COAATT – ENDESA ENERGIA S.A.
El COAATT ha signat un conveni amb Endesa Energia S.A. que dona als col∙legiats certes
facilitats en el moment de la contractatació i gestió de tràmits amb l’empresa.
Es tracta dels següents avantatges:
1. Establir una línia directa de comunicaaparelladors ,arquitectes técnics i
enginaparelladors, arquitectes técnics i enginyers d'edificació col∙legiats a l'ambit
dela demarcació, a fi d'assessorar‐los en tot moment i d'agilitzar els tramits i
gestions derivades de la seva activitat.
2. Analitzar i assessorar les tarifes per la contractació. Oferir estudis previs en les
noves peticions tant de desplac;:ament de línies com per a nous subministraments
així com tramitar les peticions de subministrament definitiu.
3. Les modificacions administratives, com canvis de nom, tramitació d'altes i baixes
de comptadors, seran ateses per ENDESA ENERGIA, en un período maxim de 7 dies
naturals, a fi de que s'activin al més aviat possible .
4. Oferir els seus serveis per executar els tramits per a nous projectes electrics. erivats
de nous subministres, ampliacions de potencia, canvis de tensió, remodelació
d'instal∙lacions existents, desplagament de línies. lncloent els tramits derivats que
es tinguin que fer amb !'Empresa Distribuidora.
5. Oferir als col∙legiats que ho desitgin solucions d'estalvi energétic, realitzant els
estudis necessaris i aportant les solucions técnic/económiques més adients per
fomentar l'estalvi energétic (autoconsum, il∙luminació, climatització, solar térmica,
cogeneració, bateria de condensadors ... )
6. Oferir als col∙legiats la figura de la Gestió Energética Integral (GEl), on externalitzen
a Endesa la prestació d'un determinat servei energétic. Endesa realitza la inversió
en els equips i instal∙lacions necessaris, mantenint la propietat deis mateixos i
realitzant l'explotació durant la vigencia del contracte (de 5 a 1 O anys). Al
finalitzar la vigencia, aquests passen a ser propietat del client.
7. Proporcionar al col∙legiats solucions de mobilitat eléctrica, donant solucions
técnic/económiques per subministrar i instal∙lar els punts de recarrega per a
vehicles elèctrics

Per qualsevol dubte o inici de les gestions us podeu posar en contacte amb
‐

Sr. Sebastià Domenech, gestor de nova construcció
sebastian.domenec@endesa.es tel. 628200624

‐

Sr. Marcos Rodríquez, gestor de nova construcción
marcos.rodriguez@endesa.es tel. 656601681

