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Nedgia.

Conveni de col·laboració
del sòl

Acord dels promotors amb la Distribuïdora per a l'establiment d'una infraestructura
de gas en una urbanització o finca de nova edificació. El signen els promotors i la
Distribuïdora abans de l'inici de l'obra. Custodiat per la unitat responsable del mercat
de NE.

Contracte de connexió a la
xarxa d’una nova edificació

El signen un promotor (o qualsevol altre sol·licitant amb representació legal de la
finca de nova edificació) i la Distribuïdora. Es pot signar conjuntament amb el
Conveni de col·laboració del sòl o de forma individual. Custodiat per NE.

Recepció de còpia
de documentació d'instal·
lació receptora

Està regulat pel RD 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos” en la seva ITC-ICG 07 segons apartat 5.1.

Sol·licitud de
tall de gas per
a Nedgia

Sol·licitud de
tall de gas per
a GasNatural
Redes GLP

El signen, en el moment de la posada en servei, la Distribuïdora i el Titular del punt
de subministrament, o la persona autoritzada per aquest, per modificació de la
instal·lació receptora comuna per a la connexió d'una nova connexió de servei.
Format FP.00375.ES-FO.02 per a Nedgia i FP.00375.ES-FO.14 per a GN Redes
GLP.

Sol·licitud de
connexió per a
subministrame
nt provisional
de gas

Sol·licitud de
connexió per a
subministrame
nt provisional
de gas

El sol·licita l'instal·lador amb la finalitat de realitzar proves a la instal·lació tèrmica,
tal com indica el RD 1027/2007 “Reglament d'instal·lació tèrmica d'edificis” (RITE).
Format PE.05193.ES-DG-FO.01 per a Nedgia i FP.00375.ES-FO.22 per a GN
Redes GLP.

Còpia del certificat d'instal·lació
tèrmica

Document d'habitabilitat
Contracte de
connexió a
la xarxa
GAS

Contracte de
connexió a la
xarxa GLP

Certificat de proves prèvies
i posada en servei

Només per a subministrament de GLP segons apartat 6.2.

El titular, en funció de la legislació de la Comunitat Autònoma, presentarà el certificat
final d'obra, la cèdula d'habitabilitat, la llicència de primera ocupació, el certificat de
VPO o document substitutori.
El signen, en el moment de la posada en servei, la Distribuïdora i el Titular del punt
de subministrament o persona autoritzada per aquest. Format FP.00375. ESFO.08per a Nedgia i Format FP.00375.ES-FO.19 per a GN Redes GLP.

L’EOP porta el document imprès, que es signa en el moment de la posada en servei
per l’EOP i el Titular del punt de subministrament o persona autoritzada per aquest.
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peculiaritats que no afecten el conjunt dels mercats descrits.

Sol·licitud de
connexió de servei
i ràcord Nedgia

Sol·licitud de
connexió de
servei i ràcord GN

El signen el Titular o propietari de la finca i l'instal·lador. Servirà de base per a
l'elaboració del pressupost per part de la Distribuïdora. S'indicarà amb un pla de
situació Ícaro. Format FP.00375.ES-FO.01 per a Nedgia i FP.00375.ES-FO.13 per
a GN Redes GLP. No aplica a SV i Espontània.

Sol·licitud de
connexió a la
xarxa Nedgia per a
gas i GLP

Sol·licitud de
connexió a la
xarxa GN Redes
GLP

El signen cadascun dels usuaris de la finca interessats a disposar de
subministrament de gas natural o GLP i la Distribuïdora. Format FP.00375.ESFO.03 per a gas natural a Nedgia, FP.00375.ES-FO.04 per a GLP a Nedgia i
FP.00375.ES-FO.15 per a GN Redes GLP.

Modalitat de
contractes d'IRC
Nedgia

Modalitat de
contractes d'IRC
GN Redes GLP

El signen el president de la Comunitat de Propietaris en base a un acord de la
Comunitat de Propietaris. Formats Nedgia FP.00375.ES-FO.05, FP.00375.ESFO.06, FP.00375.ES-FO.07. Només per a FH-SH/SP-Plurifamiliar-IRC DE
DISTRIBUÏDORA. Per a GN Redes GLP formats FP.00375.ES-FO.16/17/18.

Recepció de còpia de documentació de les
instal·lacions receptores
Sol·licitud de tall
de gas per a GN
Redes GLP

Sol·licitud de tall
de gas per a
Nedgia

Sol·licitud de connexió per a
subministrament provisional de gas
GN Redes GLP

Està regulat pel RD 919/2006 “Reglament tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos” en la seva ITC-ICG 07 segons apartat 5.1 d'aquest
document, i per PE.03292.ES-CN.
El signen, en el moment de la posada en servei, la Distribuïdora i el Titular del punt
de subministrament o persona autoritzada per aquest, per a modificació de la
instal·lació receptora comuna per a la connexió d'una nova presa. Format
FP.00375.ES-FO.02 per a Nedgia i FP.00375.ES-FO.14 per a GN Redes GLP.

El sol·licita l'instal·lador amb la finalitat de realitzar proves a la instal·lació
tèrmica, tal com indica el RD 1027/2007 “Reglament d'instal·lació tèrmica
d'edificis” (RITE). Format FP.00375.ES-FO.22 per a GN Redes GLP.

Còpia del certificat d'instal·lació tèrmica

Només per a subministrament de GLP segons apartat 6.2.

Contracte de
connexió a la
xarxa Nedgia

Contracte de
connexió a la
xarxa GN Redes
GLP.

El signen, en el moment de la posada en servei, la Distribuïdora i el Titular del punt
de subministrament o persona autoritzada per aquest. Format FP.00375.ES-FO.08
per a gas natural a Nedgia, FP.00375.ES-FO.9 per a GLP a Nedgia i FP.00375.ESFO.19 per a GN Redes GLP.

Contracte d’ús
individual de la
IRC de
Distribuïdora

Contracte d’ús
individual de la
IRC de
Distribuïdora

El signen, en el moment de la posada en servei, la Distribuïdora i el Titular del
punt de subministrament o persona autoritzada per aquest. Per a Nedgia No
s’aplica a FH-SH/SP-Unifamiliar i FH-SH/SP-Plurifamiliar-IRC del client.

Certificat de posada en marxa d’aparells

En el cas d'adequació d'aparells, s'expedeix aquest document regulat pel RD
919/2006, al qual s'adjuntarà el tiquet d'anàlisi de la combustió.

Certificat de proves prèvies i posada en
servei

L’EOP porta el document imprès que es signa en el moment de la posada en servei,
per l’EOP i el titular del punt de subministrament o persona autoritzada per aquest.
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Mercat comercial / caldera centralitzada:
Es tractarà de manera anàloga als mercats de nova edificació o
finca habitada, segons sigui el cas.
Aquesta mena de contractació la pot signar una persona física o
una persona jurídica.
Durant la captació es demanarà la informació sobre la potència
d'aparells connectats o previstos, per avaluar la connexió més
favorable per a aquests punts de subministrament.

FP.00375.ES-AX.01

Es valorarà la instal·lació d'una connexió de subministrament
independent en funció de la potència nominal de la instal·lació per
evitar possibles interrupcions de subministrament.
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