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COST DEL 
GAS

CONSUMiT= + + + +
Cada dos mesos rebem la 
factura de gas, sigui en 
format paper o en format 
electrònic.

Període de facturació: Indica les 
dates d’inici i de fi del període de 
facturació. Normalment és de 
seixanta dies, excepte per a les 
factures d’inici o de fi de contracte o 
altres situacions particulars.

Terme fix: Correspon al cost que 
cal pagar per la disponibilitat 
del gas i pel manteniment de 
les instal·lacions de la xarxa. 
És un valor que es publica 
trimestralment al BOE.

Lloguer del comptador (si s’aplica): En el 
cas que el comptador sigui de l’empresa 
de subministrament, és una quantitat 
fixa. A canvi, la companyia està obligada 
a fer el manteniment i la reparació del 
comptador.

ivA: És del 18% i s’aplica a tots els conceptes 
indicats a la factura. Si reclamem una factura 
per un cobrament erroni, també ens han de 
tornar la part corresponent de l’IVA que ens 
hagin cobrat abans.

Servei de manteniment gas/calefacció o altres serveis contractats: Es tracta 
d’altres serveis que ens pot oferir l’empresa comercialitzadora. Cal tenir en 
compte que a la factura també poden haver-hi altres càrrecs, com ara la inspecció 
periòdica obligatòria (que es fa cada cinc anys). Atenció: l’import de la inspecció 
es paga mitjançant la factura del període següent, i mai en metàl·lic al moment 
de la inspecció. Aquesta inspecció consisteix en una comprovació de l’estanquitat 
i del bon estat de conservació de la instal·lació, i un control de la bona combustió i 
de la segura evacuació dels productes de la combustió.

Cost del gas consumit: Primerament es multiplica 
el consum en m3 de gas per un factor de conversió 
per obtenir els kWh PCS, i després, es multiplica 
aquesta quantitat pel preu del kWh PCS. El preu 
d’aquest depèn del contracte que tenim signat 
amb l’empresa comercialitzadora, excepte per als 
consums domèstics que es poden acollir a la tarifa 
d’últim recurs (TUR) fixada trimestralment pel Govern 
i publicada en el BOE.

Energia total consumida (gas): El consum de gas s’obté de les lectures 
del comptador entre les dues dates indicades a la factura i es mesura en 
m3 (metres cúbics de gas), tot i que la unitat amb la qual ens el facturen 
és el kWh PCS (quilowatt hora de poder calorífic superior). L’energia total 
consumida depèn del tipus i el nombre d’aparells que funcionen amb gas a 
la llar (calefacció, cuina, etc.) o a l’empresa (forns, escalfadors, etc.), i també 
del nostre comportament, és a dir, de les pautes d’ús dels aparells.

El nostre consum amb un cop d’ull: Aquest resum gràfic ens indica de manera senzilla el 
comportament del nostre consum de gas al llarg dels darrers mesos. Ens ajuda a identificar 
reduccions o increments en el consum amb un cop d’ull. Està relacionat amb el consum (kWh 
consumits), i no pas amb el preu ni el cost del gas. És clar! Si ens despistem en el consum, 
també ho veurem repercutit en l’import de la factura. Si vols anticipar-te a la factura i 
controlar el consum pel teu compte, pots revisar de manera habitual el comptador i apuntar 
les lectures per fer el teu propi control (per exemple, un dia determinat del mes).

Sabies que...?

...pots optar per la versió en 
format electrònic de la teva 
factura i així redueixes el 
consum de paper i la generació 
de residus?

Sabies que...?

...entre un vint i un quaranta 
per cent de la despesa en 
calefacció s’escapa per les 
finestres?

Sabies que...?

...per cada m3 de gas natural 
consumit es generen 
aproximadament 2,16 kg de CO

2
, 

o bé que per cada kWh de gas 
consumit es generen 0,20 kg de CO

2
?

TERME 
FiX

Amb el suport de: Amb la col·laboració de: 



Com reduir-la
Opta per la dutxa en lloc del bany: 
estalviaràs aigua i gas.

instal·la reductors de cabal i airejadors a 
les aixetes i les dutxes: reduiràs el consum 
d’aigua calenta i, per tant, de gas.

Acostuma’t a deixar les aixetes 
monocomandament en la posició d’aigua 
freda. Si només et calen uns quants segons 
d’aigua, evitaràs activar la caldera.

Fes servir olles i cassoles amb fons 
difusor.

Neteja sovint els cremadors de la cuina. Regula la calefacció per obtenir una 
temperatura entre els 20 i els 22 ºC; per 
cada grau de més la caldera consumeix 
un 6-8% més.

Regula la caldera per obtenir un 
subministrament amb una temperatura 
d’uns 36 ºC.

Tapa les olles i cassoles mentre cuines. Utilitza olles i cassoles amb un diàmetre 
lleugerament superior al de la zona de 
cocció.

Regula el funcionament de la calefacció 
segons l’ús efectiu dels espais i els 
horaris de permanència en aquests.

Assegura’t que les portes i finestres 
tenen un aïllament correcte.

Sempre que puguis, aprofita l’escalfor 
de la llum natural.


