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Circular 18/06 – 19 de març de 2018 
 

Renovació de l’acord de col·laboració amb Gas Natural Fenosa 

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha renovat l’acord de col·laboració 

amb Gas Natural Fenosa, amb l’objectiu de garantir un estalvi econòmic en el preu de 

l’energia als agremiats de les onze associacions membres de l’entitat.  

 

Els associats podran gaudir de la millor oferta disponible sobre totes les tarifes 

elèctriques, encara que tinguin més o menys consum. En aquest sentit, es continuarà amb 

la línia de no fer diferències entre els establiments més petits, com pot ser un bar, i els més 

grans, com pot ser un hotel, perquè aquest acord garanteix un estalvi econòmic a tots els 

empresaris hostalers.  

 

L’acord també contempla un descompte del 10% sobre totes les tarifes a aplicar en terme 

variable de gas natural. Gas Natural Fenosa també posa a la disposició dels empresaris 

d’hostaleria, una gamma de solucions energètiques destinades a millorar l’eficiència 

energètica, amb la tecnologia més avançada i la millor gestió, com és ara l’energia solar 

fotovoltaica d’autoconsum, projectes singulars a mida i millores en la regulació i control 

d’instal·lacions de gas existents per tal d’aconseguir optimitzar el procés i reduir costos.  

 

Per aquest motiu, l’empresa ofereix el producte Gasconfort, un servei per a la renovació 

i/o transformació de les sales de calderes centralitzades per calefacció i ACS, de gasoil/GLP 

a gas natural. I sobre aquest producte dóna la possibilitat d’assumir de forma total o parcial 

la inversió necessària o facilitar el finançament per la mateixa, amb un servei integral que 

inclou: 

• Enginyeria i legalitzacions 

• Despeses de manteniment preventiu i correctiu (averies) 

• Gestió integral de l’explotació de les instal·lacions 

• Rendiment i eficiència de les instal·lacions 

• Atenció 24 hores – 365 dies 

 

 

http://www.gihostaleria.org/


                                                                                                     

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

 

Així mateix, Gas Natural Fenosa amb aquesta línia d’eficiència energètica ofereix altres 

solucions energètiques com el gas natural liquat, equips de climatització mitjançant bomba 

de calor elèctrica, solucions d’il·luminació mitjançant tecnologia led, i l’energia solar 

fotovoltaica d’autoconsum.  

 

A banda d’aquests serveis, l’empresa concedeix a tots els seus clients un estudi gratuït 

d’optimització de la factura de llum, amb l’objectiu d’analitzar si els serveis contractats són 

els adequats al seu establiment. Amb aquest estudi, l’associat es pot estalviar costos a la 

seva factura.  

 

Properament els comercials de Gas Natural Fenosa es posaran en contacte amb vosaltres 

per tal de sol·licitar una visita al vostre establiment i presentar-vos l’acord. No obstant, si 

abans de rebre la trucada dels comercials voleu contactar amb la delegació de la companyia 

a Girona, ho podeu fer a: 

 

Núria Franch Calmó 

Gestora de Pimes – Venta Energia 

Tel. 972 426 216 – 682 634 530  

nfranch@gasnaturalfenosa.com 

Marta Rodríguez Molla 

Gestió Energètica 

Tel. 934 025 455 – 682 490 608 

mrodriguezmo@gasnaturalfenosa.com  

 

o  als centres d’atenció: 

Comercial Foisa 2, S.A. 

Av. de lo Pavos, 24 

17300 Blanes 

De dilluns a divendres: de 9 h a 17 h 

OSG Serveis Grup, S.L.U. 

Av. Jaume I, 34 

17001 Girona 

De 9.30 h a 13.30 h  i de 16 h a 18 h 

OSG Serveis Grup S.L.U. 

C/ Bisbe Lorenzana, 14 

17800 Olot 

De 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 17 h 

Gas Girona Manteniment S.L. 

Ctra. de Palamós, 7 

17220 Sant Feliu de Guíxols 

De 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 18 h i 

dissabtes de 9.30 h a 13.30 h 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 
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