
 

 

 

  

OBJECTIUS 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement, de les consultes, queixes i reclamacions que rep en relació 
a matèries del seu àmbit competencial, en gestiona moltes relacionades amb modificacions que s’han 
produït en normatives que han suposat canvis importants.  
 
Aquesta Jornada pretén aclarir, en totes aquelles qüestions que generen més dubtes, quina és la 
forma d’actuació correcta per tal que les persones i empreses interessades puguin disposar de tota la 
informació necessària en la defensa dels seus interessos i saber quan i com demanar l’actuació del 
Departament d’Empresa i Coneixement. 
 
 
PERSONES DESTINATÀRIES 
 
Personal d’empreses instal·ladores, tallers de reparació de vehicles i enginyeries que desenvolupin 
activitats que són competència del Departament d’Empresa i Coneixement. 
 
 
PROGRAMA 
 
09.15 Acreditació d’assistents 
 
09.45 Benvinguda i presentació de la jornada 
 
Intervindran: 
 
Pere Palacín – Director General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, del Departament 
d’Empresa i   Coneixement. 
Ramon Alturo – Director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i Coneixement. 

 
10.00 Relacions entre empreses distribuïdores i comercialitzadores elèctriques i com afecten al 
consumidor.  
Ponent: Jordi Jordana – Inspector Tècnic 

 
Problemes en l’alta d’una instal·lació. 
Tràmits que realitza la comercialitzadora amb la distribuïdora per realitzar una alta. Accés de tercers 
a xarxa (ATX). Període de vigència dels drets d’accés i d’extensió.  
Obligacions en la contractació d’un subministrament. 
Per a saber quines obligacions té la comercialitzadora en la subscripció d’un contracte de 
subministrament amb un consumidor i que cal fer davant canvis de comercialitzadora sense 
coneixement del titular. 
Flux d’informació entre la distribuïdora i la comercialitzadora per realitzar la facturació. 
Com afecten els errors del flux d’informació entre la distribuïdora i comercialitzadora per realitzar la 
facturació. Com actuar en el cas de facturació incorrecta (hores gratuïtes, mesures de maxímetres,...). 
 
10.45 Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 
Ponent: Beatriu Marchal – Inspectora tècnica 

 

Tràmits d’instal·lacions i empreses 

Àmbit d’aplicació. Posada en servei de noves instal·lacions i regularització de les existents. Requisits 

per a les empreses instal·ladores/mantenidores. Formació dels treballadors i centres formatius. 

Obligacions periòdiques reglamentàries 

Manteniment, revisions i inspeccions de les instal·lacions de protecció contra incendis. Control de 

l’Administració. 

 

11.15 Pausa 
 

 

 2a. Jornada tècnica d’energia i seguretat industrial 

 

 

 

 

Programa 

Organitza 

 

Amb la col·laboració 

 

 



 

Data 
 

3 de desembre de 2019 

 

Horari  
 

De 9.15 a 14.00 

11.45 Obligacions dels agents de la seguretat i control de l’Administració 
Ponent: Jordi Torres – Cap de Secció de Seguretat Industrial, Automòbils i Metrologia 

 

Responsabilitats 

Quines són les obligacions dels titulars, de les empreses instal·ladores; dels tècnics competents; dels 

tallers de reparació de vehicles; dels Organismes de Control i de les empreses de subministraments 

energètics. 

Campanyes de control del Departament d’Empresa i Coneixement 

Actuacions que està duent a terme l’Administració per al control de les instal·lacions i de les empreses 

instal·ladores, tècnics competents i tallers de reparació de vehicles. Intrusisme professional. Sancions 

establertes. 

 

12.15 Modalitats i tràmits en l’autoconsum 
Ponent: Jordi Jordana – Inspector Tècnic 

 

Autoconsum elèctric 
Modalitats d’autoconsum: instal·lacions aïllades, connectades sense excedents i amb excedents. 
Tràmits per a la inscripció de les instal·lacions d’autoconsum. 
 

12.45 Temes d’interès 
Ponent: Jaume Dalmau – Cap de Servei d’Empresa 

 

Novetats del Departament d’Empresa i Coneixement 

Atenció ràpida per a urgències energètiques de gas i electricitat.  

Eines telemàtiques de comunicació, legalitzacions i consultes. 

El nou Decret de Seguretat Industrial 

Actuacions del Departament d’Empresa i Coneixement davant les reclamacions per temes energètics. 

 
13.00 Debat i preguntes dels assistents 

 
Torn de paraules per a resoldre dubtes dels assistents i qüestions que es podran plantejar a qualsevol 
dels ponents de la Jornada. 
 
14.00 Fi de la Jornada 
 

 

INSCRIPCIONS 
 

Us podeu inscriure fent constar el vostre nom, empresa, localitat i e-mail, a: 
 

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Demarcació de Lleida 

lleida@eic.cat 

973 28 80 11 

 

 

MOLT IMPORTANT 
 

L’aforament a la sala és limitat. 

La inscripció es realitzarà per rigorós ordre de rebuda de comunicacions. 

No es garanteix l’accés a la Jornada a les persones que no disposin de la inscripció prèvia. 
 

 

La tramesa del correu electrònic per sol·licitar la vostra inscripció implica el vostre consentiment exprés per tal que el responsable del tractament 

en el Departament d’Empesa i Coneixement gestioni les dades personals facilitades amb l’exclusiva finalitat d’organitzar i gestionar la jornada. 

Les dades s'incorporaran al tractament d’activitat administrativa dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a Lleida, i 

seran cancel·lades una vegada la gestió relativa a la jornada hagi finalitzat. Podeu exercir els vostres drets de l’afectat mitjançant un correu 

electrònic a l’adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat o mitjançant un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i 

Prevenció de Riscos Laborals, pg. de Gràcia, 105, 08008, Barcelona. 

Més informació al web http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/proteccio-de-dades/info-addicional/unitats/serveis-territorials/lleida/ 

Lloc  
 

CaixaForum Lleida 

Av. Blondel, 3 

25002   LLEIDA 
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