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Per què haig de canviar de distribuïdora? 
Nedgia ha acordat amb la seva anterior distribuïdora de gas propà 
la compra de la xarxa i els punts de subministrament de gas propà  
dels habitatges i negocis a la seva zona i en altres àrees 
del territori nacional. 

Haig de proporcionar les meves 
dades a la nova empresa?

 

No ha de proporcionar les seves dades. La seva anterior empresa 
distribuïdora de gas propà li va enviar una carta en la qual l‘informava 
del canvi de subministradora en la que li demanava la transferència 
de les seves dades personals a Nedgia. Si vostè ha acceptat aquesta  
transferència, aquestes es cediran a Nedgia.

Continuaré mantenint les condicions de preus 
i ofertes sobre el meu consum de gas propà 
que tenia amb l’anterior empresa?  

 
 

Mentre consumeixi gas propà continuarà mantenint els preus 
i les ofertes sobre el consum en les mateixes condicions que 
li oferia la seva anterior distribuïdora. Un cop passi a consumir 
gas natural, els preus dependran de la comercialitzadora 
que vostè triï.

 Haig de fer un nou contracte de manteniment 
de les meves instal·lacions o se’n fa càrrec 
la nova empresa distribuïdora del meu 
contracte de manteniment? 

 
 

 

Nedgia no es subrogarà al contracte de manteniment 
de l’anterior empresa distribuïdora de gas propà. Si ho vol,  
podrà fer un nou contracte de manteniment de les seves 
instal·lacions i aparells amb la comercialitzadora amb 
la qual contracti el subministrament de gas natural.
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05 Quins són els telèfons d’atenció 
al client de la nova distribuïdora? 

 

Té a la seva disposició aquests números de telèfon gratuïts: 

Telèfon d’Informació i Atenció al Client: 900 708 709 
Urgències: 900 750 750 (en cas de fuites o problemes 
al seu subministrament de gas)  
Lectura del Comptador: 900 770 770

He sentit que la nova empresa distribuïdora 
ha de revisar o canviar la instal·lació 
i els aparells del meu habitatge. 

 
 

És cert. Properament Nedgia farà les accions corresponents 
per revisar i adequar les instal·lacions i aparells del seu habitatge, 
que funcionen amb gas propà, per transformar-los al gas natural.

Puc mantenir el meu subministrament 
de gas propà i no fer la transformació 
de les meves instal·lacions de gas natural? 

 

No és possible. Quan Nedgia faci l’adequació de les instal·lacions 
i aparells, la companyia deixarà de subministrar gas propà 
a la seva finca per proveir-la amb gas natural.

Nedgia té permisos per fer aquestes 
modi�cacions i subministrar gas natural? 
La compra-venda de les instal·lacions i punts de subministrament 
i la seva transformació al gas natural han estat autoritzades 
per la Delegació d’Indústria i Energia de la seva comunitat 
autònoma. Després, s’ha comunicat al seu Ajuntament 
i a la resta d’administracions competents. 

En les condicions de caràcter general de la Pòlissa d’Abonament 
(gas propà), s’hi indica que “l’empresa subministradora podrà 
modificar fins i tot el tipus de gas sense que per això l’abonat  
tingui dret a cap reclamació ni indemnització.”
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Què hauré de pagar per la transformació 
de la instal·lació i aparells del meu habitatge 
al gas natural? 

 
 

Nedgia assumirà els costos associats a la transformació de la 
seva instal·lació. No obstant, si la instal·lació o aparells estiguessin 
defectuosos, és la seva responsabilitat mantenir-los d’acord amb 
allò que estipula la legislació vigent i corregir-los. 

En funció de la gravetat de l’anomalia trobada, Nedgia podrà tallar 
el subministrament o mantenir-lo, però proporcionant-li un document 
en el que es detalli les anomalies detectades.

Si no poguessin transformar algun aparell 
hauria de comprar-ne un de nou? 
Si l’aparell compleix la normativa vigent, no està defectuós 
ni presenta desperfectes i funciona correctament amb gas propà, 
Nedgia es responsabilitzarà de substituir sense cap cost per part 
seva un aparell similar adequat al nou subministrament de gas natural. 

Què passa si l’aparell està fora de norma 
o presenta desperfectes? 

 

Si la instal·lació o aparells estiguessin fora de normativa 
o presentessin desperfectes quan consumeixen propà, 
la legislació vigent estableix que és la seva responsabilitat 
mantenir-los i corregir-los.

