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En l’actualitat una de les activitats que s’ha incrementat for-
tament és la de la promoció i explotació d’immobles de llo-
guer, tant residencials com terciaris i industrials.

per aquest motiu la FECapCE ha establert una línia directa 
de comunicació amb ENDESa ENERGIa i les empreses pa-
trimonialistes, a fi d’assessorar en tot moment i d’agilitzar els 
tràmits i gestions derivades de la contractació i facturació. 

Són objecte del conveni de relació:

Els estudis d’optipotència en subministres susceptibles • 
dels mateixos, a fi d’optimitzar al màxim les potències i 
en definitiva el cost del terme fix.
La tramitació preferent de les altes i baixes de submi-• 
nistrament.
El tractament dels impagaments dels titulars de les • 
pòlisses.
 El Servei de Gestió preferent (SGp).• 
El servei de Gestió Energètica Integral (GEI).• 
Optimització i estalvi energètic en els edificis (il·lumi-• 
nació, calefacció, aire acondicionat,...).
proporcionar solucions tècnic/econòmiques per aportar • 
subministrament i instal·lació de punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics.

16:00-16:30 

16:30-17:00 

Recepció i lliurament de la documentació.

Presentació.

Sra. Glòria Fuentes
Directora Comercial a Catalunya d’Endesa

Sr. Lluís Marsà
president de la Fecapce

El nou marc de relació entre els Promotors 
amb patrimoni en arrendament i Endesa 
Energia.

Sr. Eduard Domingo
Responsable d’Empreses Nova Construcció 
a Catalunya d’Endesa Energia

Sr. Eduard Sarrat
Gestor d’Endesa Energia

Col·loqui.

programa

17:00-18:00 

18:00-18:15 

Inscripció
Nou Marc de relació entre els promotors 
amb patrimoni en arrendament i Endesa 
Energia
Dilluns, 11 de maig de 2015
Sala auditori apCE Barcelona
av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Inscripcions i consultes
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92 ·aula@apcebcn.cat

places limitades

Introducció
Nou Marc de relació entre els promotors amb 
patrimoni en arrendament i Endesa Energia
Dilluns, 11 de maig de 2015
Sala auditori apCE Barcelona

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcebcn.cat

L’apCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCE, a apce@apcebcn.cat
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