NOTA INFORMATIVA
PLA DE SUBSTITUCIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS
A LA COMUNITAT VALENCIANA
D’acord amb el Pla de Substitució d’Equips de Mesura (comptadors elèctrics) establit pel Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme ([1] i [2]) abans, del 31 de desembre de 2018, tots els comptadors
d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW hauran de ser substituïts per nous
equips que permeten la discriminació horària i la telegestió.
Amb la implantació d’estos nous equips de mesura s’oferirà als consumidors, entre altres, la
possibilitat de conéixer el seu consum real o la potència demandada en cada moment o període
tarifari, informació que, sens dubte, redundarà en una millora de la seua presa de decisions en la
forma de consumir l’energia elèctrica, més adaptada a les seues necessitats reals, i també, a la pròpia
gestió de la demanda del Sistema Elèctric.
Atenent el notable nombre de consultes i dubtes rebuts en esta conselleria de distints col·lectius
(consumidors, projectistes, instal·ladors, etc.) en relació amb la implantació del Pla de Substitució
d’Equips de Mesura en esta comunitat autònoma per cada un dels distribuïdors obligats a això, és
convenient recordar que:
-La seua empresa distribuïdora1 ha de comunicar-li directament la data prevista per a la substitució
del seu comptador amb una antelació de tres mesos.
-En l’àmbit del Pla, la substitució dels comptadors és GRATUÏTA per als consumidors.
-Amb caràcter general, la substitució del seu actual comptador per un nou que permeta la
discriminació horària i la telegestió, no implica haver de modificar ni reformar la seua actual
connexió ni les seues instal·lacions d’enllaç (caixa general de protecció, línia general d’alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i dispositius generals de comandament i
protecció) com tampoc la seua instal·lació interior o receptora per a adaptar-se a normatives
tècniques posteriors amb les quals es van posar reglamentàriament en servici les seues instal·lacions.
Si la seua empresa distribuïdora constatara que l’estat, situació o característiques de les seues
instal·lacions impliquen un risc greu per a les persones o béns o produïxen pertorbacions importants
en el funcionament normal d’altres instal·lacions, l’empresa distribuïdora haurà de comunicar-ho al
Servici Territorial d’Indústria2 d’esta conselleria corresponent a la província on estiga ubicat el punt
de subministrament, que determinarà la procedència o no de modificar o reformar estes
instal·lacions (art. 2.3 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió [3]).
En cap cas, la seua empresa distribuïdora pot exigir-li la modificació o reforma d'estes
instal·lacions, sense pronunciament previ de l’esmentat servici territorial.

1

Nota aclaridora: Les empreses distribuïdores són les titulars de les xarxes elèctriques que permeten el subministrament físic d’electricitat
a les nostres llars, comerços i indústries. A elles el Govern els ha encomanat la substitució de l’actual parc de comptadors. Estes empreses
són diferents de les empreses comercialitzadores, encarregades de vendre i facturar l’energia elèctrica que consumim.
2
Veja al final d’este document les direccions postals dels seus emplaçaments (*).
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-Els consumidors poden lliurement optar entre adquirir els equips de mesura o llogar-los. La seua
empresa distribuïdora està obligada a oferir-li el servici de lloguer, sense perjuí que este també el
puga contractar amb un tercer. En el cas que el lloguer el formalitze amb l’empresa distribuïdora, el
preu pel lloguer està establit per l’Administració (en l’actualitat el preu de lloguer dels equips
electrònics amb discriminació horària i possibilitat de telegestió està regulat administrativament [4]).
-Tant si l’equip de mesura és de la seua propietat com si el lloga a la seua empresa distribuïdora o a
un tercer, per a poder instal·lar-lo haurà de complir amb els requisits establits en la legislació vigent
([5] i [6]), així com en qualsevol altra norma que els siga aplicable. Abans d’adquirir un equip
assegure’s que este complix amb les especificacions compatibles amb les del seu distribuïdor.
-La desconnexió dels equips de mesura que siguen substituïts i la connexió dels nous equips, amb
independència de la propietat d’estos, haurà de ser realitzada per la seua empresa distribuïdora.
Així mateix, esta, o un verificador de mesures autoritzat per l’Administració, haurà de procedir al
desprecintat i precintat d'estos equips. Quan no ho llogue a l’empresa distribuïdora, vosté haurà de
facilitar-li la documentació de l’equip de mesura que garantix que este complix la legislació vigent
per a poder ser usat en la mesura.
-Si vosté ja disposa de la instal·lació d’un equip de la seua propietat, però que no complix els nous
requisits de discriminació horària i telegestió, i l’antiguitat d’este és inferior a quinze (15) anys, la
seua substitució per un de lloguer de l’empresa distribuïdora no suposarà cap cost, ni l’empresa
distribuïdora podrà cobrar-li lloguer fins a arribar a la data en què l’equip substituït haguera
complit els citats quinze (15) anys.
-En cap cas, el canvi d’empresa subministradora (comercialitzadora) podrà ser motiu per a exigir la
substitució de l’equip de mesura, excepte en el cas que coincidisca este canvi amb la data en què
està prevista la substitució de l’equip d'acord amb el Pla de la seua empresa distribuïdora. Com s’ha
indicat amunt, esta data li serà degudament comunicada per la seua empresa distribuïdora.
-Si abans de la data prevista corresponent a la seua zona geogràfica en el calendari del Pla de
Substitució d’Equips de Mesura de la seua empresa distribuïdora, li han d’instal·lar per primera
vegada o substituir el seu actual equip de mesura, este haurà de complir ja amb els nous requisits
de discriminació horària i telegestió. En este cas, l’empresa distribuïdora està facultada per a
cobrar-li el concepte “d’actuacions en els equips de mesura i control” (Annex V de [7]), excepte
quan la substitució siga amb motiu d’una decisió de l’empresa distribuïdora o per avaria de l’actual
equip llogat a esta.

