
FP. 00375. ÉS-FO. 02 Ed. 1 Pàg. 1 de 1 

Autorització per a la petició d’interrupció del subministrament de gas en finca 

El Sr./la Sra. _____________________________________________________________________________, com a 
representant de la comunitat de propietaris o propietari de l’immoble situat al carrer/av./plaça 
_____________________________________________ núm. ________ Municipi ___________________ 

Autoritza: 

El Sr./la Sra. _________________________________________________________________________, a realitzar 
obres de modificació de la instal·lació receptora comuna, o connexió d'una nova presa per al subministrament de gas 
a l'habitatge/local situat al carrer/av./plaça _____________________________________________ núm. ________ 
Esc. ____ pis i porta ______ Municipi de ________________________________________ 

Per aquest motiu, sol·licita a  (d’ara endavant la Distribuïdora) que procedeixi a 
tallar el subministrament, que caldrà reobrir en acabat. 

Aquestes obres seran realitzades per l'Empresa instal·ladora ___________________________________, amb carnet 
d'empresa núm.___________________, sent l'instal·lador autoritzat el Sr./la Sra. 
_______________________________________________________________, amb carnet d’instal·lador núm. 
_________________________ que preveu que la durada del tall sigui de ______________ hores el dia que es 
determini. 

A ______________________________, el _____ de __________________ de ______ 

En compliment del que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals  

l'informa que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de complir les obligacions legals que resultin d'aplicació. 

En relació amb la comunicació de les seves dades personals, les dades es podran enviar a organismes i administracions públiques 
per al compliment de les normes legals que resultin d'aplicació. 

Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, limitar-ne el tractament, oposar-se al tractament i exercir el seu dret a la 
portabilitat de les dades de caràcter personal, en qualsevol moment, dirigint-se a Reclamacions – Atenció personalitzada a Plaça 
del Gas núm. 2 - 08003 Barcelona amb la referència “Sol·licitud Protecció de Dades - Nedgia” o a l’adreça de correu electrònic 
sgestionre@nedgia.es adjuntant una còpia del document que acrediti la seva identitat (DNI/NIE). 

Li aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades disponible a la nostra pàgina web www.nedgia.es/ 
es/1297078202422/nota+legal.html o en sol·liciti l’enviament per correu electrònic. 

L'instal·lador autoritzat El president de la Comunitat o el 
propietari de l'immoble (*) 

El sol·licitant (*) 

Nom: __________________ Nom:  _____________________ Nom:  ______________________ 
DNI:  _____________________ DNI:  ______________________ 
Domicili:  __________________ Domicili:  ___________________ 
Telèfon:  __________________ Telèfon:  ___________________ 

Signatura: Signatura: Signatura: 

Segell: Segell de la Comunitat: 

(*) Només cal emplenar aquesta casella si la IRC no és propietat de 
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