
DECLARACIÓ RESPONSABLE  

TUR DE GAS NATURAL PER A COMUNITATS DE PROPIETARIS 

NIF: ______________ Nom i cognoms: _______________________________________ 

En qualitat de (marcar una de les tres opcions següents):  

 President de la comunitat de propietaris   

 Representant de la comunitat de propietaris autoritzat per utilitzar el certificat 

digital de la comunitat de propietaris  

 Persona responsable de l'empresa de serveis energètics que presta serveis a la 

comunitat de propietaris  

Comunitat de propietaris: NIF: ____________ Nom: _____________________________  

Adreça del subministrament: 

_______________________________________________________  

Sol·licita acollir-se a la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas natural aplicable temporalment a les 

comunitats de propietaris de llars d'acord amb l'establert al Reial decret-llei 18/2022, de 18 

d'octubre, i DECLARA DE FORMA RESPONSABLE el compliment dels requisits establerts a 

l'article 2 del Reial decret-llei 18/2022 esmentat, incloent-hi:  

 El requisit d'estar al corrent del pagament de totes les obligacions econòmiques 

contretes amb la seva comercialitzadora actual, excloent-ne aquelles quantitats que 

estiguin subjectes a reclamació o discrepància.  

Pel que fa a la instal·lació de comptadors individuals/repartidors de consum i a l'aplicació d'un 

cost unitari calculat sobre la base de la tarifa aplicada per a l'aigua calenta sanitària i la 

calefacció (cal marcar una de les tres opcions):  

 Ja disposa d'aquests elements i s'està calculant el cost tal com s'indica a l'RD 

18/2022.   

 La comunitat es compromet a tenir-los instal·lats el 30/09/2023 i a calcular el cost 

tal com s'indica a l'RD 18/2022, per la qual cosa s'adjunta l'acord de la junta de 

propietaris en virtut del qual se n'ha aprovat la instal·lació.  

 La comunitat està exempta d'aquesta obligació per inviabilitat tècnica d'acord amb 

el Reial decret 736/2020, per la qual cosa s'adjunta l'informe d'inviabilitat.  

Addicionalment:  

 La instal·lació ha realitzat, en termini, la inspecció d'eficiència energètica amb 

resultat positiu, de conformitat amb l'RD 1027/2007, per la qual cosa s'adjunta 

l'informe.   

 Només en el cas de la tarifa d'accés RL.9 o superior: s'ha obtingut i s'adjunta 

l'autorització de la Direcció General de Política Energètica i Mines per contractar aquesta 

tarifa.  

Signat a _________, ___ de ________ del 202__  

(Nom, cognoms i signatura)  


