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Tarifes
d'últim recurs
de gas natural

núm. 505, 23 de novembre de 2018

terme fix
Consum

terme variable

(euro / client i mes)

(euro / kWh)

Pressió <= 4 bar
TUR.1

<= 5.000 kWh / any

4,28

0,05886958

TUR.2

> 5.000 i <= 50.000 kWh / any

8,44

0,05199558

Aquestes tarifes són els preus màxims que podran cobrar les comercialitzadores que hagin estat designades com a
subministradores d'últim recurs, als consumidors que d'acord amb la normativa vigent per a aquestes tarifes, tinguin dret a acollirse a les mateixes.
Resolució de 25 de setembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas (BOE núm. 236 de 29 de
setembre de 2018). En vigor des del dia 1 d'octubre de 2018.
Nota: Aquests preus no inclouen els impostos aplicables al consum de gas natural: l'Impost Especial d'Hidrocarburs (al tipus
específic establert a la Llei 15/2012 segons el seu ús) i l'IVA (21%).

Preu temporal aplicable als consumidors sense contracte de subministrament:
Per aquells consumidors, que no podent acollir-se a les tarifes d'últim recurs, transitòriament no disposin de
contracte de subministrament en vigor amb un comercialitzador, el preu a pagar, durant un mes, al
comercialitzador d'últim recurs del grup empresarial al què pertany el distribuïdor, serà igual a la TUR.1. En
qualsevol cas l'import facturat no podrà ser inferior al terme de conducció del peatge de transport i distribució
que correspongui al consumidor.

Ordre IET/2812/2012, de 27 de desembre (BOE núm. 314, de 31 de desembre de 2012) en vigor des de l'1 de gener de 2013.

Preus màxims
dels gasos
liquats del petroli
(GLP)

Gasos liquats del petroli envasats i a dojo
Envasats càrregues >= 8 kg i < 20 kg (butà o propà) (1)

(euro / kg)
0,998824

A dojo per a usuaris finals (propà)

liberalitzat

Per a automoció

liberalitzat

Subministrament a empreses d'envasos populars

liberalitzat

Gasos liquats del petroli per canalització a usuaris finals (propà) (2)
Terme fix

(€/mes)

1,57

Terme variable

(c€/kg)

82,3368

A dojo a empreses distribuïdores de GLP per canalització (propà) (2)

(c€/kg)

67,7347

(1) Resolució de 8 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen nous
preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats. (BOE núm. 279, de 19 de novembre de
2018.) En vigor a partir del 20 de novembre de 2018.
Excepte envasos de barreja per a usos dels GLP com a carburant.
Des de 19 de juliol de 1998 i des del 5 de juliol de 2007 el GLP envasat per càrregues inferiors a 8 kg i igual o superiors a 20 kg,
respectivament, està liberalitzat.
(2) Resolució de 8 de novembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, per la qual es publiquen els
nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització (BOE núm. 279 de 19 de novembre de
2018). En vigor a partir del dia 20 de novembre de 2018.
NOTA: Aquests preus no inclouen els impostos aplicables al consum de GLP: l'Impost Especial d'Hidrocarburs (57,47 €/tona per
a ús com a carburant i 15 €/tona per a ús diferent a carburant, segons la Llei 15/2012) i l'IVA (21%).

Font: BARCHART
Preu amb impostos de la bombona de butà de 12,5 kg (1)
Cotització a futur del cru Brent

Gas Natural
Liquat
(MERCAT LLIURE)

15,33 euros

(Novembre 2011)

Els preus dels subministraments de gas natural liquat (GNL) efectuats a partir de plantes terminals de recepció,
emmagatzematge i regasificació de gas natural liquat pel subministrament a consumidors finals van quedar liberalitzats en data
16 de febrer de 2002 com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'Ordre ECO/302/2002, de 15 de febrer.

