
 

ACORD DE COL·LABORACIÓ  
GREMI CRM I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓ 

 
 

Durant el mes de març de 2014, a rel de la presentació que va fer-ne Gas Natural 
Distribució de la Jornada UNEIX-TE A L’EQUIP, han signat un conveni de col·laboració 
en el que el Gremi  actuarà de “Centralitzador”  en relació als petits instal·ladors. 
 

• Preparant les Ofertes Públiques que ofereix Gas Natural, així com la 
documentació relacionada amb elles. 

 
• Gestionant i introduir-ne via Web les Altes i Posades en serveis de el nous 

punts de subministrament.  
 
El Gremi realitzarà les següents accions:  
 
 Comunicar al associats l’acord signat  i el serveis que s’ofereixen. 
 Explicar al seus  associats l’Oferta Pública.  
 Recopilació i enviament de la documentació relacionada amb l’Oferta 

Oferta Pública.  
 Recopilació i enviament de la documentació relacionada amb la Posada 

en Servei del nou punt de subministrament (sol·licitud de connexió a 
xarxa, certificat de la instal·lació, etc.…) a través del portal web.  

 
 
La Oferta Pública que ofereix Gas Natural Distribución és per Subministrament 
nous Punts de Subministrament, no te cap cost per el instal·lador i per altre banda 
aquesta Alta pot estar remunerada per part de Gas Natural Distribució envers el 
Instal·ladors. Es recomana consultar cada Alta amb el Gestor-Agents de Gas Natural 
per sapiguer les particularitats de cada subministrament. 
 
També Existeixen les campanyes segmentades que són campanyes concretes: 
 Calor con Gas, Gas por un tubo, En tu casa mandas Tu, etc.  
 
La documentació de l’oferta pública es prepara al Gremi, la signa el instal·lador i el 
gremi la gestiona amb el agent interlocutor de Gas Natural Distribució. 
 
 
El Gremi recomana a tota aquella empresa que disposa de Registre de REIG que 
formalitzi el conveni, i a cada possible Alta contacta amb el Gremi per fer-ne la 
consulta de si esta remunerada o no independentment  que es realitzi la instal·lació i 
posteriorment es gestioni l’Alta per Gremi.  
 
 

 Uneix-te a l’equip 


