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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és el subministrament d’energia elèctrica per AGRIENERGIA, S.A. (en endavant “COMERCIALITZADORA”) a la
instal·lació del titular del punt de subministrament indicat en les condicions particulars d’aquest contracte (en endavant “CLIENT”).
Mitjançant la signatura del present contracte el CLIENT accepta la contractació conjunta de l’adquisició d’energia i l’accés a la xarxa de distribució a través de la COMERCIALITZADO- RA, autoritzant-la expressament perquè, en nom seu, contracti amb l’empresa distribuïdora d’energia
elèctrica de la zona on radica la instal·lació del client (en endavant “DISTRIBUÏDO- RA”) l’accés a la xarxa de distribució. El CLIENT s’obliga a no
resoldre aquest contracte d’accés a la xarxa de distribució en tant romangui vigent el present contracte de subministrament.
Aquest contracte de subministrament és personalíssim, i per tant, el titular del contracte ha de ser, en tot moment, l’usuari efectiu de l’energia
elèctrica subministrada, i amb just títol en relació al punt d’entrega d’aquesta energia, que no podrà ser utilitzada per a usos diferents per als
quals va ser contractada, ni cedir-la, ni vendre-la a tercers.
El CLIENT haurà de comunicar a la COMERCIALITZADORA, sota la seva responsabilitat, si a l’inici del contracte, o al llarg de la seva vigència,
el subministrament objecte del contracte és o esdevé essencial, segons els requisits marcats per l’article 52.4 de la llei 24/2013, de 26 de
desembre, del Sector Elèctric.
El CLIENT es responsabilitza de la veracitat de la informació, les dades i la documentació aportades per a dur a terme tant el contracte de
subministrament d’energia com el contracte d’accés a la xarxa de distribució, essent causa de nul·litat automàtica i immediata d’ambdós
contractes la manipulació o falsedat en la informació, les dades o la documentació aportades pel CLIENT. La nul·litat del contracte per aquest
motiu no eximeix al CLIENT de la seva responsabilitat envers la COMERCIALITZADORA, havent aquest d’assumir els costos derivats del servei
elèctric anul·lat.
2. PUNT DE SUBMINISTRAMENT
Als efectes del present contracte, s’entén per punt de subministrament el punt de connexió i entrega de l’energia subministrada per la
COMERCIALITZADORA, en el qual s’efectua la mesura del consum d’energia elèctrica subministrada.
3. QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
El subministrament d’energia elèctrica es realitzarà segons les condicions de qualitat i regularitat establertes en el RD 1955/2000, d’1 de
desembre, i normes concordants, essent responsabilitat de la DISTRIBUÏDORA, davant la qual s’hauran de presentar les reclamacions oportunes en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
La COMERCIALITZADORA aplicarà al CLIENT els descomptes i/o boniﬁcacions previstos per llei en la primera facturació després que aquests
hagin estats aplicats per part de la DISTRIBUÏDORA.
4. EQUIPS DE MESURA I CONTROL. INSTAL·LACIONS
El CLIENT haurà de disposar en el punt de subministrament durant la vigència d’aquest contracte, d’un equip de mesura i control de l’energia
elèctrica subministrada, que compleixi els requisits tècnics legalment establerts en el RD 1110/2007, o en la normativa que el modiﬁqui o
substitueixi, essent el CLIENT responsable de la seva custodia i de la resta d’obliga- cions establertes per la legislació vigent. El CLIENT es
compromet a no manipular l’equip de mesura i control, ni cap dels components relacionats amb aquest, obligant-se a notiﬁcar immediatament a la COMERCIALITZADORA i a la DISTRIBUÏDORA qualsevol incidència que detecti en el seu funcionament. En cas de produir-se
manipulació o frau, el CLIENT es farà càrrec de totes les despeses de tot tipus que se’n derivin.