NOTA INFORMATIVA
PLA DE SUBSTITUCIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2/3

REFERÈNCIES NORMATIVES
[1]: Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008.
[2]: Orde IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Orde ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen les
tarifes elèctriques a partir de l’1 de gener de 2008 quant al pla de substitució de comptadors.
[3]: Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
[4]: Orde IET/1491/2013, d’1 d’agost, per la qual es revisen els peatges d’accés d’energia elèctrica per a la seua aplicació a partir d’agost
de 2013 i per la qual es revisen determinades tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial per al segon trimestre de 2013.
[5]: Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.
[6]: Orde ITC/3022/2007, de 10 d’octubre, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre els comptadors d’energia elèctrica,
estàtics combinats, activa, classes A, B i C i reactiva, classes 2 i 3, a instal·lar en subministraments d’energia elèctrica fins una potència
de 15 kW d’activa que incorporen dispositius de discriminació horària i telegestió, en les fases d’avaluació de la conformitat,
verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.
[7]: Orde ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la qual es revisen els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2010 i les tarifes i
primes de les instal·lacions del règim especial.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Pot dirigir-se, en funció de la província en què estiga el punt de subministrament, a:
Sobre el Pla de Substitució de Comptadors:
SERVICI TERRITORIAL D’ENERGIA
D’ALACANT
C/ Churruca, 29
03003 Alacant
Tel. 965 935 539

SERVICI TERRITORIAL D’ENERGIA
DE CASTELLÓ
C/ Cavallers,8
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 357 916

SERVICI TERRITORIAL D’ENERGIA
DE VALÈNCIA
C/ Gregorio Gea, 27 (PROP 1)-Planta: 1
46009 València
Tel. 963 426 470

I també a:
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre – Torre 2 - 4a planta
C/ Castán Tobeñas, 77
46018 València
Tel. 961 209 577
correu-e: informa_industria@gva.es

(*) Sobre l’adaptació de les instal·lacions particulars, i els requisits tècnics i de seguretat industrial
d’estes:
SERVICI TERRITORIAL D’INDÚSTRIA
D’ALACANT
C/ Churruca, 29
03003 Alacant
Tel. 965 935 233

SERVICI TERRITORIAL D’INDÚSTRIA
DE CASTELLÓ
C/ Cavallers, 8
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 357 916

SERVICI TERRITORIAL D’INDÚSTRIA
DE VALÈNCIA
C/ Gregorio Gea, 27 (PROP 1)-Planta: 1
46009 València
Tel. 963 426 168

I també a:
DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre – Torre 2 - 4a planta
C/ Castán Tobeñas, 77
46018 València
Tel. 961 209 440
correu-e: informa_industria@gva.es
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