
Et costa desxifrar la factura del gas? T’expliquem els
conceptes clau perquè et sigui més fàcil.

El gas és com una aixeta que podem obrir més o
menys.
 
Les tarifes de mercat regulat del gas les anomenem
TUR 1 o TUR 2, que vol dir Tarifa d'Últim Recurs.
El seu preu varia en funció de l'oferta i la demanda
però les comercialitzadores no hi poden aplicar
marges de benefici.

El preu de l'energia i del gas varia de manera
trimestral i es publica al BOE.

Les tarifes de mercat lliure proporcionen el preu
que acordem amb la comercialitzadora,
per tant, és important analitzar l'oferta
que ens fan.



Tarifes de gas

Tant les tarifes TUR com les de mercat lliure ens
les poden facturar de dues maneres:

La TUR 1 i tarifes amb peatge 3.1 estan pensades
per habitatges amb un consum per sota d'uns
5000 kWh a l'any, i de ser el cas, cobren un import
fix menor (entre uns 4 o 5€ al mes) però l'energia
ens la cobren més cara (entre uns 5 i 6 cèntims
el kWh). 

Per a consums majors de 5000 kWh l'any, se'ns
factura amb la TUR 2 o tarifes amb peatge 3.2, de
manera que el cost fix és més elevat (entre uns 8
o 9€ al mes) però l'energia surt més
econòmica (entre uns 4 i 5 cèntims
el kWh).



Impostos i lloguer d'equips

A banda del cost fix i cost variable de l'energia,
a la factura hi apareixen el lloguer del comptador
que sol ser entre 1 i 2€ i els impostos.

Hi ha dos tipus d'impost:

Impost d'hidrocarburs: és d'uns 0,23 cèntims per
cada kWh consumit
IVA: d'un 21% que s'aplica al total de tots els costos

Revisa si apareixen a la factura serveis extres de
manteniment. Valora si cal mantenir-los o donar-los
de baixa per tal de rebaixar la factura.



Revisions de seguretat

Per qüestions de seguretat, les instal·lacions de gas
estan obligades a passar revisions periòdiques que
es cobren directament a la factura. El servei de
manteniment de les comercialitzadores cobreix el
desplaçament i temps del tècnic però no el cost de
les peces que calguin substituir.

Aquest servei es pot donar de baixa en línia,
per telèfon o en un punt de servei de l'empresa
contractada.


