Procediment recepció tècnica de xarxes de distribució a Balears a Endesa
Distribución Eléctrica SLU (EDE).
Fets/antecedents i conclusions
1.- El 15 de juliol de 2015, la empresa distribuïdora d’electricitat a Balears, Endesa
Distribución Eléctrica, SLU. (EDE) , informa a la llavors Direcció General d’Indústria i
Energia de la voluntat d’establir un procediment estandaritzat dels tràmits i
documents
cuments per a que una xarxa de distribució d’electricitat promoguda i executada
directament per tercers, pugui ser cedida a EDE.
Amb aquesta informació s’inclou una “ Guia per a la gestió tècnica /administrativa de
la construcció i cessió de xarxes elèctriques
elèctriques de distribució a Balears”, i es posa en
coneixement de la DGIE que se’n farà difusió entre els col·lectius de professionals i
associacions empresarials.
2.- Dins els mesos de setembre i octubre de 2015, per part d’EDE es realitzen unes
jornades divulgatives
gatives i explicatives als Col·legis professionals d’enginyers industrials i
enginyers tècnics industrials, convidant així mateix a algunes associacions
empresarials ( ASINEM, PIMEFF).
PIMEFF)
3.- El 15 de desembre de 2015, l’associació ASINEM presenta un escrit davant la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, formulant una sèrie de queixes sobre
aquest procediment de tramitació que EDE vol implantar.
4.- L’11 de gener de 2016, des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
s’envien uns escrits dirigits
its als col·legis d’enginyers industrials i d’enginyers tècnics
industrials on es dona coneixement de les queixes i suggeriments al procediment
proposat per EDE, i establir si procedeix les reunions necessàries.
5.- Dins el mes de gener i principi del febrer de 2016 es reben uns escrits d’aquest
col·legis professionals manifestant també algunes queixes.
6.- Atès tot l’anterior es decideix des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
organitzar un grup de treball que,
que coordinat des de la pròpiaa Direcció General,
General tengui
com a objectiu fonamental arribar a un consens entre la proposta inicial d’
d EDE i els
suggeriments i queixes formulades.
Es convida a participar en aquest grup de treball un màxim de dues persones
representants dels col·lectius d’enginyers industrials, d’enginyers
enginyers tècnics industrials,
d’ASINEM, i de PIMEFF.
També hi participen en aquest grup dues persones representants d’EDE
EDE i tècnics de la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.
7.- El grup de treball es reuneix disn el 2016 en 4 sessions (22 de març, 22 d’abril, 17
d’octubre i 19 de desembre), amb la conclusió a la darrera reunió d’uns
d’
documents
que s’acorda tenguin un caràcter provisional i amb aquest sentit en un període de sis
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mesos el grup de treball s’hauria de tornar a reunir per fer un seguiment i avaluar la
posada en marxa del procediment de recepció tècnic / administratiu de xarxes
d’electricitat.
A aquesta darrera reunió també es va decidir que es donaria informació a la web
institucional de la Direcció General d’Energia
d’
i Canvi Climàtic.
Desembre de 2016
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