
La millor solució per a la teva comunitat

Ara, amb la gestió energètica de la sala de calderes  
de la teva comunitat, Naturgy t’ofereix Reparto&Confort, 
el servei de repartiment de costos que permetrà una 
comptabilització individualitzada de la calefacció i l’aigua 
calenta de cada habitatge.

Inconvenients en comunitats  
sense comptabilització individualitzada

  Repartiment de costos de calefacció i aigua calenta  
per coeficients de propietat i no per consum real.

  Mala distribució de l’escalfor a la finca.

   No sempre hi ha possibilitat de regular els radiadors.

  Hi ha poca informació de la despesa comuna  
del sistema de calefacció i aigua calenta.

Paga tan sols el que consumeixes i aconsegueix fins a un 50% d’estalvi.  
A més, amb l’opció Premium, gaudeix del manteniment i la garantia  
a tot risc.

lloguer de 
repartidors
amb opció de compra

comptabilització 
individual

servei de atenció  
personalitzada 
24 hores, 365 dies

garantia  
a tot risc 
amb opció Premium

100% 
finançament

fins a

Per què  
pagar tots la  
mateixa calefacció,  
si el consum  
de cada veí és  
diferent?

4t B

2n A

3r C

6è H

7è D



900 40 20 20 
atencionsoluciones@naturgy.com
www.naturgy.cat/solucionsenergetiques
www.empresaeficiente.com

Tria la modalitat més adequada per a la teva comunitat:

La millor forma de controlar el consum  
de calefacció i aigua calenta

Per què contractar aquest servei  
amb Naturgy?

   Perquè amb el repartiment de costos podràs comptabilitzar 
individualment els  consums de calefacció i aigua  
calenta de cada veí. Així, cadascú paga tan sols el que 
realment consumeix el seu habitatge.

 Perquè comptaràs amb la confiança d’un expert.

   Perquè la instal·lació es farà amb total professionalitat  
i responsabilitat.

   Perquè et sentiràs segur sabent que la gestió de la 
instal·lació està en bones mans.

  Subministrament i instal·lació dels equips  
de repartiment.

  Comptabilització individual dels consums de 
calefacció i aigua calenta (informes i repartiment  
a les bústies).

  Sistema de lectura via ràdio. No és necessari  
entrar als habitatges per al procés de lectura.

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

  Repartiment equitatiu de les despeses  
de calefacció i aigua calenta.

  Fàcil d’instal·lar, es col·loca un mesurador per 
radiador o per habitatge, sense fils i sense obres. 

   Els dispositius són petits, estètics i no afecten  
la decoració. 

  Subministrament i instal·lació de vàlvules 
termostàtiques.

 Control de la temperatura a cada habitació.

  Revisió i modificacions en el circuit  
de distribució.

  Equilibrat hidràulic. Més uniformitat en la 
distribució de l’escalfor a tots els pisos.

  Tots els avantatges de la modalitat avançada,  
incloent-hi assegurança a tot risc amb garantia 
total de reposició durant tots els anys de contracte 
sobre les vàlvules i els equips instal·lats3.
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1  El % d’estalvi motivat per la renovació de la caldera dependrà de la situació actual de la instal·lació 
del client i la tecnologia concreta a implantar. L’estalvi motivat per un canvi de costum en l’usuari en 
conèixer el seu consum real pot arribar fins al 20%. (Font: IDAE i AERCCA).

2  Comptabilització individualitzada de consums obligatòria d’acord amb la Directiva d’Eficiència 
Energètica 2012/27/UE.

3  La modalitat Premium és exclusiva per als clients que tinguin contractat el servei de gestió 
energètica Gasconfort.
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