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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 portar a terme la realització de les proves prèvies a la posada
en
servei
de
la
instal·lació
i/o
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 Gas Natural Redes GLP, SA, en 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.

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,
Gas Natural Redes GLP, SA (en endavant Redes GLP), amb domicili a Avenida San
Luis, 77 28033 Madrid, l’informa que les seves dades personals seran tractades per
part d’aquest responsable amb la finalitat de garantir el manteniment, desenvolupament
i control de la relació contractual, 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. 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. Li aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades
disponible a la nostra pàgina web www.redesglp.gasnatural.com

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
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