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Agora Gas Natural Galicia
é Nedgia Galicia
[Instalación a inspeccionar]
[Enderezo]
[Código postal. Localidade]
[Día/mes -en letra-/ano]
Ref.: [Nº expediente XXXXXXXX/CUPS/…]
Data última inspección periódica [día/mes/ano]

IRC

(Instalación
Receptora
Común)

A súa seguridade é o primeiro: avisamos da Inspección Periódica
da instalación de gas en zonas comúns, obrigatoria por lei 1 cada 5 anos
Estimada/o clienta/e,
Lembrámoslle que corresponde realizar a inspección da instalación de gas da súa comunidade.

Que teño que facer?
A comunidade ten que decidir con quen facer a inspección: ou ben con nós, a súa distribuidora de gas e,
neste caso, encargarémonos de todo, ou directamente cunha empresa instaladora de gas habilitada2, coa
que terán que contactar para que faga a inspección e ela nos envíe logo os resultados.

Que prazos teño?
Se a comunidade decide facer a inspección con nós, agora non teñen que facer nada máis. Visitaremos
o predio para facer a inspección a semana do [día/mes/ano] ao [día/mes/ano]. Uns días antes
colocaremos un cartel no predio cos datos de contacto do técnico que a vai realizar.
Se deciden facer a inspección con outra empresa, esta tennos que enviar o certificado co resultado da
mesma antes do día [día/mes/ano] a través de www.nedgia.es 3. Se non o recibimos entenderemos que
a comunidade nos escolleu para realizar a inspección.

Canto me vai custar e como o podo pagar?
Nunca van ter que pagar nada ao técnico que lles faga a visita. O custo que lle corresponda sempre se
fará chegar á súa comercializadora coa que ten contratada a subministración, para que o inclúa na
factura do gas. Se a inspección a facemos nós o custo será de [XX,XX] € 4, IVE incluído. Se optan por
unha empresa instaladora o custo será o que acorden con ela.
Consulte www.nedgia.es/inspeccion se quere coñecer máis detalles e se, aínda así, tivese algunha
dúbida, por favor, chámenos ao teléfono gratuíto 900 100 252.
Grazas pola súa colaboración.

Sinatura

[Responsable]
[Unidade]
[Sociedade distribuidora]
Real Decreto 919/2006, de 28 de xullo. ITC-IGC 07.
Consultables en www.sede.minetur.gob.es
3
Real Decreto 984/2015 de 30 de outubro
4
O custo [XX] €, IVE incluído, desagrégase: [XX] €, corresponden a gastos de xestión da empresa distribuidora, fixados por Orde do Ministerio
de Industria, Enerxía e Turismo; e [YY] €, son os gastos da inspección física, cuxo importe máximo está fixado polo organismo competente
da súa Comunidade Autónoma.
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