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Benvolguts senyors, 

Ara que han passat 2 anys des del començament de la pandèmia del Covid-19, sembla 

que comencem a recuperar els nostres hàbits de vida i això inclou la celebració de festes 

patronals. 

Per aquest motiu, ens posem en contacte amb vosaltres per recordar-vos el 

procediment de gestió d'aquests contractes de caràcter eventual (Festes, Orquestres, recintes 

firals…) que se sol·liciten per donar subministrament elèctric a aquests esdeveniments. 

La sol·licitud de contracte es pot gestionar amb qualsevol comercialitzadora. En cas de 

presentar-se a ENDESA, cal fer-ho amb una antelació de 15 dies previs a la data de començament 

de l'esdeveniment. Si no es compleix aquest termini, ENDESA no podrà garantir el 

subministrament per a la data sol·licitada. 

A la sol·licitud de l'Ajuntament, que haurà d'estar convenientment signada per qui 

correspongui, hauran d'aparèixer les dades: 

o Data prevista d'alta del subministrament. 

o Data prevista de baixa del subministrament. 

o CUPS i adreça del subministrament. 

o Si desitgen facturació electrònica i, en cas afirmatiu, els agrairíem ens 

indicaran els codis DIR per CUPS. 

o CIE de la instal·lació degudament signat per un instal·lador autoritzat o 

organisme competent. 

o Potències contractar en tots els períodes: 

 Per a tarifes 2.0TD (potència <= 15kW): P1 i P2 

 Per tarifes 3.0TD (potència > 15kW): P1 a P6. 

o Mesura Directa/Indirecta: Els indiquem que recentment hi ha hagut un 

canvi en els rangs de potència en què aplica la mesura indirecta. Això suposa 

que, si la potència a contractar és més gran de 43,648 KW, l'equip de mesura 

ha de ser indirecte (amb transformadors d'intensitat), per la qual cosa, si la 

mesura és directa, preguem que es contracti per sota de la potència 

indicada. 



 

 

 

S'adjunta una taula de potències per orientar a l'elecció de la potència. 
 

ALTES i MODIFICACIONS 

 

Tensió Nominal de la Xarxa (V) 3x133/230 3x230/400 

Obligatori indirecta superior a (Kw.) (˃) 25,097 43,648 

Opcional directa/indirecta entre (Kw.) (≥ y ≤) 17,955 y 25,097 31,050 y 43,648 

Obligatori directa inferior a (Kw.) (˂) 17,955 31,050 

 
- Si la instal·lació està preparada per a mesura indirecta, els transformadors d'intensitat 

instal·lats han d'estar donats d'alta als sistemes d'EDistribució. Per fer-ho, cal que envieu 

un correu a la bústia gestcal_alta_edm@enel.com amb les dades dels mateixos. 

o Persona de contacte amb telèfon i e-mail. 

Tota aquesta documentació haurà de ser enviada a l'email sgp.acm@endesa.es. 
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