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Peatges de gas natural
1) Peatge de regasificació
Tfr: Terme fix del peatge de regasificació = 0,019612 euro / (kWh/ dia) / mes
Tvr: Terme variable del peatge de regasificació = 0,000116 euro / kWh
2) Peatge de descàrrega de vaixells

Planta de Barcelona:
Tfd: Terme fix del peatge de descàrrega de GNL = 16.988 euro / vaixell
Tvd: Terme variable del peatge de descàrrega de GNL = 0,000035 euro / kWh
3) Peatge de càrrega de cisternes
Tfc: Terme fix del peatge de càrrega de GNL en cisternes = 0,028806 euro / (kWh/ dia) / mes
Tvc: Terme variable del peatge de càrrega de GNL en cisternes = 0,000171 euro / kWh
4) Peatge de transvasament de GNL a vaixells o de posada en fred des de plantes de regasificació

Transvasament:

3

3

Volum>9.000 m : Terme fix = 176,841 euro / operació

Volum<=9.000 m : Terme fix = 87,978 euro / operació

Terme variable = 0,001563 euro / kWh

Posada en fred:

Terme variable = 0,000521 euro / kWh

Terme fix = 71,61 euro / operació
Terme variable = 0,001563 euro / kWh

5) Peatge de transport i distribució en ferm (1)
PTD = Trc+Tc
PTD: Peatge de transport i distribució
Trc: Terme de reserva de capacitat = Tfe * Qe
Tfe: Terme fix de reserva de capacitat Trc = 0,010848 euro / (kWh/ dia) / mes
Qe: Cabal diari per facturar
Tc: Terme de conducció

(2)

Preus dels termes de conducció (Tc) en funció de la pressió de disseny on estiguin connectades les instal·lacions del consumidor final i del seu nivell de
consum anual:

Peatge 1
1.1
1.2
1.3
Peatge 2
2.1
2.2
2.3
2.4
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2.6
Peatge 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5 (3)

terme fix (Tfij)
Consum
(euro/client i mes)
(P > 60 bar)
<= 200.000.000 kWh / any
> 200.000.000 i <= 1.000.000.000 kWh / any
> 1.000.000.000 kWh / any
(4 bar < P <= 60 bar)
<= 500.000 kWh / any
> 500.000 i <= 5.000.000 kWh / any
> 5.000.000 i <= 30.000.000 kWh / any
> 30.000.000 i <= 100.000.000 kWh / any
> 100.000.000 i <= 500.000.000 kWh / any
> 500.000.000 kWh / any
(P <= 4 bar)
<= 5.000 kWh / any
2,53
> 5.000 i <= 50.000 kWh / any
5,79
> 50.000 i <= 100.000 kWh / any
54,22
> 100.000 kWh / any
80,97
> 8.000.000 kWh / any

terme fix (Tfij)

terme variable (Tvij)

euro/ (kWh/ dia) / mes

(euro/kWh)

0,034560
0,030188
0,028657

0,000847
0,000682
0,000615

0,253055
0,068683
0,044971
0,041210
0,037887
0,034848

0,001934
0,001543
0,001249
0,001121
0,000983
0,000852

0,059258

0,029287
0,022413
0,016117
0,013012
0,002010

(1) Estan exempts del pagament d'aquest peatge els usuaris connectats mitjançant escomesa o línia directa a plantes de regasificació de la xarxa bàsica, acreditant davant la CNE el
cumpliment amb allò establert als articles 70, apartat 6, i 78, apartat 4, de la Llei 34/1998 del Sector d'Hidrocarburs, relatives a la seguretat de subministrament. (Ordre ITC/2795/2007,
BOE núm. 234 de 29 de setembre de 2007.)
(2) L'article 9 de l'Ordre ITC/3128/2011 determina que els consumidors connectats a xarxes de distribució de gas natural alimentades mitjançant planta satèl·lit de gas natural liquat
tindran dret a un descompte global (Dm) en el peatge de transport i distribució equivalent al cost mig de la xarxa de transport no utilitzada. El valor Dm a aplicar serà equivalent al
quocient entre la retribució al transport i la suma de la retribució al transport i a la distribució. (BOE núm. 278, de 18 de novembre de 2011.)
La DT 2a de l'Ordre IET/2445/2014 determina els coeficients de descompte "C" aplicables al terme de conducció del peatge de transport i distribució per l'any 2015, calculats segons
l'article 9 de l'Ordre ITC/3128/2011 per a cada un dels peatges. (BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2011.)
(3) A efectes de facturar el Tf d'aquest peatge, es restarà del cabal màxim mesurat (Qmj) la quantitat = ((consum nocturn mensual/ consum total mensual) * 0,50 * Qmj), sempre i quan
es disposi de telemesura operativa i que el consum nocturn (entre les 23:00 i les 07:00 hores) sigui >= 30% del consum total.

