
Model de servei
Cada solució que oferim és integral i cerca l’experiència excel·lent del client. Inclou assessorament tècnic i la construcció 
de solucions en modalitat “claus en mà”, finançament, explotació i el subministrament energètic. Així el client tan sols s’ha  
de preocupar del seu negoci.

Durant els anys de contracte, Naturgy realitzarà la gestió integral dels serveis energètics per complir els objectius adquirits 
contractualment.

  Subministrament energètic més eficient.

  Manteniment preventiu i correctiu dels equips instal·lats 
(central de producció tèrmica, equips d’il·luminació, etc.).

  Garantia integral d’equips.

Naturgy desenvolupa projectes d’eficiència energètica amb la finalitat de reduir 
el consum d’energia primària, generar estalvis econòmics i reduir les emissions 
contaminants i d’efecte hivernacle.

  Monitorització en temps real dels paràmetres crítics 
de funcionament per a la detecció immediata de 
comportaments anòmals i la optimització dels paràmetres 
de funcionament.

  Atenció telefònica al client les 24 hores els 365 dies  
de l’any.

Estalvia energia  
amb una solució  
a la mida de la teva 
empresa

Naturgy t’ajuda a reduir  
el cost energètic.



A Naturgy, els clients són al centre de tot el que fem. Les solucions a mida permeten cobrir totes 
les seves necessitats energètiques amb projectes tecnològics específics, assegurant els resultats 
contractualment.

Actualment compta amb més de 5.500 
projectes en marxa en els que s’han implantat 
diferents tecnologies eficients adaptades a les 
necessitats de cada client.

Grans beneficis
  Sense inversions inicials a desemborsar per part  
del client.

  Interlocutor únic i factura integrada que engloba la 
totalitat dels serveis energia, manteniment i gestió.

  Estalvis energètics assegurats per Naturgy.

  Ús intel·ligent de l’energia.

  Reducció d’emissions de CO2 i consum d’aigua.

  Possible obtenció de subvencions, actualitzant el model 
econòmico-financer.

  Les quotes són 100% deduïbles en concepte de 
despeses.

  Detecció immediata d’anomalies.

A qui va adreçat?
  Sector terciari: hotels, centres educatius, hospitals/
residències, edificis d’oficines, recintes esportius, 
projectes d’Il·luminació exterior/interior, altres. 

  Administracions públiques.

  Sector industrial.

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