
PROPOSTA PREFERENCIAL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
DE FACTORENERGIA PER AEBALL/UMPBALL 

AEBALL/UMPBALL manté un conveni amb l’elèctrica catalana FACTORENERGIA per a oferir als associats 
DESCOMPTES PREFERENCIALS i EXCLUSIUS en funció de les seves potències contractades i UN SERVEI GRATUÏT 
D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (estudi gratuït d’optimització de la potència contractada) 

A) Els preus de l’energia i la potència amb el descompte inclòs són els següents:

B) Els serveis gratuïts d’assessorament energètic són els següents:

- Atenció personalitzada al seu servei. 

- Optimització dels paràmetres de contractació elèctrica: per tal de minimitzar la despesa, es 
verificarà la correcció dels paràmetres de contractació del punt de subministrament. 

- Reclamacions per mancances de qualitat en el subministrament: gestió de reclamacions a la 
companyia distribuïdora per interrupcions de subministrament o altres mancances de qualitat en el 
subministrament elèctric, exigint les indemnitzacions establertes a la legislació vigent i, en el seu cas, 
les indemnitzacions per danys que se’n derivin. 

La present oferta queda sotmesa a les condicions contractuals de les que cal destacar: 

- Els preus s’actualitzaran per trimestres naturals atenent als canvis normatius i als preus del Mercat 
Ibèric de futurs i Opcions (OMIP). 

- Els preus indicats no inclouen l’Impost elèctric (I.E.E) ni l’I.V.A. 
- Preus calculats d’acord a les Tarifes d'Accés establertes en l'Ordre IET/2444/2014, de 19 de 

Desembre 

- La durada del contracte és per 1 any prorrogable. 

- Aquesta oferta té validesa fins el proper 31 de maig de 2019

Si desitgen més informació poden adreçar-se a FACTORENERGIA indicant que són associats a AEBALL/UMPBALL 
al: 

Tel: 900 850 000 (gratuït) 
e-mail: factor@factorenergia.com 

Web: www.factorenergia.cat 

Av. Diagonal, 612, Entl. 08021 - Barcelona 

Potència 
Contractada 

Període 
Preu Energia 

[€/kWh] 
Preu Potència   
[€/ kW any] 

Superior a 15 kW 

Punta 0,123908 42,682214
Pla 0,109856 26,385503
Vall 0,086758 18,359201

10 - 15 kW amb DH 
Punta 0,195804

46,570524 
Pla 0,080632

10 - 15 kW sense DH Punta 0,143123 46,570524 


