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MILLORI~S EN I~L SERVI~I I CONTRACTACIÓ

DE SUBMINISTRAMENTS ENI~RGitTICS
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La liberalització en el tema energètic ha portat que Ics empreses que es dediquen a
subministrar energia (electricitat i gas) ofereixin rebaixes importants en els contractes
vigents.
A principis d'exercici l' Ecònom diocesà va iniciar una ronda dc contactes amb les
principals companyies a nivell nacional així com amb algunes enginyeries que es
dediquen a fer revisió de consums i optimització dc contractes, i després d' estudiar les
diverses propostes, el resultat ha estat que la millor oferta és la d'lberdrola. Aquesta
empresa ens ofereix una reducció mitjana del voltant d'un 35% de la despesa en
subministrament elèctric; per als qui tingui gas natural , un descompte en la facturació del
subministrament de gas d'un 12%, i una revisió gratuïta de les instal·lacions i dels
productes contractats per tal d'optimitzar encara més la facturació d'aquests serveis. A
més ens asseguren una via directa per a la realització de qualsevol tràmit administratiu
relacionat amb canvis de noms, d'adreces, de domiciliacions bancàries, de potència, de
tarifes .... i es comprometen a realitzar-los en 48 h.
A la vista d' aquesta oferta tan avantatjosa per als organismes, entitats i parròquies de
l'Arquebisbat, el Consell Episcopal, en la seva reunió n. 381, del dia 23 de maig de 2017,
juntament amb l'Ecònom diocesà, ha pres el següent
ACORD:

Acceptar la proposta d'lberdrola per als contractes de llum i de gas de les
parròquies, centres i institucions que porten el NIF de l'Arquebisbat.
Sabem que algun rector ja ha fet gestions semblants i ha aconseguit bones condicions per
part d'alguna altra empresa. En aquest cas caldrà que ho indiqui a l'Ecònom diocesà i no
hi haurà inconvenient a continuar com està. Tot i així, donat que l'estudi que realitzarà
lberdrola no suposarà cap cost per a la parròquia i amb seguretat les tarifes que ens han
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o fert pe r l' energia són més baixes, us aconsellem que accediu a fer l' estudi, i amb el
resultat obtingut podreu decidir la millor opció. Tingueu en compte que l' oferta ve donada
pel gran nombre de contractes que porten el NIF de l' Arquebisbat.
Així doncs en els propers mesos, des del Departament per als Assumptes Econòmics us
aniran avisant del dia que rebreu la visita de personal d' Iberdrola per a revisar els
contractes i oferir-vos tarifes més econòmiques d' acord amb les característiques de cada
entitat. També, els qui estigueu interessats que us facin aquesta revisió de manera més
immediata, caldrà que ho indiqueu a l'Ecònom diocesà per tal de programar en primer
lloc aquestes visites, i si teniu algun dubte podeu posar-vos en contacte amb ell mateix.
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