Si la meva caldera està en garantia què haig 
de fer quan arribi el moment de transformar-la? 

Si la seva caldera està en garantia la transformarà el Servei d’Assistència 
Tècnica (SAT), que, al mateix temps, s’ha de posar en contacte 
prèviament amb la nostra empresa col·laboradora per tal que es faci 
càrrec de l’import corresponent de la transformació.
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13 Què haig de fer per tal que la nova 
empresa distribuïdora faci l’adequació 
de les instal·lacions del meu habitatge? 

 

Tan sols haurà de permetre l’accés al seu habitatge al personal
autoritzat de l’empresa col·laboradora amb Nedgia, que anirà 
degudament identificat. 

Prèviament, se li indicarà mitjançant una carta i cartells la data 
en la qual s’iniciaran els treballs per fer el cens d’aparells i 
instal·lacions (individuals i/o comunitàries). A més, es verificarà 
l’estat de les instal·lacions (individuals i/o comunitàries) i el seu 
grau d’adequació a la normativa vigent. 

Si en aquesta primera visita de cens es detectés que cal fer 
alguna adequació a la instal·lació, es durà a terme una segona 
visita amb la finalitat d’adaptar-la a la normativa actual vigent.

I si no sóc a casa en la data indicada 
de visita? 
L’empresa col·laboradora li deixarà un document d’absent 
a la visita, amb el telèfon del tècnic al que haurà de triar 
per concertar una nova visita.

 

Només faran una visita? 
Si no és a casa, haurem de fer una nova visita al seu habitatge. 

Prèviament, li enviarem una carta al seu domicili i col·locarem 
cartells a la finca indicant la data en la qual s’iniciaran els treballs 
de transformació o adequació de la instal·lació.

14

15

5



16

6

En què consisteix l’adequació/transformació 
de la instal·lació i aparells del meu habitatge?

Consisteix a canviar els injectors (xiclets) dels cremadors dels aparells
per tal que funcionin correctament amb el gas natural.

 

I si no sóc a casa en la data indicada de visita 
per a l’adequació d’aparells? 

L’empresa col·laboradora li deixarà un document d’absència 
a la visita, amb el telèfon del tècnic al que haurà de trucar 
al més aviat possible per concertar una nova visita. 

Durant la visita per adequar/transformar 
els aparells del meu habitatge tindré gas 
per a l’aigua calent i per a la cuina? 

 
 

El dia de la visita d’adequació el subministrament de gas 
romandrà interromput durant unes hores.

 

Què passa si no permeto que facin 
la transformació dels aparells del 
meu habitatge? 

Negia deixarà de subministrar gas propà a la seva finca 
per proveir-la amb gas natural. Si no fes la transformació 
dels aparells del seu habitatge, així com de les instal·lacions, 
deixaria de tenir subministrament de gas fins que es fes.

Què passa si �nalment no accepto que facin 
la transformació dels aparells del meu habitatge? 

Deixarem una nota al seu habitatge donant-li un termini per fer 
la transformació dels aparells. Un cop passat aquest termini, 
es donarà de baixa el contracte de subministrament.
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Haig de fer alguna cosa després 
de la transformació? 

 

Quan vostè disposi de subministrament gas natural, si no ho ha 
fet abans, s’ha de posar en contacte amb una comercialitzadora 
de gas natural per formalitzar un contracte de subministrament. 

Recordi que a les cartes que li hem enviat informant 
del procés de transformació li hem adjuntat un llistat 
de totes les comercialitzadores existents. No obstant, 
quan acabi el procés de transformació el tècnic li tornarà 
a deixar el llistat de comercialitzadores.

Em cobraran drets d’alta quan contracti 
el subministrament de gas natural? 

No li facturaran drets d’alta. El nou contracte no tindrà cap 
cost d’alta per a vostè.

 

Què passa a partir d’ara amb les meves 
factures del subministrament de gas? 

Un cop feta la transformació, Nedgia li enviarà l’última 
factura corresponent al consum de gas propà. A partir 
d’aquest moment, la seva comercialitzadora li començarà 
a facturar el consum de gas natural. 

 

Què fan amb el dipòsit de propà un cop 
feta la transformació de les instal·lacions?

Nedgia procedirà a buidar-lo i a deixar-lo en seguretat.

21

7

22

23

24



900 708 709
www.nedgia.es


