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Amb Naturgy Solar, el Sol a un clic.
La solució integral d’autoconsum que et permetrà produir la teva energia, 100 % 
compromesa amb el medi ambient i amb la confiança d’una companyia líder en 
serveis, amb més de 175 anys d’experiència.

•  Disseny de la solució òptima. Naturgy calcula la 
mida de la instal·lació que s’adapta millor a les teves 
necessitats energètiques, i dissenya una solució a mida 
per optimitzar la rendibilitat de la teva inversió.

•  Subministrament d’equips FV. Naturgy només treballa 
amb marques de màxima qualitat i garantia.

•  Legalització i posada en marxa, i gestió de 
subvencions1. Els nostres instal·ladors realitzen totes 
les gestions i tràmits administratius (llicència, butlletí 
electrònic o CIE) perquè no t’hagis de preocupar de res.

•  Monitorització de consums. Podràs consultar en 
qualsevol moment quanta energia consumeixes de la 
teva instal·lació i de la xarxa, per ajudar-te a aprofitar la 
teva energia al màxim.

•  Facilitats de pagament. Amb Naturgy podràs pagar la 
instal·lació com tu prefereixis: al comptat, 12 mesos sense 
interessos i 3% de comissió d’obertura o finançant-lo fins 
al 100% a 10 anys sense comissió d’obertura.

•  Subministrament 100 % renovable. L’energia de xarxa 
que necessitis consumir té garanties d’origen 100 % 
renovable certificades.

•  Fiscalitat reduïda amb un IVA al 10 % segons el RD 
37/1992, de 28 de desembre.

Inclou:

1  Gestió de les subvencions dels fons Next Generation. Naturgy s’ocuparà de gestionar la subvenció a partir de la recepció de la documentació i la informació 
subministrada pel client, la qual haurà de correspondre amb el titular de la instal·lació (beneficiari de la subvenció), a totes les comunitats autònomes on estigui habilitat 
amb aquesta finalitat. La concessió de la subvenció i el seu pagament són a càrrec de les comunitats autònomes. Naturgy no es fa responsable de la veracitat de les 
dades i documents aportats pel client ni tampoc de la concessió ni el pagament de la subvenció.



Gammes de producte
Tranquil·litat.
•  Rendibilitat mitjana anual del 7,7 %  

durant 30 anys (sense considerar ajuts  
ni subvencions).

•  Placa fotovoltaica de màxima qualitat  
i garantia de 25 anys.

•  Inversor híbrid amb o sense bateries.

•  Estètica millorada, amb panells all-black 
(panell i marc en negre).

•  App de monitorització intel·ligent de la teva 
producció i consum.

•  Possibilitat d’incloure bateries a la teva 
instal·lació.

Naturgy t’ofereix serveis opcionals addicionals per complementar la teva 
instal·lació d’autoconsum Naturgy i maximitzar-ne els avantatges amb una 
solució integral.

Tarifa Manteniment.

8,90 €/mes 

11 cèntims/kWh 
de compensació per l’energia que 
produeixes i no consumeixes.

•  Subministrament d’energia de xarxa amb 
garanties d’origen 100 % renovable. 

•  

•  Servei de manteniment integral 
Servielectric Complet amb FV.

•  Revisió anual preventiva de la instal·lació 
d’autoconsum i dels equips d’aire 
condicionat / bomba de calor individual.

•  Manteniment correctiu.

•  Reparació multimarca d’electrodomèstics  
i aire condicionat.

•  Servei urgent en menys de 3 hores.

•  Un servei anual de “manetes elèctric”.

•  Garantia de 6 mesos i màxima cobertura.

Òptima.

•  Rendibilitat mitjana anual de 9,1 % durant  
25 anys (sense considerar ajuts ni subvencions).

•  Placa fotovoltaica d’alta qualitat i garantia  
de 12 anys.

•  App de monitorització intel·ligent de la teva 
producció i consum.

•  Possibilitat d’incloure-hi bateries.


