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Ara Gas Natural Catalunya
és Nedgia Catalunya
[Instal·lació a inspeccionar]
[Adreça]
[Codi postal. Localitat]
[Dia/mes -en lletra-/any]
Ref.: [Núm. expedient XXXXXXXX/CUPS/…]
Data darrera inspecció periòdica [dia/mes/any]

IRC

(Instal·lació
Receptora
Comuna)

La seva seguretat és el primer: l’avisem de la Inspecció Periòdica
de la instal·lació de gas en zones comunes, obligatòria per llei1 cada 5 anys
Benvolguda/ut clienta/t,
Li recordem que correspon fer la inspecció de la instal·lació de gas de la seva comunitat.

Què haig de fer?
La comunitat ha de decidir amb qui fer la inspecció: o bé amb nosaltres, la seva distribuïdora de gas i,
en aquest cas, ens encarregarem de tot, o directament amb una empresa instal·ladora de gas habilitada2,
amb la qual s’hauran de posar en contacte per tal que faci la inspecció i ens enviï un cop feta els resultats.

Quins terminis tinc?
Si la comunitat decideix fer la inspecció amb nosaltres, ara no han de fer res més. Visitarem la finca per
fer la inspecció la setmana del [dia/mes/any] al [dia/mes/any]. Uns dies abans col·locarem un cartell a la
finca amb les dades de contacte del tècnic que la farà.
Si decideixen fer la inspecció amb una altra empresa, aquesta ens ha d’enviar el certificat amb el seu
resultat abans del dia [dia/mes/any] a través de www.nedgia.es 3. Si no ho rebem entendrem que la
comunitat ens ha triat per fer la inspecció.

Quant em costarà i com ho puc pagar?
Mai no hauran de pagar res al tècnic que els visiti. El cost que li correspongui sempre es farà arribar a la
seva comercialitzadora amb la qual té contractat el subministrament, per tal que l’inclogui a la factura del
gas. Si la inspecció la fem nosaltres el cost serà de [XX,XX] € 4, IVA inclòs. Si opten per una empresa
instal·ladora el cost serà el que acordin amb aquesta.
Consulti www.nedgia.es/inspeccion si vol saber-ne més detalls i si, tot i així, tingués algun dubte, si us
plau, truqui’ns al telèfon gratuït 900 100 252.
Gràcies per la seva col·laboració.

Firma

[Responsable]
[Unitat]
[Societat distribuïdora]
Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. ITC-IGC 07.
Consultables a www.sede.minetur.gob.es
3
Reial Decret 984/2015 de 30 d’octubre.
4
El cost [XX]€, IVA inclòs, es desglossa: [XX]€, corresponen a despeses de gestió de l’empresa distribuïdora, assenyalats per Ordre del Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme; i [YY]€, són les despeses de la inspecció física, l’import màxim de la qual està assenyalat per l’organisme competent
de la seva Comunitat Autònoma.
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