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Els nostres establiments hote-
lers han de ser cada vegada més 
competitius i eficients en l’ús de 
l’energia, per a això han de dispo-
sar dels sistemes energètics i ener-
gies eficaços. En aquest aspecte els 
equips que utilitzen el gas natural 
com a font d’energia aporten als 
empresaris un estalvi basat en el 
concepte de “més per menys”

En els establiments hotelers, l’energia, 
especialment la que cobreix els seus 
serveis de climatització, calefacció 
i aigua calenta, representa prop del 
10% dels seus costos d’explotació, 
de manera que la decisió sobre quin 
ha de ser l’equipament que cobreix 
aquests serveis és un factor essencial 
per a la seva competitivitat. 

Especialment la demanda d’aigua 
calenta cobra cada vegada més 
importància ja que els serveis basats 
en la mateixa, climatització de pisci-
nes, wellness, spas, etc, representen 
un element de creixement en la seva 
oferta al públic, de manera que el seu 
cost també és creixent i la decisió de 
com i amb quina energia es produeix 
pren cada dia més importància. És 
en la millora d’aquesta competitivitat 
econòmica, on el gas natural és el 
millor soci dels hotels per a la seva 
economia d’ús. 

I per descomptat també ens resol de 
manera òptima els serveis de cuina, 
bugaderia i planxa de què disposin 
els establiments.

No només s’ha de considerar 
l’aspecte econòmic
En els últims temps ja hi ha un per-
centatge apreciable de potencials 
clients que presten atenció a la qua-
litat ambiental dels hotels a l’hora de 
contractar els seus serveis. Aquí el 
gas natural també és un factor essen-
cial ja que té la menor emissió de 
CO2 dels combustibles convencionals 
i no emet pràcticament contaminants 
d’àmbit local, com són les partícules 
sòlides i òxids de sofre i de nitrogen. 

Instal·lar aparells que utilitzen gas 
natural com a energia principal és 
la solució més rendible. Uneix les 
tres característiques que més aprecia 
qualsevol negoci, economia del com-
bustible, cost inicial de l’equipament, 
similar o menor a altres opcions ener-
gètiques i la fiabilitat d’ús. Tot això unit 
al seu caràcter d’energia distribuïda 
que fa innecessari qualsevol tipus de 
dipòsit en el local on s’usa. 

Quant al cost d’ús, el subministra-
ment de gas natural és molt més 
econòmic que les altres alternatives 
existents al mercat, l’electricitat, el 
gasoil i el propà, tant envasat com 
canalitzat. Aquest estalvi es deu a dos 
factors, el primer el seu reduït terme 
fix, molt menor que el corresponent 
a equips elèctrics en els quals cada 
quilowatt (kW) de potència elèctrica 
addicional que cal contractar i quant 
al seu consum, el cost de cada kWh 
d’energia consumida amb gas natu-
ral és aproximadament un 30% més 
barat que utilitzar gasoil o propà i un 
50% menor que amb electricitat. Això 
fa que s’obtinguin estalvis des del 
primer dia.
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“El GAS NATURAL uneix 
economia d’ús, menor 
inversió i fiabilitat” 
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cola, Empuriabrava, Sanxenxo i molts 
altres que seria molt llarg d’enumerar. 
Arribem a la major part d’hotels de 
ciutat i de turisme recolzant la seva 
rendibilitat. 

Amb l’ànim de millorar la proximitat 
amb el sector hoteler, GaS natUral 
DiStribUció atén les consultes sobre 
possibilitat de subministrament, amb 
assessorament tècnic sobre integra-
ció del gas natural en els projectes 
energètics i posant-se en contacte 
amb qui ho demani per resoldre qual-
sevol dubte respecte la connexió de 
nous punts de subministrament a les 
xarxes de gas natural. 

Apostem decididament per la pro-
moció i suport a l’expansió i per les 
solucions que afavoreixen l’eficiència 
i la competitivitat del sector i perme-
ten que els seus propietaris cobreixin 
els seus serveis energètics consumint 
només l’energia que realment neces-
siten al menor cost possible. n

dicionants que afavoriran que s’adopti 
una solució o una altra, per exemple 
la instal·lació de bombes de calor de 
gas natural és una solució molt eficaç 
quan hi ha limitació de potència elèc-
trica disponible.

Tot això sense oblidar que el gas 
natural és una energia de subministra-
ment continu que no necessita espai 
d’emmagatzematge ni temps per a 
la gestió de l’ompliment de dipòsits, 
de manteniment senzill i instal·lacions 
netes, que es paga un cop consumit 
i el control de consum està contí-
nuament a disposició de l’usuari mit-
jançant la lectura del comptador. 

D’altra banda, els aparells a gas 
natural, per les característiques de la 
seva combustió, fan que el desgast 
dels seus elements tèrmics sigui molt 
menor que amb altres fonts d’energia, 
el que redunda en un índex d’avaries 
molt menor que amb altres solucions 

Finalment, les tecnologies basades 
en el gas natural tenen rendiments 
elevats, per a una mateixa demanda 
gasten menys energia. Les calderes 
de condensació consumeixen entre 
un 15 i un 25% menys d’energia que 
les calderes convencionals i són el 
soci ideal de les energies renovables, 
com és la solar tèrmica. També dispo-
sa de solucions per al servei de refri-
geració, complint igualment amb els 
requeriments de calefacció i aprofitant 
la calor residual per poder abastir, en 
tot o en part, l’aigua calenta sanitària 
d’una manera gratuïta. 

vegeu tAulA:

Cal tenir present que no hi ha una 
única solució energètica que sigui 
sempre la més eficient. Cada hotel té 
unes característiques constructives i 
de demanda energètica depenent de 
molts factors i que fan que la solució 
òptima sigui diferent d’un establiment 
a un altre. Així mateix hi ha certs con-
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“Amb GAS NATURAL 
s’aconsegueix més 
per menys”

	  

GaS natUral DiStribUció, a través de 
les diferents empreses distribuïdores 
del grup, expandeix la seva xarxa 
de distribució de gas, aconseguint 
les principals ciutats del nostre país 
i la major part de les destinacions 
turístiques, com Ayamonte, Marbella, 
Aguadulce, Benidorm, Gandia, Peñís-