Cost del transport imputat al gas en trànsit
Al gas natural destinat a l'exportació per una connexió internacional terrestre se li aplicarà el peatge de transport i distribució 1.3 vigent multiplicat pel factor 0,7.
En el cas de contractes de duració inferior a un any se li aplicarà allò establert per als peatges a l'art. 10 de l'Ordre IET/2446/2013.
Ordre ETU/1283/2017, de 22 de desembre, (BOE núm. 314, de 27 de desembre de 2017). En vigor des de l'1 de gener de 2018.
NOTA: Aquests peatges tenen la consideració de màxims, i exclouen els impostos.
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Peatges de gas natural
6) Cànon d'emmagatzematge subterrani
Tf: Terme fix del cànon d'emmagatzematge = 0,000411 euro / kWh i mes
Tvi: Terme d'injecció del cànon d'emmagatzematge = 0,000244 euro / kWh
Tve: Terme d'extracció del cànon d'emmagatzematge = 0,000131 euro / kWh
7) Cànon d'emmagatzematge de GNL (gas natural liquat)
Tv: Terme variable del cànon d'emmagatzematge = 0,032400 euro / MWh i dia
8) Peatge de transport i distribució interrompible
Aplicables a partir de l'01/10/2010:
Condicions per poder acollir-se a aquest peatge:

a)
b)
c)
d)

Consum anual > 10 GWh/any i consum diari > 26.000 kWh/dia.
Pressió de subministrament > 4 bar.
Telemesura operativa.
Compliment dels criteris geogràfics i tècnics valorats pel Gestor Tècnic del Sistema Gasista i en el seu cas el
Operador del Sistema Elèctric.

Tfe: Terme fix de reserva de capacitat Trc: el que estigui en vigor (euro / kWh i dia i mes)

Tc: Terme de conducció: serà el resultant de multiplicar el terme de conducció del peatge de transport i distribució ferm en vigor, que
correspongui segons la pressió de subministrament i volum de consum anual pel coeficient indicat a continuació segons el tipus d'interrumpibilitat:
Interrompible A
Interrompible B
màx. total 5 dies/any
màx. total 10 dies / any
Coeficient

0,7

0,5

9) Peatges aplicables als contractes de duració inferior a un any.
En cas de la contractació de capacitat de transport i distribució serà aplicable únicament a punts de subministrament que disposin d'equips de
telemesura operatius.
El terme de reserva de capacitat (Trc), el terme fix del peatge de regasificació (Tfr),i el terme fix del peatge de conducció (Tfij), el terme fix del
peatge de càrrega de GNL en cisternes (Tfc), el terme fix (Tf), així com els termes d'injecció (Tvi) i extracció (Tve) del cànon d'emmagatzematge
subterrani, aplicables a capacitats d'accés contractades a terminis inferiors a un any, es calcularan utilitzant els coeficients següents:
intradiari

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Font: BARCHART Juny
Juliol
Cotització a futur del cru Brent (Novembre
Agost 2011)
Setembre
Octubre
ó a futur del gas natural - HENRY HUB (Novembre
Novembre
2011) (de referència a U.S.A.)
Desembre

0,25
0,22
0,21
0,16
0,16
0,13
0,14
0,11
0,13
0,15
0,16
0,18

diari

mensual

0,15
0,13
0,13
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,08
0,09
0,09
0,11

2,30
2,00
1,90
1,40
1,20
1,00
1,20
1,00
1,20
1,30
1,40
1,60

trimestral
1,91

1,21

1,08

1,36

El terme variable (Tvij) a aplicar és el del peatge corresponent.
10) Peatge temporal per a usuaris de la tarifa per a primera matèria (fins el 31 de desembre de 2018)
Peatge amb caràcter extraordinari que engloba el peatge de transport i distribució (incloent terme de reserva de capacitat), el peatge de
descàrrega de vaixells i el peatge de regasificació.
Tf: Terme fix = 0,04477762 euro / kWh i dia i mes
Tv: Terme variable = 0,00070823 euro / kWh

Ordre ETU/1977/2016, de23 de desembre, (BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2016) en vigor des de l'1 de gener de 2017.
NOTA: Aquests peatges tenen la consideració de màxims, i exclouen els impostos.

