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Actuació i obligacions de les distribuïdores
elèctriques en el procés de connexió
de nous subministraments

FECapce

Dijous 28 d’abril 2016
Sala Auditori APCE Barcelona

Inscripcions i Consultes

Introducció

Programa

Actuació i obligacions de les distribuïdores
elèctriques en el procés de connexió
de nous subministraments

16:00 - 16:30

Recepció i lliurament de la documentació

16:30 - 17:15

Presentació
Sr. Antoni Jerez
Responsable Àrea Nord d’Endesa
Distribución Eléctrica

Dijous 28 d’abril 2016
Sala Auditori APCE Barcelona
Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables
de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços
de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement
de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat.

Sr. Lluís Marsà
President de la Federació Catalana de
Promotors Constructors d’Edificis
17:15 - 18:15

L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació
dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o
modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament
sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments
com dels existents.

▪ Procés de gestió de Nous Subministraments:
1. Sol·licitud.
2. Oferta.
3. Obra executada per client.
4. Obra executada per la distribuïdora.
5. Tancament sol·licitud (descàrrec
i subministrament contractable).
6. Contractació

Un cop finalitzades, autoritzades i posades en servei les
instal·lacions de distribució i revisades i legalitzades les
instal·lacions d’enllaç, l’usuari final de l’energia podrà dirigirse a qualsevol Comercialitzadora d’ energia per a formalitzar el contracte de subministrament.

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa 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

El procés de gestió de connexió de
nous subministraments elèctrics per la
distribuïdora:
▪ Separació activitats del mercat elèctric
segons regulació.
▪ Obligacions i Deures de la distribuïdora.

La Distribuidora té l’obligació de remetre al sol·licitant la informació relativa a les condicions tècniques, on s’especificarà
el punt de connexió a la xarxa de distribució i els treballs
a realitzar en la xarxa de distribució; les condicions econòmiques, especificant les valoració dels treballs d’adequació,
reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa en servei i
els necessaris per a la nova extensió de xarxa.

L’objectiu de la sessió és l’exposició del funcionament de
la Distribuidora d’energia elèctrica i el plantejament i ressolució dels possibles dubtes o preguntes freqüents amb els
responsables de nous subministraments de les tres zones
d’actuació existents a Catalunya.

Inscripció

Sr. Jordi Agustí i Sr. Xavier Fortuny
Experts en Nous Subministraments de la
Direcció Corporativa de NNSS d’Endesa
Distribución Eléctrica
18:15 - 18:30
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elèctriques en el procés de connexió
de nous subministraments
Dijous 28 d’abril 2016
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Empresa
Nom
Adreça
Població i Codi Postal
e-mail

Dades de l’assistent
Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Nom
Càrrec
e-mail

Col·loqui
Sr. Cèsar Fusté
Responsable NNSS Catalunya Centre

Telèfon

Sr. Àngel Ròdenas
Responsable NNSS Catalunya Occidental

Inscripcions i consultes

Sr. Enric Pujol
Responsable NNSS Catalunya Oriental

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

Places limitades
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

