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Contrato Conexión á Rede de Distribución 
Número de punto de subministración (CUPS): 3(R2)- Data: 55(R2)- 

Obxecto do contrato : A conexión e o servizo de distribución, segundo a súa definición legal 

D. con DNI/CIF: , copia do cal amosa/achega (S / N), asinou coa 
empresa comercializadora contrato de subministración e ten intención de consumir gas natural 
empregando as infraestruturas de distribución da empresa _____________________    ____ en adiante a Distribuidora, nas instalacións da súa propiedade no punto 
de subministración situada na rúa  ,n° , Esc. , Piso , Porta da 

, teléfono localidade                                código postal , provincia                          , manifestando que é o 
efectivo usuario do combustible nese domicilio. 

 con domicilio en ,
amosando/achegando copia do seu DNI  

Actúa non seu nome e representación, D.                                                                             , maior de idade, co DNI:                                            con 
domicilio en                                                                                                                                 amosando/achegando copia do seu DNI (S  / N ) e copia 
doindicado no encabezamento (S / N). 

Condicións económicas asociadas á posta en servizo das instalacións receptoras 
Obrigatorias: Dereitos de acometida contratante 

Dereitos de acometida solicitante 
102(R3) 
114(R3) 

€ (1) 
€ (1 *) 

Dereitos de alta 
Total (IVE non incluído): 
IVE 

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

€ (2) 
€ 
€ 

Opcionais: Aluguer de contador 
Aluguer de instalación común 

162(R3) 
174(R3) 

€/ano (3) 
€/ano (4) 

(1 e 1*) Contraprestación económica a percibir pola Distribuidora pola realización do conxunto de instalacións que integran a acometida de gas e/ou a 
ampliación da capacidade da existente. Importes resultantes da aplicación do Anexo I apartados 1 a) e 1 b) do Real Decreto 1434/2002 do 27 de decembro 
e demais normas que en cada caso fosen aplicables. O seu importe percíbese na data da contratación da prestación do servizo. 

(2) Percepción económica a percibir pola Distribuidora ao contratar a prestación do servizo. Importe regulado na normativa legal vixente. O seu importe 
percíbese na data de contratación da prestación do servizo.

(3) Este importe soamente se aboará se o contador é propiedade da Distribuidora. O importe está regulado na normativa legal vixente e percíbese de 
forma periódica.

(4) Importe correspondente ao aluguer da instalación receptora común do consumidor no caso de ser propiedade da Distribuidora. A súa 
facturación responde a un “Acordo Privado” cuxos extremos están regulados na normativa legal vixente.

Condicións do contrato 
Inicio do contrato: 
A data de inicio do contrato coincidirá coa posta en servizo da instalación e formalización e previa do contrato de subministración con unha empresa 
comercializadora. 

Duración do contrato: 
A duración do contrato de uso será anual e prorrogarase tacitamente por prazos iguais. Non obstante o anterior, o contrato quedará rescindido de forma 
automática no caso de baixa definitiva da subministración. 
A baixa da subministración será solicitada ao distribuidor a través do subministrador, e levarase a cabo segundo as condicións que regulamentariamente sexan 
de aplicación. 

Mantemento das instalacións: 
Os titulares, ou no seu defecto, os usuarios das instalacións, estarán obrigados ao mantemento e bo uso das mesmas e dos aparellos de gas a elas 
conectados, seguindo os criterios establecidos no Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e os seus ITCs, de forma que 
se atopen permanentemente en disposición de servizo co nivel de seguridade adecuado. Así mesmo, atenderán as recomendacións que, por motivos de 
seguridade, lles sexan comunicadas polo subministrador, o distribuidor, a empresa instaladora e o fabricante dos aparellos, mediante as normas e 
recomendacións que figuran no libro de instrucións que acompaña ao aparello de gas. 
A Distribuidora será responsable da conservación das instalacións da rede de distribución ata a chave de acometida do inmoble, incluída esta. 

Inspección Periódica das Instalacións: 
As inspeccións periódicas das instalacións receptoras alimentadas dende redes de distribución por canalización, de acordo co artigo 74 da Lei 34/1998, do 7 de 
outubro, e o RD 919/2006, do 28 de xullo, deberán ser realizadas polo distribuidor, utilizando medios propios ou externos. 
A inspección periódica da parte común das instalacións receptoras deberá ser efectuada polo distribuidor, utilizando medios propios ou externos. Os 
titulares destas instalacións aboarán o importe derivado das inspeccións periódicas ao distribuidor. 

Lectura da subministración: 
A lectura dos equipos de medida é responsabilidade da distribuidora, podéndose utilizar para a mesma medios propios ou externos. A toma da lectura realízase 
cunha periodicidade mínima bimestral para os consumos domésticos. É obriga do persoal lector a toma da lectura real. No caso no que o contador non sexa 
accesible e o consumidor non poida estar presente durante a toma de lecturas, informaráselle doutras canles gratuítas para que lle poida facilitar a lectura á 
distribuidora. 

