http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

Els períodes tarifaris 1 i 2 associats a la tarifa amb discriminació horària de dos períodes corresponen a les següents hores:
HIVERN
Període 1
12 - 22

ESTIU
Període 2
0 - 12
22 - 24

Període 1
13 - 23

Període 2
0 - 13
23 - 24

Els períodes tarifaris 1 ,2 i 3 (supervall) associats a la tarifa amb discriminació horària supervall corresponen a les següents hores:

Període 1
13 - 23

HIVERN I ESTIU
Període 2
0-1
7 - 13
23 - 24

Període 3
1-7

Els canvis d'horari d'hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d'hora.
RD 216/2014, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de
contractació (BOE núm. 77, de 29 de març de 2014).
NOTA: Aquests preus no inclouen l'impost sobre l'electricitat ni l'IVA.

