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Contracte de connexió a la xarxa de distribució 
Número de punt de subministrament (CUPS): 3(R2)- Data: 55(R2)- 

Objecte del contracte : La connexió i el servei de distribució, segons la seva definició legal 

El  Sr./la Sra________________________________________________ amb DNI/CIF: ___________________, còpia  qual mostra/aporta (S  / N ), ha signat 
ambl'empresa comercialitzadora ____________________________________________un contracte de subministrament, i té intenció de consumir gas 
natural fent servir les infraestructures de distribució d ____________________________d’ara endavant la Distribuïdora, a les instal·lacions de la seva 
propietat en el punt de subministrament situat al carrer _________________________________, num _______, Esc _____, Pis ______, porta ______ del 
municipi ______________________________________ codi postal ________________, provincia __________________,  telèfon ______________,i manifesta 
que és l’usuari efectiu del combustible en aquest domicili. 
Actua en el seu nom i representació, el Sr./la Sra.                    , major d'edat, amb DNI 
amb domicili a, que mostra/aporta còpia del seu DNI (S / N) i còpia del DNI de l'usuari indicat a l'encapçalament (S / N). 

Condicions econòmiques associades a la posada en servei de les instal·lacions receptores 
Obligatòries: 102(R3) 

114(R3) 
€ (1) 
€ (1 *) 

126(R3) 
138(R3) 
150(R3) 

€ (2) 
€ 
€ 

Opcionals: 

Drets de connexió de servei contractant 
Drets de connexió de servei sol·licitant 
Drets d’alta 
Total (IVA no inclòs): 
IVA 
Lloguer de comptador 
Lloguer d'instal·lació comuna 162(R3) 

174(R3) 
€/any (3) 
€/any (4) 

(1 i 1*) Contraprestació econòmica que percebrà la Distribuïdora per la realització del conjunt d'instal·lacions que componen la connexió del servei de gas i/o 
l'ampliació de capacitat de l'existent. Imports resultants de l'aplicació de l'Annex I apartats 1 a) i 1 b) del Reial decret 1434/2002 de 27 de desembre i altres 
normes que en cada cas siguin aplicables. L'import és percep en la data de contractació de la prestació del servei. 

(2) Percepció econòmica que percebrà la Distribuïdora en contractar la prestació del servei. Import regulat a la normativa legal vigent. L'import es percep en
la data de contractació de la prestació del servei.

(3) Aquest import només s'abonarà si el comptador és propietat de la Distribuïdora. L'import es troba regulat a la normativa legal vigent i es percep
periòdicament.

(4) Import corresponent al lloguer de la instal·lació receptora comuna del consumidor en cas de ser propietat de la Distribuïdora. La seva facturació respon a
un Acord privat les dades del qual es troben regulades a la normativa legal vigent. 

Condicions del contracte 
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. 
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Número de punt de subministrament: 146(R2)- 

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: 

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.

Protecció de dades de caràcter personal: 
En compliment del que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals,  
Nedgia Castilla-La Mancha, SA, amb domicili social a calle Jarama, 132, nave 3.08 y 3.09, Políg. Indust. Sta. María de Benquerencia, Toledo. l’informa que les seves dades 
personals seran tractades amb la finalitat de garantir el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i per complir les obligacions legals 
que resultin d'aplicació. Així mateix, les seves dades podran ser tractades per enviar-li informació publicitària o promocional dels nostres productes o de tercers 
col·laboradors que puguin ajustar-se al seu perfil de client. En relació amb la comunicació de les seves dades personals, les dades es podran enviar a 
organismes i administracions públiques per tal de garantir el compliment de les normes legals que resultin d'aplicació. Prenent en consideració tot l'anterior, 
sol·licitem el seu consentiment per als següents tractaments de dades personals: 
Accepta el tractament de les seves dades personals mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin
adaptar ofertes de productes o serveis que millor s'ajustin al seu perfil i, en conseqüència, l'enviament d'informació publicitària o promocional de Nedgia i de
tercers col·laboradors a través de diversos canals, inclosos els electrònics. 

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. 

Comunicació a l'usuari 
Formen part d'aquest contracte els documents annexos següents: 

- Carta d'autorització de l'usuari (si el signatari és un tercer).
- Certificat d'instal·lació de gas.
- Certificat de proves prèvies i posada en servei de la instal·lació

Les dades consignades en aquest contracte serviran de base per als possibles contractes que, sobre qualsevol altre tipus d'operacions comercials, les dues 
parts creguin convenient subscriure. 

L'usuari o el seu representant: L’empresa distribuïdora: 

Signat: .................................................. Signat: .................................................. 
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