DOCUMENTACIÓ PER ADHESIÓ A OFERTA PÚBLICA I ALTES DE GAS PER
A NOUS SUBMINISTRES
Barcelona, gener de 2019
Benvolgut associat,
El GremiBCN i Nedgia han signat un Acord de Col·laboració amb l’objectiu de promoure les altes
de gas per a nous subministres entre els instal·ladors i que aquestes siguin tramitades pel propi
gremi.
Aquestes Altes noves es bonificaran amb 100 € més incentius (fins a 900 €) a cada instal·lador
Us indiquem a continuació els documents requerits per a l’adhesió a la OFERTA PÚBLICA i la
tramitació de les Altes de gas:
1. Adhesió a la OFERTA PÚBLICA. Enviar al mail gestio@gremibcn.cat
2.
3.
4.
5.
6.

DNI de la persona signant de l’acord
NIF de l’empresa.
Escriptura on s’indiquen els poders de la persona signant (només aquesta part).
Certificat bancari de l’ IBAN (demanar al vostre banc o via on-line).
RASIC (al GremiBCN probablement disposem de una còpia si ho heu tramitat amb
nosaltres)
7. Mod. 036 (només autònoms).
8. Certificat de validació Usuari (adjunt). Avançar per mail però es necessita l’original
9. Carta LOPD (adjunt). Avançar per mail però es necessita l’original

2. TRAMITACIÓ DE LES ALTES DE GAS per a nous subministres (o més de 3 anys de baixa) en
vivendes i petits locals comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2.
Haureu d’enviar al GremiBCN gestio@gremibcn.cat els següents documents que us facilitarem des
de el gremi:
1. Document SCR. Solicitud Conexión a Red. Aquest document sempre

d’adjuntar signat per les dos cares

s’ha

pel titular de la sol·licitud.

2. Fotocopia del DNI del titular. (en cas de Societats: CIF empresa + Escriptures on s’indiqui
que la persona que signa té poders + DNI administrador)

3. Certificat de gas per instal·lacions receptores (ITC- ICG 07) + Croquis. (adjunto model)

4. Si la instal·lació té calefacció  Certificat RITE. (adjunto model)
5. Si l’alta es beneficia d’alguna Campanya Promocional
 Document de la Campanya
 Pressupost desglossat de l’instal·lador on consti l’import del descompte i el nom de la
campanya.
SI ES REQUEREIX TALLO NOU
6. Document SAG. Solicitud de Acometida de Gas, només quan siguin vivendes unifamiliars o
locals.
7. Foto de la façana amb l’ ubicació del tallo marcada.
8. Altres documents facilitats pels Gestor de Zona i el GremiBCN (ex. Plano Ícaro, Captación
WF, ...)
Restem a la vostra disposició per a més informació i qualsevol aclaració al respecte al telèfon 93
453 69 06 o al mail gestio@gremibcn.cat (pregunteu per Mònica Cuevas).
Salutacions,

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

