
Gasconfort renova la caldera de la teva comunitat
El millor servei per transformar a gas natural la caldera 
centralitzada o renovar-la per una altra d’alta eficiència. 
Naturgy realitzarà una gestió integral de la instal·lació, 
incloent-hi la compra d’energia a un preu competitiu, 
amb un doble objectiu: reduir la factura energètica i 
augmentar el confort.

A més, si encara no en disposes, hi pots afegir el servei 
de repartiment de costos que permet que cada veí 
pagui per l’energia que el seu habitatge consumeix 
realment i no pel coeficient de participació. Això suposa 
un repartiment equitatiu del cost energètic i contribueix 
a l’estalvi i l’eficiència energètica de l’edifici. La teva 
comunitat només s’haurà de preocupar de gaudir de la 
calefacció i l’aigua calenta.
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Transforma i gestiona 
la teva sala de calderes 
amb màxim rendiment i 
garantia total per només
34 € habitatge/mes1



Un servei integral que permetrà a la teva 
comunitat...

•  Renovar la sala de calderes i despreocupar-se de la seva 
gestió.

•  Obtenir la màxima eficiència gràcies a un pla  
de manteniment complet2.

•  Disposar d’un servei d’assistència 24 hores, 365 dies 
l’any, i telemesura perquè la instal·lació estigui sempre 
controlada. 

•  Reduir la petjada de carboni. Les emissions de CO2 del gas 
natural són un 25 % inferiors que les del gasoil i un 40 % 
menys que les del carbó.

gaudir de múltiples beneficis…
•  Naturgy com a únic interlocutor per a la instal·lació, el 

manteniment i el consum.

•  Sense inversions inicials3. Naturgy n’assumeix el cost.

•  Augment del nivell de confort a tots els habitatges.

•  Rendiment garantit: només pagues per l’energia que 
consumeixes.

i reduir la factura energètica.
•   Minimitzant la quantitat de combustible utilitzat per cobrir 

les necessitats de calefacció i aigua calenta.

Tot amb la professionalitat i solvència que 
ofereix Naturgy, empresa líder en assessoria  
i gestió energètica.

A més…

•   Pots acollir-te a un còmode pla de pagaments fixos per 
repartir les despeses de l’hivern al llarg de l’any.

 

•  I contractar el servei de repartiment de costos, que et 
permetrà comptabilitzar individualment els consums de 
calefacció i aigua calenta de cada veí. Així, cadascú pagarà 
només el que realment consumeixi el seu habitatge. 

Invertim en el teu estalvi i en el benestar 
de la teva comunitat de veïns.

Naturgy ofereix solucions energètiques que 
permeten a les comunitats de propietaris 
renovar les seves instal·lacions sense fer cap 
inversió inicial i obtenir estalvis energètics  
i econòmics des del primer dia.

Canvia, amb màxim rendiment i garantia 
total, la caldera centralitzada per una 
altra de gas natural, d’alta eficiència,  
per només:

34 € habitatge/mes1
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1  Càlcul: transformació de la sala comunitària de calderes de gasoil a gas (360 kW) amb finançament al 3 % a 10 anys + gestió de manteniment en règim de garantia total de la instal·lació (IVA inclòs). 
Consum 233 Mwh i 35 habitatges. El preu no inclou el consum de gas. Càlcul (quota d’equips i instal·lació total anual: 9.226,56 € + quota de serveis: 4.911 €) / (35 habitatges x 12 mesos). 

2  No es farà el manteniment correctiu d’alguns equips del client que no hagin estat instal·lats per Naturgy. El client haurà de reparar les avaries causades per aquests equips o instal·lacions. 
3  Sense inversió inicial per al client, els costos de la instal·lació s’amortitzen en la quota fixa anual. 
4  Pla de pagaments fixos amb regularització el dotzè mes, i revisió anual de la quota respecte al consum real durant l’any.

900 40 20 20
atencionsoluciones@naturgy.com

Gràfic calculat amb preus 1T2021.
*Situació final un cop amortitzada la inversió.

Pla de pagaments fixos


