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Circular 17/04 – 14 de febrer de 2017 

 

Renovació del conveni de col·laboració amb l’empresa REPSOL BUTANO, 

S.A.  

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona hem renovat el conveni de 

col·laboració amb l’empresa REPSOL BUTANO, S.A., amb l’ampliació dels 

serveis que s’han ofert fins ara:  

 

Gas a granel: 

Per ser un establiment federat a la Federació, REPSOL us ofereix la tarifa especial 

de grans consums sigui quin sigui el consum de la instal·lació. Així mateix, es 

manté la bonificació sobre el manteniment, lloguer i serveis bàsics de la instal·lació 

corresponents al contracte de subministrament que tingueu amb la companyia o 

per aquells que siguin clients nous.  

 

Mensualment des de la Federació us continuarem enviant el preu especial del 

quilogram de gas propà, del qual us en podreu beneficiar.  

 

En aquest mateix servei, REPSOL també posa a disposició de cada instal·lació sense 

cap cost addicional, el seu paquet de serveis energètics integrals, 

(Desenvolupaments Energètics), amb l’objectiu de fer-vos reduir costos d’una 

forma factible sense haver de fer una gran inversió (per exemple, el canvi de 

cremador). Fins i tot, REPSOL, amb aquest servei pot assumir una part de la 

inversió que s’aconselli fer.  

 

 

 

 

 

http://www.repsol.com/
http://www.gihostaleria.org/
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Aquest paquet de serveis energètics inclou: 

 Estudi de la instal·lació o projecte energètic, de forma específica, d’obra nova 

o existent. 

 Propostes de solucions energètiques noves o alternatives, optimitzades en 

eficiència i cost. 

 Suport i col·laboració amb agents necessaris en tot el procés de definició i 

implantació: instal·lació de gas, instal·lació tèrmica, enginyeria, instal·ladors, 

proveïdors d’equips, etc.  

 Suport per facilitar les inversions i gestió d’ajudes i subvencions possibles 

(PIMASOL, IDAE, etc.). 

 Seguiment d’eficiència de les solucions implantades. 

 

Gas envasat: Ampolles de 35 kg i propà domèstic d’11 kg 

a) REPSOL estableix un règim especial de bonificacions d’aplicació en totes les 

instal·lacions d’envàs de 35 kg que s’acullin al present acord. S’estudiarà de 

forma personalitzada i específica per a cada associat.  

b) REPSOL ofereix, a través dels seus distribuïdors, la possibilitat d’adquirir en 

propietat o lloguer productes de calefacció d’espais exteriors (aire lliure), als 

associats que s’acullin al present acord, en les millors condicions del mercat 

tant en la compra com en el servei.  

 

En ambdós casos, l’oferta comprèn:  

1. Assessorament tècnic per determinar: 

a. Si es pot o no instal·lar aquests elements. 

b. El nombre d’unitats òptimes a instal·lar en funció de la seva potència i 

zona a escalfar. 

2. Instal·lació i posada en marxa de la solució de calefacció contractada. 

3. Manteniment correctiu sense cost de mà d’obra (només peces). 

4. Retirada de la solució contractada finalitzat el període d’ús en cas de lloguer. 

 

 

http://www.repsol.com/
http://www.gihostaleria.org/
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Autogas: 

REPSOL amb la renovació del conveni segueix oferint bonificacions per l’ús i la 

compra de vehicles propulsats amb carburant ecològic Autogas (també anomenat 

GLP d’Automoció).  

 

Les condicions especials i avantatjoses del conveni consten de: 

 Una aportació de Repsol de 600€ (750€ vehicles>2.500 kg MMA) en 

carburant AutoGas mitjançant la targeta Solred, per vehicles d’ús 

professional.  

 Una aportació de Repsol de 100€ en carburant AutoGas mitjançant la 

targeta Solred, pels turismes d’ús no professional.  

 També podran optar a aquesta aportació els usuaris de vehicles d’ús 

professional existents de benzina que s’adaptin per funcionar també amb 

AutoGas. 

 

Així mateix, us podreu beneficiar d’un descompte fix des del primer litre d’1,5c€/l 

en les més de 315 benzineres amb AutoGas que Repsol disposa a la Península i a 

Balears, 65 d’elles a Catalunya, que abans de dos anys el nombre arribarà a ser 

cent, de les que una vintena estaran a la província de Girona. Actualment n’hi ha 

10, de les quals podeu trobar la seva localització clicant en aquest enllaç: 

http://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/estaciones-de-servicio/buscador-

estaciones-servicio/.  

 

http://www.repsol.com/
http://www.gihostaleria.org/
http://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/estaciones-de-servicio/buscador-estaciones-servicio/
http://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/estaciones-de-servicio/buscador-estaciones-servicio/


                                                                                                                  

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Per tal d’informar-vos més detalladament de tot el conveni, podeu contactar amb el 

comercial de la vostra comarca:  

 

Comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa: 

Sra. Esperanza García Cabezuelo 

Tel. 972 486 146 

Mòbil 626 337 594 

egarciac@repsol.com 

Comarques de La Selva i el Pla de 

l’Estany: 

Sra. Claudia Alcocel Martínez 

Tel. 972 486 143 

Mòbil 608 769 051 

calcocelm@repsol.com  

Comarques del Gironès i el Baix Empordà: 

Sr. Alberto Expósito Muñoz 

Tel. 972 486 138 

Mòbil 620 661 126 

alberto.exposito@repsol.com  

Comarques de la Cerdanya i el Ripollès: 

Sra. Esperanza García Cabezuelo 

Tel. 972 486 146 

Mòbil 626 337 594 

egarciac@repsol.com 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que us pugui sorgir.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 
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