El CLIENT s’obliga a dotar la seva instal·lació elèctrica amb els equips i proteccions establerts en els Reglaments Electrotècnics de Baixa i
Alta Tensió, i haurà de garantir i permetre l’accés físic a la seva instal·lació a la COMERCIALITZADORA, a la DISTRIBUÏDORA, als empleats o
contractistes d’aquestes, o als veriﬁcadors o Organismes autoritzats per l’Administra- ció, degudament acreditats, en hores hàbils o de
normal relació amb l’exterior, de manera que puguin realitzar els treballs d’instal·lació, lectura, inspecció, manteniment, control, veriﬁcació, o
altres que amb caràcter general resultin necessaris per a la prestació eﬁcaç del servei objecte d’aquest contracte, tot segons s’estableix a la
normativa vigent.
L’equip de mesura i control podrà ser propietat del CLIENT o bé llogat a la DISTRIBUÏDORA. En aquest darrer cas, i per a subministraments
en baixa tensió ﬁns a 15KW de potència contractada, el preu a facturar pel lloguer (que inclou els conceptes d’instal·lació, veriﬁcació, operació i manteniment de l’equip) serà l’establert a la normativa vigent, i serà aplicat per la DISTRIBUÏDORA com a propietària de l’equip. En la
resta de subministraments el preu de lloguer dels equips de mesura serà l’aplicat per la DISTRIBUÏDORA. Qualsevol altra actuació de la
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DISTRIBUÏDORA en l’equip fruit de decisions del CLIENT seran a càrrec d’aquest, segons s’estableix al RD 1048/2013. La connexió i desconnexió de l’equip en el punt de subministrament haurà de ser sempre realitzat per la DISTRIBUÏDORA.
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5. PREU
El CLIENT s’obliga a pagar a la COMERCIALITZADORA l’import del subministrament d’energia elèctrica i la resta de components regulats que
e la normativa aplicable correspon percebre a la DISTRIBUÏDORA, d’acord amb els preus que ﬁguren a les condicions particulars d’aquest
contracte, així com els impostos, taxes, recàrrecs, tributs, nacional, autonòmics o locals que siguin d’aplicació segons la normativa vigent, o
altres conceptes relacionats amb el subministrament d’energia elèctrica que puguin ser regulats per llei.
Així mateix, el CLIENT s’obliga a pagar el preu dels Serveis Addicionals que, en el seu cas, es contractin amb la COMERCIALITZADORA, d’acord
amb les condicions particulars d’aquest contracte.
Per a subministraments de Baixa Tensió, amb potencia contractada igual o inferior a 15 KW, el CLIENT accepta i autoritza que la COMERCIALITZADORA pugui actualitzar una vegada l’any els preus d’acord amb l’índex de preus al consum (IPC) de l’any, tant d’aquests Serveis Addicionals com de l’energia que ﬁguren a l’annex de preus, automàticament, sense que això suposi cap modiﬁcació en les condicions del contracte,
ni, per tant, causa de rescissió del contracte.
El CLIENT resta obligat al pagament de les refacturacions complementàries que siguin fruit d’errors administratius, funcionament incorrecte
o manipulació de l’equip de mesura i control, deﬁciències, errors o retards en la informació de lectures subministrades per la DISTRIBUÏDORA,
frau, o bé refacturacions que vinguin imposades per normativa.
Qualsevol variació en els conceptes i valors regulats que correspongui percebre a la DISTRIBUÏDORA, o en els costos associats al subministrament d’energia elèctrica i ﬁxats per normativa, podran ser íntegra i automàticament traslladats als preus , sense que això constitueixi una
modiﬁcació en les condicions del contracte, ni, per tant, causa de rescissió del contracte.
