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Circular 22/85 – 15 de juny de 2022 

 

Acord de col·laboració amb Novaluz Energía 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Us informem que hem signat un acord de col·laboració amb Novaluz Energía, una 

companyia que des dels anys 90 subministra electricitat a petites i mitjanes empreses 

del mercat nòrdic i que ara també ajuda a empreses de tot l’Estat Espanyol.  

 

Ni particulars, ni grans corporacions. Novaluz està especialitzada únicament en 

PIMES i autònoms. Una especialització que respon a un objectiu: enfocar els seus 

esforços en optimitzar el consum energètic d’aquest tipus d’empreses. Uns esforços 

que es concreten en els següents avantatges: 

 

Què diferencia Novaluz en relació a altres comercialitzadores energètiques? 

 

1. Novaluz elabora un estudi previ, gratuït i sense cap tipus de compromís per 

ajudar-vos a optimitzar la vostra potència i comprovar que no existeix cap 

desajust.  

 

2. Una tarifa única mitjançant la qual mai pagareu més per molt que pugi el preu 

de la llum. I si el preu de l’electricitat disminueix, també ho farà la vostra 

factura.  

 

3. Novaluz sempre posa a disposició dels seus clients un assessor personal 

dedicat, per resoldre els vostres dubtes i ajudar-te a optimitzar el vostre 

consum energètic.  
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4. L’electricitat que proporciona Novaluz prové únicament de fonts renovables i 

certificades per la CNMC com a 100 % verdes. En aquest sentit, Novaluz us 

facilitarà un certificat perquè pugueu tenir-lo al vostre establiment i un digital 

per penjar-lo a la vostra pàgina web.  

 

La companyia us vol oferir un estudi d’optimització energètica, 

completament GRATUÏT i sense cap tipus d’optimització, a més d’un 75% de 

descompte en les despeses de gestió d’energia verda.  

 

Si hi esteu interessats o voleu informar-vos amb més detall, us podeu posar en 

contacte amb l’assessora personal de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de 

Girona i de tots vosaltres, la senyora Noemí Roman, al número de telèfon 687 683 

574 o al correu electrònic, noemi.roman@novaluz.es. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació,  


