TRAMITACIONS ALTES DE GAS PER A NOUS SUBMINISTRES
Barcelona, desembre de 2019
Benvolgut associat,
El GremiBCN t’ajuda amb la gestió documental de les altes de gas per a nous subministres de Nedgia.
OBTENCIÓ DEL CUPS
Us indiquem a continuació els documents requerits per a la gestió de les altes per a nous subministres (o
que faci és de 3 anys de baixa) en vivendes i petits locals comercials, amb tarifes 3.1 o 3.2.
1. Document SCR. Solicitud Conexión a Red. Aquest document sempre s’ha d’adjuntar signat per les
dos cares pel titular de la sol·licitud (us el facilitem des de el gremi). Important omplir el
següents camps: correu-e (mail), Telèfon 1 (mòbil de contacte) i Ubicació del comptador.
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.
4. Si la instal·lació té calefacció → Certificat RITE.
SI ES REQUEREIX TALLO NOU
5. Document SAG. Solicitud de Acometida de Gas, només quan siguin vivendes unifamiliars o locals
(us el facilitem des de el gremi)
6. Foto de la façana amb l’ ubicació del tallo marcada.
COM FER L’ALTA DE GAS AMB LA COMERCIALITZADORA?
Un cop disposem del CUPS, des de el GremiBCN us oferim la possibilitat de fer la contractació amb Fenie
Energia, i d’aquesta manera vosaltres oferiu un servei integral i de qualitat per a la contractació del gas al
vostre client, amb una Comercialitzadora 100% Ecològica. https://www.fenieenergia.es/
L'alta de gas en Fenie Energia es realitza sempre de forma telemàtica. El client rebrà un SMS al seu mòbil
amb el contracte on-line, i un cop signat en el propi telèfon rebrà un correu electrònic amb els contractes
del servei, així com les factures posteriors del consum.
Us recordem que li heu de facilitar la còpia del certificat de gas (i Rite si té calefacció) per a que li mostrin
a l’inspector en el moment de venir a instal·lar el comptador.
DEMANA MÉS INFORMACIÓ I PREUS DEL SERVEI al telèfon 93 453 69 06 (Mònica Cuevas) o al mail
gestio@gremibcn.cat

