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El just és que paguis tan sols el gas que consumeixes
 
Gas&Reparto 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 just del cost de la calefacció i/o aigua freda 
i calenta. Per a això s’instal·len equips de repartiment de costos en els radiadors de cada habitatge 
que permeten comptabilitzar la quantitat a pagar d’acord amb el consum.

D’aquesta manera cada veí paga tan sols el que li correspon amb possibilitat d’arribar a aconseguir 
fins a un 20% d’estalvi a la factura de gas natural al que pot afegir el 10% de descompte amb el 
servei Gas&Reparto.

Estalvia fins a un

de calefacció  
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de veïns 

20%+10%1

Sense inversió inicial,  
comissions per cancel·lació  
ni paperassa

Sense  
desagradables  
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Sense  
necessitat 
d’avals



1 Font: IDAE i AERCCA.
2 Segons el contracte de subministrament de gas firmat per la Comunitat de Propietaris. Requisit necessari per a la contractació de servei.
3 Pack per radiador contempla: repartidor + vàlvula termostàtica + detentor. Tot de primeres marques.
4 Excepte en cas de denegació de l’accés als habitatges.
5  Tenint en compte repartidors de costos sense vàlvules termostàtiques en un habitatge  amb 5 radiadors. Contracte a 3 anys. Càlcul: (6,69 €/rad (repartidor)  

+3,92 €/rad (servei)) x 5 rad/12 mesos + 21% IVA = 5,29 €/mes.

D’acord amb l’Ordre Ministerial ICT/155/2020 24 de 
febrer 2020 els habitatges tindran 5 anys per poder 
canviar els comptadors d’aigua freda i calenta amb 
una antiguitat superior a 12 anys i el seu incompliment 
serà sancionat. A més, ben aviat serà obligatori per 
normativa europea la comptabilització individual  
de consums en calderes comunitàries. Avança’t amb  
Gas& Reparto i beneficia’t de la campanya promocional 
del 10% de descompte.

A més, si substitueixes els comptadors d’aigua  
per nous intel·ligents...
•  Garanteixen la teva seguretat i salut.  

No és necessari l’accés de cap persona a l’interior  
de l’habitatge ni al portal per fer les lectures.

•  Ofereixen lectures instantànies diàries.  
Permeten detectar ràpidament problemes a la 
instal·lació.

Servei integral
 
•  Gas natural2 + finançament dels equips de 

repartiment de calefacció i/o aigua i/o packs3  
per radiador de primeres marques + servei de 
repartiment de costos.

•  Instal·lació sense inversió inicial i claus en mà.

•  Repartiment de costos amb el consum real  
de la factura de gas (sense estimacions)4.

•  Ofertes especials de gas.

•  Enviament d’informe de consums mensual a cada veí.

900 40 20 20 
atenciosolucions@naturgy.com
www.naturgy.cat/comunitatspropietaris

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

personalitzada i instal·lacions automatitzades.

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

•  Còmoda instal·lació, sense obres ni cables.

•  Còmoda lectura via ràdio, sense accés als habitatges, 
dels dispositius de repartiment (norma UNE EN 834).

•  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 labor  
de l’administrador de finques.

Des de 5,29 € mes/habitatge5
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