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Condicions generals al Contracte de Connexió a la Xarxa de Distribució 

Inici del contracte: 
La data d'inici del contracte coincidirà amb la posada en servei de la instal·lació i prèvia formalització del contracte de subministrament 
amb una empresa comercialitzadora. 

Durada del contracte: 
La durada del contracte d’ús serà anual i es prorrogarà tàcitament a terminis iguals. No obstant això, el contracte quedarà rescindit de 
forma automàtica en cas de baixa definitiva del subministrament. 
La baixa del subministrament es sol·licitarà a la Distribuïdora a través del subministrador, i es durà a terme segons les condicions que 
reglamentàriament siguin d'aplicació. 

Manteniment de les instal·lacions 
Els titulars, o com a mínim, els usuaris de les instal·lacions, estaran obligats a fer-ne el manteniment i un bon ús, així com dels aparells de 
gas que s’hi acoblin, seguint els criteris establerts al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i els seus ITC, 
de manera que es trobin permanentment en disposició de servei amb el nivell de seguretat adequat. Així mateix atendran les 
recomanacions que, pel que fa a la seguretat, els siguin comunicades pel subministrador, la distribuïdora, l'empresa instal·ladora i el 
fabricant dels aparells, mitjançant les normes i recomanacions que figuren en el llibre d'instruccions que acompanya l'aparell de gas. 
La Distribuïdora serà responsable de la conservació de les instal·lacions de la xarxa de distribució fins a la clau del connexió de servei de 
l'immoble, inclosa. 

Inspecció periòdica de les instal·lacions: 
Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució per canalització, d'acord amb 
l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre i el RD 919/2006, de 28 de juliol, hauran de ser realitzades per la Distribuïdora, utilitzant 
mitjans propis o externs. 
La inspecció periòdica de la part comuna de les instal·lacions receptores la farà la Distribuïdora, utilitzant mitjans propis o externs. Els 
titulars d'aquestes instal·lacions abonaran l'import derivat de les inspeccions periòdiques a la Distribuïdora. 

Lectura del subministrament: 
La lectura dels equips de mesura és responsabilitat de la Distribuïdora, i per fer-la podrà utilitzar mitjans propis o externs. La lectura es 
realitza amb una periodicitat mínima bimestral per als consums domèstics. És obligació del personal lector la presa de lectura real. En cas 
que el comptador no sigui accessible i el consumidor no pugui estar present durant la presa de lectures, se l’informarà dels altres canals 
gratuïts per tal que pugui facilitar la lectura a la Distribuïdora. 

Equip de mesurament: 
A cada punt de subministrament s'instal·laran els equips de mesurament necessaris. El manteniment i les comprovacions metrològiques 
periòdiques establertes seran responsabilitat del propietari dels equips de mesurament. 
Tant l'usuari com la Distribuïdora i el subministrador podran sol·licitar la verificació de l'equip de mesurament, mitjançant els serveis d'un 
laboratori acreditat. Les despeses generades per la comprovació i verificació del comptador aniran a càrrec del sol·licitant en cas que es 
comprovi que el funcionament és correcte, i a càrrec del propietari de l'equip en cas contrari. Com a despeses es consideraran també les 
corresponents a la retirada i reinstal·lació de l'equip de mesura que s’ha de verificar i les de l'equip de substitució durant el període de 
verificació. 
En el cas de comprovar-se un funcionament incorrecte, es procedirà a efectuar una facturació complementària, entre l’última revisió o 
instal·lació de l’equip i el moment de la comprovació. El període de correcció serà la meitat del temps transcorregut des de l’última revisió 
o instal·lació de l’equip, sempre que no hi hagi cap acord en la determinació del moment en què es va produir la causa de l’error no
admissible. En cap cas, aquest període no podrà superar un any. Quan la Distribuïdora no pugui dur a terme la lectura, i l'usuari no la
subministri a través dels canals establerts, la Distribuïdora procedirà a l'estimació dels consums associats al punt de subministrament. En
cas d’absències reiterades, i en concret un cop transcorreguts 12 mesos des de l’última lectura real en camp, s’aplicarà el que s’indica
en el punt següent.
Accés a les instal·lacions de l'usuari: 
L'usuari tindrà l'obligació de permetre al personal autoritzat per l'empresa distribuïdora l'entrada al local o habitatge al qual afecti el servei 
contractat en hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, per tal d’inspeccionar les instal·lacions, efectuar la lectura de comptador, o 
realitzar qualsevol altra feina derivada dels serveis associats al subministrament realitzats per la Distribuïdora. Si no és possible, es 
procedirà a comunicar aquesta circumstància als Serveis d'Indústria i altres organismes competents en la matèria, i s'iniciaran les 
gestions de tall de subministrament davant la impossibilitat d'accés reiterat per realitzar el mesurament, d'acord amb la legislació 
vigent.
Atenció d’urgències: 
Amb la finalitat d'atendre possibles incidències de seguretat (olor de gas, incendi o explosió) a les instal·lacions receptores dels usuaris, els 
distribuïdors hauran de disposar d'un sistema, propi o contractat, d'atenció d'urgències. Els distribuïdors repercutiran als usuaris els costos 
derivats de la disponibilitat permanent d'aquest servei d'atenció de les urgències de seguretat, segons s'estableixi reglamentàriament. 
Suspensió temporal de la connexió a la xarxa de distribució per causes tècniques: 
La Distribuïdora haurà de mantenir el servei de forma permanent als usuaris connectats a la seva xarxa, excepte en els casos que es 
contemplen en la legislació vigent. No obstant això, es podrà interrompre el subministrament temporalment si concorre alguna de les 
següents circumstàncies: 
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a) Per raons de seguretat.
b) Per causa de força major.
c) Per efectuar tasques de manteniment, reparació, substitució o ampliació de les instal·lacions de gas. 

