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Sol·licitud de connexió per a subministrament provisional 
de gas de proves 

En qualitat d'instal·lador/ora individual de gas degudament autoritzat/ada, el Sr. / 
la Sra. …………………….…………………………...............……., major d'edat, amb 
DNI ……………….......……, en representació de l'empresa instal·ladora 
…………………….……………, (d'ara endavant l’“Empresa instal·ladora”), 
domiciliada a …………………….…………………………..……., que als efectes de 
realitzar les proves prèvies a la posada en servei de la instal·lació i/o els aparells 
situats a  …………………….…………………………..……. amb potència de la 
instal·lació …...... kW, nombre d’habitatges ……..........… i per a ús 
…………………….…………… (a escollir entre ACS, calefacció, climatització i/o 
aparell verificador per unitat), 

Declara: 
I. Que està degudament acreditat/ada i disposa de tots els certificats que

exigeix la normativa vigent.
II. Que ha realitzat les comunicacions pertinents al titular de la instal·lació i

disposa de la seva autorització per sol·licitar el subministrament de gas
provisional per tal de provar la instal·lació o els aparells.

III. Que, d'acord amb la legislació vigent, està justificada la necessitat del
subministrament de gas provisional per a la realització de les proves
oportunes.

I, per tant, 

Sol·licita: 
A                                   , d’ara endavant la Distribuïdora, que 
proporcioni la connexió per al subministrament de gas provisional per tal de 
realitzar les proves necessàries de la instal·lació o els aparells de l'immoble 
indicat durant un període de 30 dies, tot plegat de conformitat amb el 
règim de responsabilitat previst a la normativa vigent.  Demana també que li 
sigui facilitat el CUPS d'identificació per poder contractar el subministrament 
de gas a una comercialitzadora. 

Signat . 
L'Instal·lador / L'Empresa instal·ladora 
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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 gestionar la seva 
sol·licitud i per 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, 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 tot 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. 

El Titular de la instal·lació …………………….…………………………..……………, 
representat pel Sr./la Sra. …………………….………… ………………..……., major 
d'edat, amb domicili professional a ……………………. 
…………………………..……., amb DNI …………………, i en qualitat de 
…………………… …………………, declara que autoritza la sol·licitud de gas 
provisional. 

Signat 
El Titular de la instal·lació 


	ErrorDistribuidora: AVISO - Nombre de distribuidora no informado
	NombreDistribuidoraLogo: Galicia
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	NombreDistribuidora: Nedgia Galicia, S.A.
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text9: 
	Text9gfdf: 
	SeleccionDistribuidora_SinFirma: [Nedgia Galicia, S.A.]
	Identidad: Nedgia Galicia, S.A., con dom. social en c/ Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31, H-I-J. S. de Compostela. Inscrita en el Reg. Mercantil de Santiago de Compostela, T 6, F 222, H SC-6171, Insc. 150ª el 4 de julio de 1992. C.I.F.: A-15383284.
	FechaImpresion: Fecha Impresión: 24.jul.2018