Equipo de medida: 
En cada punto de subministración instalaranse os equipos de medida necesarios. O mantemento e comprobacións meteorolóxicas periódicos establecidos serán 
responsabilidade do propietario dos equipos de medida. 
Tanto o usuario como a Distribuidora e o subministrador poderán solicitar a verificación do equipo de medida, utilizando para isto os servizos dun laboratorio 
acreditado. 
Os gastos xerados pola comprobación e verificación do contador serán a cargo do solicitante en caso de que resulte correcto o funcionamento do mesmo, 
e a cargo do propietario do equipo en caso contrario. Como gastos, consideraranse tamén os debidos á retirada e reinstalación do equipo de medida a 
verificar e os do equipo de substitución durante o período de verificación. 
No caso de comprobarse un funcionamento incorrecto, procederase a efectuar unha facturación complementaria, entre a última revisión ou instalación do 
equipo e o momento da comprobación. O período de corrección será a metade do tempo transcorrido dende a última revisión ou instalación do equipo, 
sempre que non exista acordo na determinación do momento no que se produciu a causa do erro non admisible. En ningún caso, o antedito período poderá 
exceder de un ano. 
Cando a distribuidora non poida levar a cabo a lectura, e o usuario non a subministre a través das canles establecidas, a distribuidora procederá á 
estimación dos consumos asociados ao punto de subministración. No caso de ausencias reiteradas e en particular transcorridos 12 meses dende a última 
lectura real tomada en campo, aplicarase o indicado no punto seguinte. 

Acceso ás instalacións do usuario: 
O usuario terá a obriga de permitirlle ao persoal autorizado pola empresa distribuidora a entrada no local ou vivenda á que afecta o servizo contratado en 
horas hábiles ou de normal relación co exterior, para inspeccionar as instalacións, efectuar a lectura do contador, ou realizar calquera outro traballo derivado 
dos servizos asociados á subministración realizados polo Distribuidor. De non ser posible, procederase a comunicar esta circunstancia aos Servizos de 
Industria e demais Organismos competentes na materia e iniciaranse as xestións de corte da subministración ante a imposibilidade de acceso reiterado á 
medida, de acordo coa lexislación vixente. 
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Número de punto de subministración: 146(R2)- 

Atención de Urxencias: 
Coa finalidade de atender posibles incidencias de seguridade (cheiro a gas, incendio ou explosión) nas instalacións receptoras dos usuarios, os distribuidores 
deberán dispoñer dun sistema, propio ou contratado, de atención de urxencias. Os distribuidores repercutiranlles aos usuarios os custos derivados da 
dispoñibilidade permanente deste servizo de atención das urxencias de seguridade, segundo se estableza regulamentariamente. 

Suspensión temporal da conexión á rede de distribución por causas técnicas: 
A distribuidora deberá manter o servizo de forma permanente aos usuarios conectados á súa rede, agás nos casos nos que se contemplan na lexislación 
vixente. Non obstante, poderá interromper a subministración temporalmente se concorre algunha das seguintes circunstancias: 

a) Por razóns de seguridade.
b) Por causa de forza maior.
c) Para efectuar tarefas de mantemento, reparación, substitución ou ampliación das instalacións de gas.

Agás en situacións de urxencia, a Distribuidora deberá proceder a informar con antelación suficiente ós usuarios afectados e ós comercializadores ós que 
preste o seu servizo sobre a intención de proceder á interrupción da subministración e a data na que se procederá á interrupción. Na devandita información 
farase constar a causa que orixina a interrupción e a data prevista para reconectar a subministración. 
En todos os casos, a Distribuidora deberalles comunicar aos usuarios e comercializadores afectados a reconexión da subministración, utilizando os medios 
máis axeitados. 
Suspensión temporal da conexión á rede de distribución por causas non técnicas: 
A Distribuidora poderá levar a cabo traballos de interrupción temporal da subministración non atribuíbles a causas técnicas cando así lle sexa requirido polo 
usuario e/ou o comercializador. Nestes casos a Distribuidora concertará unha visita co usuario durante a que se levará a cabo o peche. De non ser posible a 
concertación da visita, a operación quedará anulada. 

Gastos por desconexión e reconexión: 
Os gastos que orixine a suspensión da subministración serán por conta da Distribuidora, e a reconexión da subministración, en caso de corte xustificado e 
imputable ao usuario, será por conta do usuario, que deberá aboar unha cantidade equivalente ao dobre dos dereitos de enganche vixentes como compensación 
polos gastos de desconexión. 

Modificación das instalacións: 
Sempre que se modifique unha instalación receptora (cambio de material ou de trazado nunha lonxitude superior a un metro, así como calquera ampliación de 
consumo ou substitución de aparellos por outros de diferentes características técnicas), a empresa instaladora que realice os traballos deberá comunicar tal 
circunstancia ao subministrador, quen solicitará o enganche ao distribuidor. O distribuidor realizará as probas previas regulamentariamente establecidas, 
repercutíndoselle o custo dos dereitos de enganche ao usuario final. 