Els preus, en la seva part no regulada, podran ser revisats mensualment per la COMERCIALITZADORA en funció de l’evolució del preu de l’energia i altres elements de mercat. Aquestes revisions seran notiﬁcades al CLIENT al menys un mes abans de la seva aplicació. En cas de disconformitat, el CLIENT podrà resoldre el contracte sense cap penalització ﬁns a 15 dies naturals després de la data d’aquesta notiﬁcació, i es
procedirà a rectiﬁcar la factura emesa segons els preus prèviament establerts. Per això, el CLIENT haurà de comunicar-ho a la COMERCIALITZADORA personalment, en les oﬁcines ubicades en avinguda Països Catalans, 140 17820-Banyoles, o per mitjà d’escrit dirigit a comercial@agrienergia.com. Passat aquest termini sense comunicació per part del CLIENT, s’entendrà que aquests nous preus han estat acceptats.
Qualsevol tipus de promoció, descompte o complement sobre el preu ofert al CLIENT per la COMERCIALITZADORA no generarà consolidació
ni dret adquirit per part del CLIENT.
6. FACTURACIÓ. PAGAMENT
La COMERCIALITZADORA facturarà amb la periodicitat establerta per la DISTRIBUÏDORA la quantitat a abonar pel CLIENT derivada d’aquest
contracte, d’acord amb la lectura real de consum subministrada per la DISTRIBUÏDORA.
La COMERCIALITZADORA facturarà l’energia consumida, així com els peatges i càrrecs regulats, el cost del lloguer de l’equip de mesura i
control, els Serveis Addicionals que puguin haver estat contractats pel CLIENT, els drets d’escomesa si calgués, els impostos, taxes, tributs,
i la resta de conceptes que pugui ﬁxar la normativa vigent en el moment d’emissió de la factura, així com les promocions, descomptes o
refacturacions que puguin ser d’aplicació.
En cas que la COMERCIALITZADORA no rebi la lectura real des de la DISTRIBUÏDORA en temps i forma adients per a realitzar la facturació
corresponent, el CLIENT autoritza a la COMERCIALITZADORA a modiﬁcar la data de facturació i a facturar segons lectures estimades, d’acord
amb el procediment legal vigent, sense perjudici de la regularització que es faci quan la DISTRIBUÏDORA faciliti a la COMERCIALITZADORA
les lectures reals corresponents.
Previ consentiment, el CLIENT rebrà la factura electrònicament, mitjançant un avís en la direcció electrònica facilitada a la COMERCIALITZADORA, amb el qual podrà accedir a la factura, disponible en l’Oﬁcina Virtual del CLIENT de la pàgina www.agrienergia.com.
En cas que el CLIENT tingui la consideració de consumidor o usuari segons la legislació vigent, i desitgi rebre la factura en paper i per correu
ordinari, podrà sol·licitar-ho a la COMERCIALITZADORA en les oﬁcines ubicades en avinguda Països Catalans, 140 17820 - Banyoles.
El pagament de la factura emesa es podrà realitzar mitjançant domiciliació bancaria en el compte corrent facilitat pel CLIENT, previ signatura
per part del CLIENT del corresponent document SEPA, o realitzant el pagament “per ﬁnestreta”, o un altre procediment que s’estableixi, a
través de les oﬁcines bancàries concertades.
El període de pagament de la factura no podrà excedir els 15 dies naturals comptats a partir de la data d’emissió de la factura.
Excedit aquest període, les factures no abonades total o parcialment tindran la consideració de deute vençut, i podran ser reclamades, i
posteriorment, en el termini de 5 dies hàbils des del seu venciment, instat el tall de subministrament per impagament, segons marca la
legislació vigent, i en particular, per a subministraments de menys de 10KW, el RD 897/2017, de 6 d’octubre, i resta de normes relacionades,
o la normativa que reemplaci aquesta legislació.
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La COMERCIALITZADORA podrà aplicar al deute vençut interessos de demora segons s’estableixi per llei. El CLIENT haurà d’abonar a la
COMERCIALITZADORA els costos de la gestió del seu eventual deute vençut. La COMERCIALITZADORA es reserva el dret de portar a terme
les accions i aplicar els procediments de cobrament del deute vençut que legalment li corresponguin.
