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Contrato de Compra de IRC por parte de A Distribuidora 

Reunidos 

Por unha parte ________________________.      , en adiante A Distribuidora con domicilio a efectos deste 

contrato en   con C.I.F.  E no 

seu nome e representación, D. 

Por outra parte  

en adiante a empresa instaladora, con domicilio a efectos deste contrato en  

con C.I.F.  E no seu nome e 

representación, D.  ___  . 

Ambas as dúas partes recoñecen ter a capacidade legal necesaria para a sinatura do presente convenio e 

con este efecto, 

Expoñen 

I.- Que a empresa instaladora, é propietaria dunha instalación receptora común (de agora en adiante IRC), 

que instalou no edificio sito en  

e que está composta polos seguintes elementos:  

 Ademais conta con todos os certificados e permisos regulamentarios: 

II.- Que _________________________.___ é unha empresa distribuidora de gas natural e reúne todos os 

requisitos establecidos na lexislación para o exercicio desa actividade. 
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III.-  Que con data      a empresa instaladora formalizou un acordo coa comunidade de propietarios situada 

en pola que esta lle autorizaba a ceder a titularidade da 

devandita IRC, unha vez construída, en favor dun terceiro Distribuidor. Achégase copia do devandito acordo. 

IV.- Que ____________________________. como empresa distribuidora de gas, está interesada en adquirir 

a titularidade da IRC descrita no apartado I. 

V.- Que, en virtude do exposto, ambas as dúas partes subscriben as seguintes: 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRO.- OBXECTO 

A empresa instaladora, como propietaria da IRC descrita no apartado I anterior, cede e transmite á 

DISTRIBUIDORA, que a acepta e adquire, subrogándose en todos os dereitos e todas as obrigas que sobre 

ela lle competen á empresa instaladora. 

A empresa instaladora entrégalle neste acto á DISTRIBUIDORA a documentación técnica referente á 

devandita IRC, que queda incorporada ao presente contrato como parte integrante do mesmo. 

SEGUNDO.- A empresa instaladora entrégalle á DISTRIBUIDORA a IRC en bo estado para o uso ao que vai 

ser destinada, e garántelle que a mesma se atopa en perfecto estado e que cumpre con todos os requisitos 

legais e técnicos que esixe a normativa vixente. 

Así mesmo, a empresa instaladora declara que a IRC obxecto de transmisión mediante este contrato, atópase 

libre de cargas e gravames e que non existen limitacións de acceso a terceiros. 

A empresa instaladora asumirá no seu caso, os custos que ocasionarían as reparacións necesarias para 

reparar os defectos que impedisen facer dela un uso normal e puidesen aparecer dentro dos dous anos 

seguintes á data de transmisión das instalacións, é dicir, a partir da data de sinatura do presente acordo. 

Do mesmo xeito, a empresa instaladora deberá responder polos danos e perdas ocasionados no seu caso por 

vicios ocultos. 

TERCEIRO.- PREZO E FORMA DE PAGAMENTO. 
O prezo establecido para a presente transmisión é de  EUROS, máis o IVE correspondente. 

As partes acordan que o prezo de EUROS será aboado do seguinte modo: 

(DEFINIR FORMA DE PAGAMENTO). 

_ 
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CUARTO.- SUMISIÓN A FOROS 

En relación á interpretación do presente contrato, as partes acordan someterse ao criterio dos Xulgados e 

Tribunais de  , con renuncia 

expresa a calquera outro foro que lles puidese corresponder. 

E como proba de conformidade, as partes asinan por duplicado o presente acordo en 

 a   de de 

Acordo protección de datos e confidencialidade 

En cumprimento do disposto na normativa vixente de Protección de datos persoais,  
Nedgia Castilla La Mancha, S.A., con domicilio social en rúa Jarama, 132, nave 3.08 e 3.09, Políg. Indust. Sta. María de Benquerencia, 

Toledo. infórmalle que os seus datos persoais serán tratados coa finalidade de cumprir coas obrigas legais que resulten 

de aplicación. 

Os datos propiedade da empresa instaladora serán cedidos a Nedgia na compra da instalación receptora común, e 

previa autorización da comunidade de propietarios mediante acordo por escrito. 

Os datos persoais que se poidan facilitar no presente contrato poderán ser remitidos a organismos administracións 
públicas, para o cumprimento das normas legais que resulten de aplicación. 

Nedgia comprométese ao máis estrito segredo profesional e confidencialidade para ese efecto, e a súa utilización 
exclusivamente para o desenvolvemento da relación mercantil conforme ao principio de boa fe sen prexuízo do exposto 
anteriormente. 

Vde. ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, limitar o seu tratamento, opoñerse ao tratamento e exercer o seu 
dereito á portabilidade dos datos de carácter persoal, en calquera momento dirixíndose a Reclamacións – Atención 
Personalizada en Plaça del Gas nº 2 - 08003 Barcelona coa referencia “Solicitude Protección de Datos - Nedgia” ou ao 
enderezo de correosgestionre@nedgia.esachegando unha copia do documento que acredite a súa identidade (DNI/NIE). 

Aconsellámoslle consulte información detallada sobre protección de datos dispoñible na nosa páxina web 
www.nedgia.es/es/1297078202422/nota+legal.html ou solicitando o seu envío por email. 

Este acordo terá validez mesmo unha vez extinguida a relación contractual 

A EMPRESA INSTALADORA 

_ 
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