Fraude: 
Considerarase que existe fraude cando se produza algunha acción ou omisión tendente a modificar ou impedir a medición da subministración contratada en 
prexuízo do distribuidor segundo o descrito no RD 1434. O distribuidor ou o comercializador poderá solicitarlle ao órgano competente da Comunidade 
Autónoma que sexa visitada e inspeccionada a instalación de calquera consumidor co obxecto de comprobar a existencia dunha posible fraude. 
O órgano competente da Comunidade Autónoma resolverá sobre a existencia ou non da fraude, así como a contía da mesma, no seu caso, comunicándolles a 
antedita resolución ao solicitante e ao usuario. A resolución por concepto de fraude terá carácter de acto administrativo, e incluirá cantas circunstancias poidan 
contribuír a calcular con exactitude o tempo de duración da fraude. Na antedita resolución determinarase a contía da cantidade necesaria para emendar a 
fraude, así como os gastos derivados da inspección das instalacións. 
Se o usuario non efectúa o pagamento do importe da liquidación oficial da fraude no prazo de un mes ou non fixese o depósito do mesmo, procederase á 
suspensión da subministración con rescisión do contrato. No caso no que a investigación dunha fraude realizada a petición do distribuidor resultase negativa, 
é dicir, non se demostrase a existencia de fraude, todos os gastos que deriven da mesma correrán a cargo do peticionario da investigación. 
Autorizacións: 

a) Posta en servizo: O usuario, consonte o artigo 48.3 do Real Decreto 1434/02 do 27 de decembro, poderá autorizar a Comercializadora coa que 
contrate a subministración para que realice no seu nome as xestións oportunas para a conexión da súa instalación. Nese caso as percepcións
económicas da posta en servizo de gas indicadas neste contrato serán satisfeitas no nome do usuario pola antedita Comercializadora á
Distribuidora. O usuario autoriza expresamente á antedita Comercializadora para que inclúa nas facturas ou comunicacións de subministración de 
gas as percepcións económicas pagadas no nome do usuario.

b) O Distribuidor repercutirá conxuntamente co termo de condución da peaxe de transporte e distribución o importe asociado á contraprestación 
económica pola realización destes servizos ao Comercializador con contrato ATR en vigor no momento de emisión da factura, quen, no seu caso,
repercutirallo ao titular efectivo da subministración.

Protección de Datos de Carácter Persoal: 
En cumprimento do disposto na normativa vixente de Protección de datos persoais,  
Nedgia Castilla La Mancha, S.A., con domicilio social en rúa Jarama, 132, nave 3.08 e 3.09, Políg. Indust. Sta. María de Benquerencia, Toledo. infórmalle que os seus datos persoais 
serán tratados coa finalidade de garantir o mantemento, desenvolvemento e control da relación contractual, e para cumprir coas obrigas legais que resulten de 
aplicación. Así mesmo, os seus datos poderán ser tratados para enviarlle información publicitaria ou promocional dos nosos produtos ou de terceiros 
colaboradores que se poidan axustar ao seu perfil de cliente. En relación coa comunicación dos seus datos persoais, os mesmos poderán ser remitidos a 
organismos e administracións públicas, para garantir o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación. Tomando en consideración todo o anterior, 
solicitamos o seu consentimento para os seguintes tratamentos de datos persoais: 
Acepta o tratamento dos seus datos persoais mediante estudos de mercadotecnia e técnicas e procedementos estatísticos e de segmentación que permitan
adaptar ofertas de produtos ou servizos que mellor se axusten ao seu perfil e en consecuencia o envío de información publicitaria ou promocional de Nedgia e
de terceiros colaboradores a través de diversas canles, incluídas as electrónicas.

Vde. ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, limitar o seu tratamento, opoñerse ao tratamento e exercer o seu dereito á portabilidade dos datos de 
carácter persoal, en calquera momento dirixíndose a Reclamacións - Atención Personalizada en Plaça del Gas nº 2 - 08003 Barcelona coa referencia “Solicitude 
Protección de Datos – Nedgia“ ou ao enderezo de correo sgestionre@nedgia.es achegando unha copia do documento que acredite a súa identidade (DNI/NIE). 
Aconsellámoslle consulte información detallada sobre protección de datos dispoñible na nosa páxina web www.nedgia.es/es/1297078202422/ nota+legal.html 
ou solicitando o seu envío por email. 

Comunicación ao usuario 
Forman parte deste contrato os seguintes documentos que se achegan: 

- Carta de autorización do usuario (se o asinante é un terceiro).
- Certificado de instalación de gas.
- Certificado de probas previas e posta en servizo da instalación.

Os datos consignados nese contrato servirán de base para os posibles contratos que, sobre calquera outro tipo de operacións comerciais, ambas as dúas partes 
crean conveniente subscribir. 

O Usuario ou o seu representante: A Empresa Distribuidora: 

Asinado: .................................................. Asinado: .................................................. 

mailto:sgestionre@nedgia.es
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