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PRESENTACIÓ

• Vols conèixer tot el relatiu a aquesta energia, el seu ús, la seva 
distribució, la seva comercialització i les seves diferents 
aplicacions?



MENYS CONTAMINANT
• El gas natural, tot i ser un combustible que contribueix al 

canvi climàtic, té un 15% menys d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle per unitat energètica que el GLP

Si s’extrapola aquesta comparativa en una llar “tipus” a Sant 
Julià de Vilatorta, es pot observar com en el cas de consumir 
GLP es generarien un total de 2,54 tones de CO2eq., i en el cas de 
gas natural de 2,20 tones de CO2eq.. Per tant, la implantació de 
gas natural suposaria una reducció de 300 kg de CO2eq. a 
l’atmosfera per cada vivenda del municipi.



MÉS ECONÒMIC
• Una vivenda de Sant Julià “tipus” (120 m2 aproximadament) té un 

consum total de calefacció i ACS de 11.000 kWh any. Aquest consum, 
l’any 2014, hauria suposat un cost anual en calefacció i ACS de 1.155 
€ amb GLP i de 803 € amb gas natural, una diferència anual superior 
als 350 €. El 2015 la diferència hauria estat de més de 150 €. El 2017 
es manté aquesta diferència en uns 193 €.

Evolució del preu €/kWh del GN i el GLP
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ENTREM EN UN MERCAT AMB 
MÉS COMPETÈNCIA

• Gas natural distribución és qui porta el gas natural a Sant Julià. Però 
cada família o client pot contractar el servei amb la 
comercialitzadora que vulgui. N’hi ha vàries que ofereixen aquest 
combustible. I es pot entrar en ofertes combinades de gas i llum.



MÉS BEN PROVEÏTS COM A POBLE

• En cas d’inclemències meteorològiques importants, com poden ser 
nevades o aiguats, el subministrament de gas natural serà més difícil 
que s’interrompi. El seu subministrament no arribarà per carretera 
com el GLP sinó que estarà connectat en una xarxa al subsòl.



EQUILIBRI TERRITORIAL

• Com que el gas natural arriba des de Santa Eugènia de Berga, les 
previsions de futur és que Vilalleons també pugui gaudir del servei de 
gas natural. A més se’n beneficiaran les cases de pagès al llarg del 
camí de la Mata



UN ÚLTIM CONSELL: 
INSTAL·LADORS DE PROXIMITAT

• A través d’AICO Serveis Energètics (el gremi d’instal·ladors d’Osona):

• Instal AD Sant Julià, SL.
T. 93 812 27 01
info@instalad.com

• Rosell Atienza, Joan
T. 93 888 80 24
joanrosell70@gmail.com

• Rosell Ballús, Xevi
T. 93 888 78 95
rosell.xevi@gmail.com
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Gràcies per la vostra atenció
30 de novembre de 2017


