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Registre en l’Aplicació

L‘Administrador de finques/Gestor ha
d’accedir a:

www.naturgy.es/altagestor

per poder donar-se d’alta a l’Àrea Clients de  
Naturgy.

Si les dades són correctes, després  
d’“Enviar” el formulari, rebrà un primer correu  
electrònic per confirmar l’adreça de correu  
indicada i un segon correu de benvinguda a  
l’Àrea Clients.
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Accés i pantalla d’inici

Una vegada donat d’alta, l‘Administrador de  
finques/Gestor haurà d’accedir a:

https://areaprivada.naturgy.es

per gestionar els contractes d’energia dels  
clients que vulgui administrar.

Per donar d’alta nous clients, l’usuari ha de  
fer clic al botó “Assignar client” a la pantalla  
inici.
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4 La documentació de l‘Administrador és el  
NIF/CIF/NIE de l’administrador escanejat per  
l’anvers i el document d’autorització, en el  
qual s’autoritza l’administrador per gestionar  
la comunitat de propietaris.

Assignació de nous clients

Inicialment, l‘Administrador haurà de triar  
entre les dues opcions que s’hi presenten:

1)Administrador de finques per  
gestionar contractes de comunitats de  
propietaris o propietats de finques.

2) Gestor energètic o Gestories per  
gestionar els contractes energètics dels  
seus clients.

Assignació > Administrador finques

En el cas de l‘Administrador de finques,  
haurà d’emplenar el formulari següent, tal  
com s’indica a continuació:

Dades de l’Administrador de finques,  
indicant el NIF/CIF/NIE i l’adreça electrònica  
amb què es va registrar a l’Àrea Clients.

L’administrador tindrà permisos de  
modificació per veure la informació del client  
i fer peticions i reclamacions a l’Àrea Clients,  
en nom del client.

Les notificacions s’enviaran només a  
l‘Administrador de finques

Dades de la comunitat de propietaris o  
finca, la qual ha de disposar d’un contracte  
actiu amb Naturgy Iberia, S.A

Per a la documentació del client té dues
opcions:

-L’Acta de la comunitat de propietaris en què  
se’l designa com a administrador

-El NIF/NIE del president de la comunitat  
escanejat (només l’anvers) i l’autorització del  
president de la comunitat que l’acredita com  
a administrador.
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Assignació de nous clients

Una vegada emplenats els camps i enviat  el 
formulari, l‘Administrador de finques  rebrà 
un correu indicant que la petició s’ha  
registrat, i una vegada revisada rebrà un
altre correu de petició acceptada en cas que  
la documentació sigui correcta, o de petició  
rebutjada per error en algun document,
cas en què haurà de tornar a fer la petició i  
adjuntar de nou tots els documents.

Asignació > Gestor

En el cas del gestor, haurà d’emplenar el  
formulari, tal com s’indica a continuació:

Dades del Gestor, indicant el NIF/CIF/ NIE  
i l’email amb el que es va registrar a l’Àrea  
Clients.

Les notificacions seran enviades només al  
Gestor.

Dades del client, el qual ha de disposar d’un  
contracte actiu amb Naturgy Iberia S.A.

La documentació que el Gestor ha  
d’annexar és la següent: el NIF/CIF/NIE  del 
gestor i el del client (escanejats per  l’anvers) 
i el formulari d’assignació, en què  s’indiquen 
les dades del client i del gestor,  el nivell de 
permisos i la llista de punts de
subministrament del client que cal gestionar.

El Gestor disposarà de diferents nivells de  
permisos sobre cada client:

-Consulta, on podrà veure contractes i  
factures del client.

-Modificació restringida, implica peticions i  
reclamacions des de l’Àrea Clients (formulari  
d’atenció al client).

- Control total.
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La documentació que l‘Administrador de finques ha d’aportar és la següent:

Assignació client

Opció 1:

- Còpia del NIF/CIF/NIE de l‘Administrador de finques.

- Autorització per a la representació de la comunitat de propietaris.

- Acta de la comunitat de propietaris en què se l’acredita com a administrador.

Opció 2:

- Còpia del NIF/CIF/NIE de l‘Administrador de finques.

- Autorització per a la representació de la comunitat de propietaris.

- Acta de la comunitat de propietaris en què se l’acredita com a administrador

Desassignació d’un client per part del gestor

L‘administrador de finques ho podrà fer directament des de l’Àrea Clients sense necessitat d’aportar  
documentació.

La documentació que el Gestor ha d’aportar és la següent:

Assignació client

Opció 1:

- Còpia del NIF/CIF/NIE del Gestor

- Còpia del NIF/CIF/NIE del client

- Formulari d’assignació de clients

Modificació nivell de permisos

La mateixa documentació que per assignació de client modificant el formulari d’assignació en quant a
permisos.

Desassignació d’un client per part del Gestor

El Gestor ho podrà fer directament des de l’Àrea Clients sense necessitat d’aportar documentació.

Documentació
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Cerca

Per gestionar els clientes donats d’alta, ha  
de fer clic a “Gestionar clients” a la pantalla  
d’inici.

En aquesta secció l‘Administrador de finques/  
Gestor podrà cercar un client per núm. de  
contracte, per NIF o per nom.
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Modificació de permisos
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En aquesta pantalla el Gestor podrà  
modificar els permisos dels seus clients,  
emplenant el formulari corresponent i  
adjuntant la documentació requerida.

En el cas de l‘Administrador de finques,  
tindrà permisos de modificació sobre els  
seus clients.

Les notificacions aniran sempre adreçades a  
l‘Administrador de finques/Gestor.

L‘Administrador de finques/gestor també es  
podrà desassignar els seus clients, quan  
deixi de ser-ne l’administrador.
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Gestions des del perfil client
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Perquè l‘Administrador de finques/gestor  
pugui gestionar els seus clients de manera  
online a través de l’aplicació, ha d’accedir a  
l’Àrea Clients amb el perfil del seu client.

Per fer-ho, només haurà de fer clic sobre el  
nom o sobre el NIF del client.

Fent clic sobre el nom o el NIF,  
l’Administrador/Gestor veurà la vista de l’Àrea  
Clients del client.
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Cerca de clients assignats




