
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓ PER ADHESIÓ A OFERTA PÚBLICA I ALTES DE GAS 
 

Barcelona, gener de 2017 
 
Benvolgut associat,  
 
Com a continuació de la informació que ja us hem facilitat en anteriors comunicacions, us 
recordem que el GremiBCN i Gas Natural Distribució han signat un Acord de Col·laboració amb 
l’objectiu de promoure les altes de gas entre els instal·ladors i que aquestes siguin tramitades 
pel propi gremi.  
 
Us indiquem a continuació els documents requerits per a l’adhesió a la OFERTA PÚBLICA i 
Gestió del Punt de Subministrament:  
 
Adhesió a la OFERTA PÚBLICA 
 

1. NIF de l’empresa. 
2. DNI de la persona signant de l’acord 
3. Escriptura on s’indiquen els poders de la persona signant (només aquesta part). 
4. IAE Mod. 036 (excepte en cas de ser SA i SL).  
5. Certificat bancari de l’ IBAN (demanar al vostre banc o via on-line). 
6. RASIC (al GremiBCN probablement disposem de una còpia si ho heu tramitat amb 

nosaltres) 
7. Certificat de validació Usuari (adjunt) 
8. Carta LOPD (adjunt) 

 
Els documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6 us preguem que ens els avanceu per correu electrònic a 
gestió@gremibcn.cat en format pdf i separats per conceptes. 
 
Els documents 7 i 8  ens els podeu avançar per mail però es necessiten originals, per tant els 
heu de fer arribar originals al GremiBCN per fer l’adhesió. 
 
Per tramitar la Gestió del Punt de Subministrament (Altes en vivendes i petits locals 
comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2), haureu de portar al GremiBCN els següents documents: 
 

1. SCR (Sol·licitud de connexió a xarxa).  
 
Document que l’instal·lador descarrega per fer signar al client per les dos cares.  

mailto:gestió@gremibcn.cat


Descarregueu-lo a 
http://www.gasnaturaldistribucion.com/servlet/ficheros/1297154493860/8Solicitudconexi%C3
%B3naredcat,0.pdf 

 
2. Fotocopia del DNI del titular. (Societats: CIF + Escriptures + DNI administrador) 
3. Certificat d’instal·lació d’instal·lacions receptores (ITC- ICG 07) + Croquis 
4. Si la instal·lació té calefacció  Certificat RITE 
5. Altres documents facilitats pels Gestor de Zona, si s’escau. 

 
** Si l’instal·lador està adherit a la Oferta Pública i l’Alta de gas és nova (o fa més de 3 anys que 
no té subministre) GND us pagarà 100 € per Alta més incentius.  
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclaració al respecte al telèfon 93 453 69 06.  
 
Salutacions,  
 

 
 
Mònica Cuevas 
C/ Bruc, 94 baixos 
Telf. 93 453 69 06 
gestio@gremibcn.cat 

www.gremibcn.cat 
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