GREMI DE INSTAL.LADORS DEL BAIX PENEDES
PLAÇA ORIENT, 3 ESC. 2 ENT A
EL VENDRELL (TARRAGONA)
Att. D. ENRIC LLORENÇ TOLDRA

Tarragona, a 16 de juliol del 2019.
Benvolgut ENRIC LLORENÇ TOLDRA,
Com ben segur sabràs, Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, aplicant criteris
de prudència va acordar la setmana passada dur a terme una pausa temporal en les
inversions d'expansió de xarxes de gas, com a conseqüència dels esborranys publicats el
dia 5 de juliol per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en
relació a la nova metodologia de retribució de la distribució de gas.
Aquesta decisió, que malauradament hem hagut de prendre, ha implicat interrompre de
forma ordenada algunes activitats que es veuen afectades, evitant realitzar,
transitòriament, la captació proactiva de nous punts de subministrament.
És per això que la nostra oferta pública queda en suspens a tots els efectes i per tant, no
posarem a disposició dels diferents agents cap mena de remuneració o incentiu per les
noves captacions i peticions, i quedaran igualment sense efecte les ofertes segmentades
incloses en l'oferta.
D'altra banda, i pel que fa a les sol·licituds de servei, et comunico que no cancel·larem cap
alta sol·licitada ni contractada prèviament a la decisió de paralització temporal de
l'expansió i s'atendran totes les sol·licituds d'accés que ens traslladin els cients a través de
les seves comercialitzadores.
Entenent la incertesa que aquestes circumstàncies excepcionals poden generar a les
nostres empreses col·laboradores, volem traslladar-vos un missatge de plena confiança i
suport. Sentim molt aquesta situació i agraïm la comprensió i col·laboració de tota la xarxa
i associacions d'instal·ladors davant aquesta situació tan complexa per a tots.
Mentrestant, Nedgia, de la mà del grup Naturgy, continua treballant amb la màxima
intensitat per tal d'afavorir que es puguin restablir les condicions de retribució que permetin
continuar amb el desenvolupament de les xarxes de gas, de les quals tots participem i que
considerem indispensables per tal d'aconseguir els objectius establerts en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Ministerio de Transición Ecológica.
En aquest sentit, ens agradaria compartir les raons que ens han dut a haver de prendre
aquesta decisió, així com comptar amb el vostre suport per tal de poder revertir aquesta
situació, que no només afecta la nostra activitat, sinó també la del conjunt de petites i
mitjanes empreses que col·laboren amb nosaltres en la captació de nous clients i en la
construcció de les xarxes i instal·lacions necessàries per atendre-les.
Rebi una cordial salutació,

Rafael Varea Cabanillas
Promoción del Canal

