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Despreocupa’t de la sala de calderes de la teva  
comunitat de veïns, i que cada veí pagui per la quantitat 
que consumeix. 
 
Repartiment Just és una solució energètica que, a més de subministrar gas a la teva comunitat 
de veïns, ajuda a pagar els equips per fer un repartiment per consum del cost de la calefacció 
o l’aigua freda i calenta. Per fer-ho, s’instal·len als radiadors de cada habitatge equips de 
repartiment de costos que permeten comptabilitzar la quantitat a pagar segons el consum.

D’aquesta manera cada veí paga només la quantitat que li correspon, i pot arribar a aconseguir  
fins a un 40 % d’estalvi a la factura de gas natural. Contracta ara el nostre servei de Repartiment 
Just i tindràs un 10 % de descompte.

Estalvia fins a un

de calefacció amb  
Repartiment Just   
a la teva comunitat  
de veïns i compleix  
la nova normativa.

40%+10%1

Sense inversió inicial, ni comissions 
per cancel·lació ni paperassa

Sense derrames 
desagradables 

Sense necessitat 
d’avals

repartimentjust



Repartidors 
de costos

Calefacció

Gas
ACS

1 Font: IDAE i AERCCA.
2 Segons contracte de subministrament de gas signat per la comunitat de propietaris. Requisit necessari per a la contractació de servei.
3 Excepte en cas de denegació de l’accés als habitatges.
4  Considerant repartidors de costos sense vàlvules termostàtiques en un habitatge amb 5 radiadors. Contracte a 3 anys en una comunitat de 100 habitatges 

[5,92 €/rad (repartidors) + 3,61 € (servei)]/rad x 5 rad/12 mesos + 21 % IVA = 4,80 €.

Compleix el Reial decret 736/2020 aprovat el 4 d’agost 
de 2020, transposició de la Directiva 2021/27/UE 
d’eficiència energètica, que estableix la instal·lació 
de sistemes de comptabilització individualitzada 
per a calefacció centralitzada, i actualitza els teus 
comptadors d’aigua calenta i freda en compliment de 
l’Ordre ministerial ICT/155/2020.
Avança’t amb Gas& Repartiment, i beneficia’t de la 
campanya de promoció del 10 %.

A més, si substitueixes els comptadors pels models 
intel·ligents…
•  Garanteixes la teva seguretat i la teva salut.  

No cal que cap persona accedeixi a l’interior de 
l’habitatge ni al portal per fer lectures.

•  Obtens lectures instantànies diàries.  
Permet detectar ràpidament problemes a la instal·lació.

Servei integral
 
•  Gas natural2 + finançament dels equips de 

repartiment de calefacció o aigua per a radiadors  
de primeres marques.

• Instal·lació sense inversió inicial i clau en mà.
•  Servei de repartiment de costos amb el consum real 

de la factura de gas (sense estimacions)3.
• Ofertes especials de gas.
•  Enviament d’informe de consums mensual a cada veí.
•  Us ajudem a pagar i executem les modificacions que 

calguin a la sala de calderes.

900 40 20 20
atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.es/ca/comunitat_propietaris

Sense preocupacions
 
•  Servei 24 hores, 365 dies l’any, atenció  

personalitzada i instal·lacions automatitzades.

•   Manteniment en garantia total dels equips  
de repartiment (reposició en cas d’avaria).

•  Instal·lació còmoda, sense obres ni cablejats.

•  Lectura còmoda a través de radio dels dispositius  
de repartiment (norma UNE EN 834), sense accés  
als habitatges.

•   Un sol interlocutor durant tot el contracte.  
Naturgy reparteix la factura real sense gestions 
addicionals o ajustaments per part de l’administrador 
de finques.

•  Estalvi energètic amb l’actuació sobre els equips.

•  Processos simplificats que faciliten la feina  
de l’administrador de finques.

Des de 4,80 € mes/habitatge4

Contracta ara Repartiment Just  
i aconsegueix un 10 % de descompte

Compleix la nova normativa


