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Tarifes de lloguer de comptadors i equips de telemesura de gas natural per a l'any 2014
1. Lloguer de comptadors
Cabal del comptador
Fins a 3 m3 / hora

Tarifes del lloguer
0,69 euros / mes

Fins a 6 m3 / hora

1,25 euros / mes

Superior a 6 m3 / hora

12,5 per 1.000 del valor mig del
comptador que es fixa a
continuació, per mes
Valor mig (euros)

Fins a 10 m3 / hora

210,94

Fins a 25 m3 / hora
Fins a 40 m3 / hora
Fins a 65 m3 / hora
Fins a 100 m3 / hora
Fins a 160 m3 / hora
Fins a 250 m3 / hora

388,25
752,96
1.538,20
2.082,40
3.266,30
6.912,62

2. Lloguer d'equips de telemesura per a la transmissió d'informació fins a un Centre de Control remot.
Equip per a una sola línia

76,99 euros / mes

Equip per a una línia addicional

14,76 euros / mes

Ordre IET/2445/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014)
NOTA: Aquests preus no inclouen l'IVA.

Drets d'escomesa per als subministraments de gas natural connectats a xarxes amb pressió de
subministrament <= 4 bar per a l'any 2014 (1)
a) El sol·licitant de l'escomesa haurà d'abonar a la companyia distribuïdora l'import resultant d'aplicar la fòrmula
següent:
Import (euros) = 104,20 * ( L - 6 )
L = longitud de l'escomesa en metres. En el cas de quantitats negatives, l'import serà 0.
b) El contractant d'un nou punt de subministrament o consum, o de l'ampliació d'un ja existent haurà d'abonar a
l'empresa distribuïdora, en el moment de la contractació, l'import recollit en el quadre següent en funció de la tarifa
o peatge contractat:
Grup de tarifa o peatge
1
2
2
3
4i5

Consum anual en kWh / any
< = 5.000
> 5,000 i < = 15.000
> 15.000 i < = 50.000
> 50.000 i < = 100.000
> 100.0000

Euros per contractant
106,34
106,34
244,40
488,83
488,83

(1) Per les escomeses que es connectin a xarxes de pressió > 4 bar, l'empresa distribuïdora o transportista, elaborarà el corresponent
pressupost econòmic desglosat i el comunicarà al sol·licitant en els terminis establerts, indicant el termini d'execució i les condicions
generals. En cas de discrepància el sol·licitant podrà elevar escrit motivat a l'Organisme competent de la Comunitat Autònoma que resoldrà
en el termini de vint dies. (Reial Decret 1434/2002, BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2002)
NOTA: Els drets a pagar per les escomeses seran establerts per les CCAA en funció del cabal màxim que se sol·liciti i de l'ubicació del
subministrament, amb els límits superior i inferior que el Ministre d'Indústria, Energia i Turisme determini. Les CCAA, respecte dels
distribuïdors que desenvolupin la seva activitat en el seu àmbit territorial, establiran el règim econòmic dels drets d'alta, així com la resta de
costos derivats de serveis necessaris per atendre els requeriments de subministrament dels usuaris.
En els casos d'aquelles CCAA en les quals no s'hagin aprovat les quanties relatives als drets d'escomesa s'aplicaran els imports previstos
per aquest concepte d'acord a allò reglamentariament establert. (Llei 12/2007 que modifica la llei 34/1998 del sector d'hidrocarburs, BOE
núm. 158, de 3 de juny de 2007.)
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