Solicitude de acometida e notificación de localización de talo de gas en predio /local
O Solicitante, Sr.............................................................................................................................................., con
NIF/NIE
nº................................, actúa na súa calidade de
Propietarios do

predio /

Propietario /

Presidente da Comunidade de

local comercial situado na vía.....................................................................,

.Nº............., Concello..................................................... Provincia...............................................
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Código postal ………………, Teléfono …………………. e-mail ....................................
solicítalle a Gas Natural Redes GLP, S.A (En adiante A Distribuidora) a execución
da/s acometida/s para a subministración de gas ao predio de referencia nas condicións que se expresan a
continuación:
1.

O gas empregarase nas vivendas para usos xerais de cociña, auga quente, calefacción e outros aparellos
domésticos ou comerciais, para o cal cada un dos titulares das vivendas ou locais comerciais do predio que
desexen a subministración deberá subscribir a correspondente póliza coa Distribuidora.

2.

A Distribuidora executará as obras de acometida para asegurar a subministración solicitada. O remate das
obras de acometida dependerá da obtención dos permisos e das autorizacións necesarios así como do
remate das instalacións receptoras do inmoble. Esta última circunstancia deberá ser notificada á
Distribuidora cunha antelación mínima de trinta días anteriores á finalización das mesmas.

3.

Serán de conta do solicitante a obtención da autorización da propiedade do inmoble ou, no seu caso, do
acordo da Comunidade de Propietarios.

4.

A Distribuidora será a propietaria da/s acometida/s executada/s, incluída/s a/s chave/s de acometida, e
poderá empalmar novas derivacións ou acometidas na canalización efectuada, sempre e cando quede
garantida a subministración aos usuarios.

5.

As instalacións comúns e individuais a partir da/s chave/s de acometida/s do/s inmobles serán construídas
segundo as instrucións, normas e regulamentos en vigor por empresa instaladora autorizada, debidamente
contratada polo Solicitante e/ou os usuarios.
As instalacións receptoras estarán rematadas antes do ………………………….. cuxo feito o solicitante
notificaralle de inmediato á Distribuidora.
Para locais comerciais, especificar aparellos e potencia total prevista:

6.

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
7. Os contratantes aboarán os seus respectivos dereitos de acometida na data da contratación do servizo,
que ascenden en total á cantidade de ……………… €.
No caso de ter que abonar dereitos de acometida do solicitante abonaráselle á Distribuidora a cantidade de
……………………. € en concepto de Dereitos de acometida do solicitante que se fará efectiva da seguinte
forma:
Mediante a factura estendida a:
Nome e Apelidos ou Razón Social: ..................................................................................
NIF/NIE: ............................................................................................................................
Domicilio: ..........................................................................................................................
8. As condicións económicas establecidas no punto anterior, terán validez ata a data
establecida no punto nº 5. No suposto no que nesa data a Distribuidora non dispoña da notificación prevista
non punto 5 ou no que se modificase a dotación de aparellos que se relatan na presente solicitude,
anularase a solicitude e haberá que subscribir unha nova na que consten as diferenzas de custo
ocasionadas polo transcurso do tempo e os demais factores que poidan incidir na revisión da cooperación
económica establecida non punto anterior.
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Así mesmo, o Solicitante notifica á Distribuidora a situación prevista do talo a instalar no enderezo do predio
indicado anteriormente mediante a información seguinte:
Anchura de beirarrúa……………….mts. Pavimento:................................

Diámetro do Talo
DN:

Datos a indicar no esbozo:
-

Ancho da fachada do predio ou local comercial.

-

Distancia da medianeira do predio á esquina máis próxima

-

Situación do talo respecto das medianeiras do predio.

___ m
Rúa ___________________

Facenda nº _______

Rúa

_______________

___ m

Rúa

Facenda nº ______

___ m ___ m ___ m
________________

___ m

____ m
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Anchura calzada:………………. mts. Pavimento:………………………

Facenda entre medianas

Facenda en esquina

Datos da empresa instaladora contratada para executar a Instalación Receptora:
Empresa Instaladora ……………………………………………………………………………………………………….
con domicilio en rúa………….……………………………………….., Nº ……., Concello……………………….
Teléfono ……………………………………. Titular ou representante………..…………………………………., con
DNI ……………………………..
En cumprimento do disposto na normativa vixente de Protección de datos persoais, Gas Natural Redes GLP, S.A., (en adiante Redes GLP),
con domicilio en Avenida San Luis,77 28033 Madrid 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 o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación. Informámoslle que Redes GLP
poderá consultar ficheiros de solvencia patrimonial e de crédito e no caso de falta de pagamento, os datos relativos ao mesmo poderán ser
comunicados aos devanditos ficheiros.
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 Redes GLP, e de terceiros colaboradores a través de diversas canles, incluíndo as electrónicas.
Acepta o tratamento dos seus datos persoais unha vez extinguida a relación contractual con Redes GLP con fins estadísticas e para
remitirlle información publicitaria ou promocional de Redes GLP e de terceiros colaboradores.
Adicionalmente, Redes GLP infórmalle que poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos persoais e exercer outros dereitos recoñecidos
pola normativa, dirixíndose por escrito a Atención ao cliente en Plaça del Gas nº2 08003 de Barcelona. Por último, unha vez formalizada a
relación contractual, dende Redes GLP, remitirémoslle copia do contrato de prestación de servizos onde poderá consultar a información
adicional e detallada Protección de Datos de carácter persoal. Aconsellámoslle consulte información detallada sobre protección de datos
dispoñible na nosa páxina web www.redesglp.gasnatural.com

..……………………………..…… a …..... de ………..……………. de ……….
Titular ou representante do predio (sinatura):
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