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Solicitude de conexión para subministración provisional 
de gas de probas 

En calidade de instalador/a individual de gas debidamente autorizado, 
D/ª…………………….…………………………..…….,   maior   de   idade,   con DNI 
………………………, en   representación da empresa 

             ………………………….. (en adiante a “Empresa instaladora)
, domiciliada en …………………...…………………………………           ,que 
aos efectos de levar a cabo a realización das probas previas á posta en servizo na 
instalación e/ou aparellos sitos en
con potencia da instalación ............  kW,           número de vivendas……… 
e para uso ............................................................................ ( a escoller entre ACS, 
calefacción, climatización e/ou aparello verificador por unidade),

Declara: 
I. Que se atopa debidamente acreditada e dispón da totalidade dos certificados

esixidos pola normativa vixente.
II. Que realizou as comunicacións pertinentes ao titular da instalación e que

dispón da autorización do mesmo para solicitar a subministración de gas
provisional coa finalidade de probar a instalación ou os aparellos.

III. Que de conformidade coa lexislación vixente, está xustificada a necesidade
da subministración de gas provisional para realizar as probas pertinentes.

Exposto o anterior, 

Solicita: 
A,                                                                en adiante A Distribuidora, que proporcione 
a conexión para subministración de gas provisional para realizar as probas 
necesarias na instalación ou os aparellos no inmoble anteriormente referido 
durante un período  de 30 días, todo  iso de conformidade co réxime  de 
responsabilidade  previsto  na normativa  vixente.  Así mesmo lle sexa facilitado o 
CUPS  de  identificación para poder contratar a subministración de gas a unha 
comercializadora. 

Asdo. . 
O Instalador / A Empresa Instaladora 

instaladora 
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En cumprimento    do disposto  na normativa  vixente  de  Protección  de  datos persoais, 

, infórmalle que  os seus  datos  persoais  serán  tratados  coa  finalidade de  xestionar  a súa  solicitude  
e para cumprir coas obrigas legais que  resulten  de  aplicación.  En relación coa comunicación dos 
seus datos persoais, os mesmos poderán ser remitidos a organismos e administracións 
públicas,para o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación. 

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. 

O Titular da Instalación ………………………………………………………………. 
representado por D/ª………………………………………………………….., maior de 
idade, con domicilio profesional en ……………………………………………………..., 
con DNI …………………, e en calidade de……………………………………….……, 
declara que autoriza a solicitude de gas provisional. 

Asdo. 
O Titular da Instalación 
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