Excepte en situacions d'urgència, la Distribuïdora haurà de procedir a informar amb antelació suficient els usuaris afectats i els 
comercialitzadors als quals presti el seu servei sobre la intenció de procedir a la interrupció del subministrament i la data en què es 
procedirà a la interrupció. En aquesta informació es farà constar la causa que origina la interrupció i la data prevista per reprendre el 
subministrament. 
En tots els casos, la Distribuïdora haurà de comunicar als usuaris i comercialitzadors afectats la represa del subministrament, utilitzant els 
mitjans més adequats. 
Suspensió temporal de la connexió a la xarxa de distribució per causes no tècniques: 
La Distribuïdora podrà dur a terme treballs d'interrupció temporal del subministrament no atribuïbles a causes tècniques quan així ho 
requereixi l'usuari i/o el comercialitzador. En aquests casos la Distribuïdora concertarà una visita amb l'usuari durant la qual podrà dur a 
terme el tancament. Si no és possible la concertació de la visita, l'operació quedarà anul·lada. 
Despeses per desconnexió i reconnexió: 
Les despeses que origini la suspensió del subministrament seran per compte de la Distribuïdora i, la reconnexió del subministrament, en 
cas de tall justificat i imputable a l’usuari, serà per compte del consumidor, que haurà d'abonar una quantitat equivalent al doble dels drets 
de connexió vigents com a compensació per les despeses de desconnexió. 
Modificació d'instal·lacions: 
Sempre que es modifiqui una instal·lació receptora (canvi de material o de traçat en una longitud superior a un metre, així com qualsevol 
ampliació de consum 

o substitució d'aparells per altres de diferents característiques tècniques), l'empresa instal·ladora que realitzi els treballs haurà de
comunicar aquesta circumstància al subministrador, qui sol·licitarà l'enllaç a la Distribuïdora. La Distribuïdora realitzarà les proves prèvies
establertes reglamentàriament, i el cost dels drets d’enllaç es repercutirà a l'usuari final.
Frau: 
Es considerarà que hi ha frau quan es produeix alguna acció o omissió que tendeix a modificar o impedir el mesurament del 
subministrament contractat en perjudici de la Distribuïdora segons s’estableix al RD 1434. La Distribuïdora o el comercialitzador podrà 
sol·licitar a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma que es visiti i inspeccioni la instal·lació de qualsevol consumidor amb l'objectiu de 
comprovar l'existència d'un possible frau. 
L'òrgan competent de la Comunitat Autònoma resoldrà sobre l'existència o no del frau, així com la quantia del mateix, si és el cas, 
comunicant aquesta resolució al sol·licitant i a l'usuari. La resolució per concepte de frau tindrà caràcter d'acte administratiu, i inclourà totes 
les circumstàncies que puguin contribuir a calcular amb exactitud el temps de durada del frau. En l’esmentada resolució es determinarà 
l’import de la quantitat necessària per solucionar el frau, així com les despeses derivades de la inspecció de les instal·lacions. 
Si l'usuari no efectua el pagament de l'import de la liquidació oficial del frau en el termini d'un mes, o no fa el dipòsit del mateix, es durà a 
terme la suspensió del subministrament amb rescissió del contracte. En cas que la investigació d'un frau, realitzada a petició de la 
Distribuïdora, resulti negativa, és a dir, no es demostri l'existència de frau, totes les despeses que se’n derivin seran a càrrec del 
peticionari de la investigació. 
Autoritzacions: 
a) Posada en servei: L'usuari, d'acord amb l'article 48.3 del Reial decret 1434/02 de 27 de desembre, podrà autoritzar la

comercialitzadora amb la qual contracti el subministrament per tal que dugui a terme en nom seu les gestions oportunes per a la
connexió de la seva instal·lació. En aquest cas, la comercialitzadora esmentada pagarà a la Distribuïdora les percepcions
econòmiques de posada en servei de gas indicades en aquest contracte es satisfaran en nom de l'usuari. L'usuari autoritza
expressament aquesta comercialitzadora perquè inclogui en les factures o comunicacions de subministrament de gas les
percepcions econòmiques pagades en nom de l'usuari.

b) La Distribuïdora repercutirà conjuntament amb el terme de conducció del peatge de transport i distribució l'import associat a
la contraprestació econòmica per la realització d'aquests serveis al comercialitzador, amb contracte ATR en vigor en el moment
d'emissió de la factura, qui, en el seu cas, el repercutirà al titular efectiu del subministrament.

L'usuari o el seu representant: 

He rebut:
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