Sol·licitud de presa de línia i notificació d'ubicació de ràcord de gas en finca/local
El sol·licitant, Sr. .............................................................................................................................................., amb
NIF/NIE núm................................., actua en qualitat de
Propietaris de la

finca /

propietari /

president de la Comunitat de

local comercial situat a la via.....................................................................,

.núm.............., Municipi..................................................... Província ...............................................
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Codi postal ………………, Telèfon …………………. Correu-e ...................................................................
sol·licita a Gas Natural Redes GLP, SA (d'ara endavant la Distribuïdora) l’execució
de la connexió o connexions de servei per al subministrament de gas a la finca de referència en les condicions que
s'indiquen a continuació:
1.

El gas s'utilitzarà en els habitatges per als usos generals de cuina, aigua calenta, calefacció i altres aparells
domèstics o comercials i, per aquest motiu, cadascun dels titulars dels habitatges o locals comercials de la
finca que desitgin el subministrament subscriurà la pòlissa corresponent amb la Distribuïdora.

2.

La Distribuïdora executarà les obres de connexió de servei per assegurar el subministrament sol·licitat. La
finalització de les obres estarà condicionada al fet que es disposi dels permisos i les autoritzacions que
calguin, i que estiguin acabades les instal·lacions receptores de l'immoble. Caldrà notificar aquesta darrera
circumstància a la Distribuïdora amb una antelació mínima de trenta dies a partir de la seva finalització.

3.

El sol·licitant serà responsable d'obtenir l'autorització de la propietat de l'immoble o l'acord de la Comunitat
de Propietaris que faci falta, si és procedent.

4.

Queden com a propietat de la Distribuïdora la connexió o les connexions de servei executada/ades, incloenthi les claus de la connexió de servei, i es podran empalmar altres derivacions o connexions a la canalització
efectuada, sempre que es garanteixi el subministrament als usuaris.

5.

Les instal·lacions comunes i individuals a partir de la clau o claus de connexió de servei de l’immoble o
immobles es construiran d'acord amb les instruccions, normes i reglaments en vigor per l'empresa
instal·ladora autoritzada, degudament contractada pel sol·licitant i/o els usuaris.
Les instal·lacions receptores estaran acabades abans del ...................................., i el Sol·licitant ho haurà
de notificar immediatament a la Distribuïdora.
Per als locals comercials, cal especificar els aparells i la potència total prevista:

6.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Els drets de connexió de servei els hauran d'abonar els mateixos contractants en la data de contractació
del servei, i, en total, pujaran a la quantitat de ……………… euros.
En el cas d'haver de pagar drets de connexió de servei del sol·licitant es pagarà a la Distribuïdora la quantitat
de ……………………. € en concepte de Drets de connexió de servei del sol·licitant, que es farà efectiva de
la manera següent:
Mitjançant factura a nom de:
Nom i cognoms o raó social: .............................................................................................
NIF/NIE: .............................................................................................................................
Domicili: .............................................................................................................................
8. Les condicions econòmiques establertes en el punt anterior tindran validesa fins a la data establerta en el
punt núm. 5. En cas que a la data esmentada la Distribuïdora no hagi rebut la notificació prevista en aquest
punt 5, o en cas que és modifiqui la dotació d'aparells expressats en aquesta sol·licitud, aquest document
quedarà anul·lat i s'haurà de subscriure una nova sol·licitud que tingui en compte les diferències de cost
ocasionades pel transcurs del temps i els altres factors que puguin incidir en la revisió de la cooperació
econòmica establerta al punt anterior.
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Igualment, el sol·licitant notifica a la Distribuïdora la situació prevista del ràcord que s’ha d’instal·lar a l’adreça de la
finca indicada anteriorment mitjançant la informació següent:
Amplada de vorera: ……………. metres. Paviment: ................................

Diàmetre del ràcord
DN:

Dades que cal indicar en el croquis:
-

Amplada façana de la finca o local comercial

-

Distància de la mitgera de la finca fins a la cantonada més propera

-

Situació del ràcord de transició respecte de les mitgeres de la finca
___ m

___ m

Carrer___________________

___ m ___ m ___ m
________________

_______________

___ m
Finca nº _______

Carrer

Carrer

Finca nº ______

____ m
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Amplada calçada:………………. metres. Paviment: ………………………

Finca entre mitgeres

Finca en cantonada

Dades de l'empresa instal·ladora contractada per executar la instal·lació receptora:
Empresa instal·ladora ……………………………………………………………………………………………………….
amb domicili a carrer ………….……………………………………….., núm. ……., Municipi……………………….
Telèfon ……………………………………. Titular o representant ………..…………………………………., amb DNI
……………………………..
En compliment del que es disposa a la normativa vigent de protecció de dades personals, Gas Natural Redes GLP, SA (d’ara endavant
Redes GLP), amb domicili a Avenida San Luis, 77 28033 Madrid, 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 al compliment de les normes legals que resultin d'aplicació. L’informem que Redes GLP
podrà consultar fitxers de solvència patrimonial i de crèdit i, en cas d'impagament, les dades relatives al mateix podran ser comunicades a
aquests fitxers.
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 Redes GLP i de tercers col·laboradors a través de diversos canals, inclosos els electrònics.
Accepta el tractament de les seves dades personals una vegada extingida la relació contractual amb Redes GLP, amb finalitats
estadístiques i per remetre-li informació publicitària o promocional de Redes GLP i de tercers col·laboradors.
Redes GLP l’informa també que podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals i exercir altres drets reconeguts per la normativa,
dirigint-se per escrit a Atenció al Client, Plaça del Gas núm. 2 08003 de Barcelona. Per acabar, un cop formalitzada la relació contractual,
des de Redes GLP li farem arribar una còpia del contracte de prestació de serveis on podrà consultar la informació addicional i detallada
sobre protecció de dades de caràcter personal. Li aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades disponible a la
nostra pàgina web www.redesglp.gasnatural.com

..……………………………..……, …..... de ………..……………. de ………..
Titular o representant de la finca (signatura):
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