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Sol·licitud de contracte de subministrament de GLP 
Dades del sol·licitant 
El Sr./la Sra.:     __________________________________________________________________________ 
Domicili    C/. ____________________________________________________________________________ 
núm. ______ Portal ____ Esc.____ Pis ____ Porta ____ Municipi  _________________________________ 
Província ______________ Codi postal ______ DNI/NIF ___________ Telèfon 1  _____________________ 
Telèfon 2 __________ Codi CNAE __________ Activitat CNAE _____________________  
Correu-e:  ____________________________________  
Dades de la instal·lació: 
Usos: Domèstic: Comercial: 
Ubicació del comptador: Habitatge: centralitzat: 
Propietat del comptador: Distribuïdora: Usuari: 
Nous aparells previstos: 
Cuina/placa de cocció:      Escalfador/acumulador:  Caldera mixta:  Altres:  __ 
Potencia total dels aparells __________ kW 
Propietat d'IRC i/o armari de regulació: Distribuïdora:  Usuari:       
Sol·licita adequació d’aparells:     
Caldera centralitzada: ACS                   Calefacció        Tots dos 
Potència caldera centralitzada ________________________kW 

Dades econòmiques: Exempció de cànon 24 mesos3 
Drets connexió de servei sol·licitant: _______________  €. 
Drets connexió de servei contractant: ______________  €.    (A) 
Drets d’alta:   _________________  €.    (B) 

Total (A) + (B): _________________  € + IVA 

Fiança reglamentària _________________  € 1 

Quota instal·lació comuna: _________________  € (Bimestral / Anual)2 
Lloguer de comptador:  _________________  € Bimestral:      Mensual: 
Les quantitats indicades no inclouen l'IVA i poden canviar en cas d'actualització de tarifes vigents. 
1 Import no afectat per IVA, establert per la Comunitat Autònoma, incrementat d'un 1 % en concepte d'impost de transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats. 
2 Aquest import només s'abonarà si la instal·lació comuna i/o l'armari de regulació és propietat de  la Distribuïdora i d'acord amb les 

condicions del contracte signat amb la Comunitat de Propietaris. 
3 24 mesos a comptar des de la data de posada en servei de la finca 

En compliment del que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, 

l'informa que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de 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. 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 
Nedgia i de tercers col·laboradors a través de diversos canals, inclosos els electrònics. 

Vostè té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, limitar-ne el tractament, oposar-se al tractament i exercir el seu dret a la portabilitat de les dades de 
caràcter personal, en qualsevol moment, dirigint-se a Reclamacions – Atenció personalitzada a Plaça del Gas núm. 2 - 08003 Barcelona amb la referència 
“Sol·licitud Protecció de Dades - Nedgia” o a l’adreça de correu electrònic sgestionre@nedgia.es adjuntant una còpia del document que acrediti la seva 
identitat(DNI/NIE). Li aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades disponible a la nostra pàgina web 
www.nedgia.es/es/1297078202422/nota+legal.html o en sol·liciti l’enviament per correu electrònic. 

El sol·licitant 

Sr./Sra. Signatura i data 
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