
PROGRAMA D’ESTALVI ENERGÈTIC I POBRESA ENERGÈTICA

DESXIFREM LES
FACTURES DE GAS I 
AIGUA



El cicle del gas



1. El cicle del gas



https://elordenmundial.com/mapas/dependencia-energetica-europa/https://www.expansion.com/accesible/2014/03/11/economia/1394557664.html

Molta dependència a nivell energètic!

1.1 Transport



https://www.mipodo.com/blog/ahorro/distribuidora-gas-segun-zona/

1.2 Distribució 



1.3 Comercialització

1. Mercat regulat. TUR 1 o TUR2

2. Mercat lliure. Escollir qualsevol comercialitzadora en mercat lliure al preu que es 
pacti



La factura del gas



La tarifa contractada va en funció del consum de gas esperat. Per a ús domèstic les tarifes de mercat regulat són TUR1 per a consum
inferior a 5000 kWh / any (cuina i aigua calenta) i TUR2 per a consums superiors (habitual en habitatges amb caldera de gas per a
calefacció).

4. Modalitats de la tarifa

TARIFA T.FIX
(€/mes)

T.VARIABLE 
(cent/kWh)

TUR 1 <5.000 
kWh/any

4,26 4,656800

TUR 2 < 50.000
kWh/any

8,35 3,969400

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética 
y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

Els preus de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) es regulen trimestralment
amb Resolució del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.



5. Quins serveis paguem a la factura?

Consum

Impost sobre hidrocarburs

Terme fix

Lloguer d’equips

Impostos



6. Serveis de manteniment

No són obligatoris

Sí és obligatori fer la revisió de la caldera (cada any o cada dos anys en funció de la caldera) –
responsabilitat de la persona usuària

Sí és obligatori fer la revisió de la instal·lació cada 5 anys – responsabilitat de la distribuïdora

Manteniment no inclou les peces que calgui canviar

Els contractes de manteniment solen ser anuals



7. El gas butà

• El gas butà es caracteritza perquè es distribueix 

en bombones o ampolles. 

• La bombona regulada és de 12,5 kg

• Una bombona conté 158,75 kWh

• Preu regulat (19 de gener del 2021): 13,30€

Podeu consultar preus aquí:

https://www.butano24.com/precio-bombona-

butano

https://www.butano24.com/precio-bombona-butano


El cicle de la gestió de l’aigua



La factura d’aigua



1. Factura d’aigua



2. Quins serveis paguem a la factura?

1. Cànon de l’aigua És un tribut per l’ACA per 

garantitzar el bon funcionament i potabilitat de 

les instal·lacions i la xarxa d’aigua

2. Subministrament d’aigua Mesurat en m3 

3. Taxes

4. IVA del 10%



2.1. Cànon d’aigua



○ Cànon d’aigua



2.2. Subministrament d’aigua

Quota del servei (fix) i Consum (variable)



○ Quota del servei: en funció de tipologia d’habitatge



○ Consum: en funció dels trams d’aigua



2.3 Taxes

Taxa de clavegueram La recauden els ajuntaments 

locals

Taxes d’escombraries Només alguns municipis

2.4 IVA

IVA del 10%



3. Bonificacions

3.1. Ampliació de trams

Per una família de més de 3 persones en l’habitatge, poden optar a la ampliació de trams.

Cal que el titular del subministrament i els membres estiguin empadronats a l’habitatge.

Les persones amb un 75% o més de discapacitat, computen com a dues persones.

L’ampliació de trams també proporciona una bonificació d’un 5% per persona en la TMTR.

3.2. Cànon Social

Per aplicar-se, el consum no pot superar segon tram d’aigua.

Aplicable a persones i famílies que hagin acreditat que estan en situació de vulnerabilitat econòmica 

o en situació de risc d’exclusió residencial mitjançant un informe dels Serveis Socials.

A l’habitatge habitual s’aplica la tarifa reduïda de 0,24 €/m³ consumit 



MOLTES GRÀCIES 
PER L’ATENCIÓ!

Us esperem a la següent sessió