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7. DIPÒSIT DE GARANTIA

La COMERCIALITZADORA podrà veriﬁcar la solvència del CLIENT com a requisit previ a la signatura del contracte o al llarg de la vigència del
mateix. Així, es reserva el dret a sol·licitar al CLIENT un dipòsit en garantia de pagament de les obligacions contractuals. Aquest dipòsit (que
no superarà l’import estimat de sis factures) serà retornat al CLIENT a la ﬁnalització del contracte, sense perjudici del dret de la COMERCIALITZADORA a retenir el dipòsit, total o parcialment, en garantia de pagament pels impagaments produïts o per factures o refacturacions
pendents.
Així mateix, el CLIENT haurà d’aportar a la COMERCIALITZADORA, en el moment que li sigui requerida, la provisió de fons suﬁcient perquè la
COMERCIALITZADORA pugui realitzar en nom del CLIENT i davant la DISTRIBUÏDORA, el dipòsit que aquesta pugui sol·licitar en relació al
contracte d’accés a la xarxa, segons estipula el RD 1955/2000, d’1 de desembre.
Aquest dipòsit quedarà en poder de la DISTRIBUÏDORA i vinculat al contracte d’accés a la xarxa de distribució.
8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE
Qualsevol modiﬁcació de les condicions establertes en el present contracte que no siguin conseqüència de la normativa aplicable o de la
decisió vinculant d’un òrgan judicial o administratiu haurà de ser comunicada per la COMERCIALITZADORA al CLIENT, qui tindrà 15 dies
naturals des de la data de la comunicació per a resoldre el contracte sense cap penalització.
A part del que s’estableix en la clàusula 5, per a modiﬁcacions que afectin al preu del contracte, si el CLIENT decideix modiﬁcar la potència
i/o la tarifa contractades, segons consti en les condicions particulars , ho haurà de comunicar a la COMERCIALITZADORA, qui tramitarà la
comunicació i sol·licitud amb la DISTRIBUÏDORA. El CLIENT haurà d’aportar la documentació i dades addicionals que siguin necessàries per
a efectuar els canvis sol·licitats. Un cop acceptada la modiﬁcació per part de la DISTRIBUÏDORA, i previ abonament per part del CLIENT dels
imports derivats del canvi sol·licitat, el present contracte es modiﬁcarà automàticament en els termes sol·licitats pel CLIENT.
Qualsevol altra modiﬁcació en les condicions particulars que vulgui fer el CLIENT (dades de titularitat del contracte, de notiﬁcacions, de
pagament, etc.) la tramitarà directament amb la COMERCIALITZADORA, que efectuarà els canvis sol·licitats una vegada aportada pel
CLIENT la documentació que li sigui requerida.
En cas de falsedat o manipulació de les dades o la documentació aportada pel CLIENT, les modiﬁcacions sol·licitades quedaran sense
efecte, encara que la COMERCIALITZADORA hagués tramitat o efectuat ja els canvis, que seran revertits.
Per a subministraments de Baixa Tensió, el CLIENT autoritza la COMERCIALITZADORA perquè porti a terme les modiﬁcacions amb la DISTRIBUÏDORA que, a criteri de la COMERCIALITZADORA, puguin suposar una reducció dels costos del present contracte, com serien modiﬁcació
de la potència contractada, de la tarifa d’accés o dels equips de mesura, entre d’altres, acceptant el CLIENT disposar d’unes condicions del
contracte d’accés amb la DISTRIBUÏDORA diferents a les que inicialment tenia abans de contractar amb la COMERCIALITZADORA.
9. SUSPENSIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
En el cas d’impagament, i segons s’estableix en la normativa vigent, la COMERCIALITZADORA, una vegada executat el procediment legal
establert, podrà sol·licitar a la DISTRIBUÏDORA la interrupció del subministrament d’energia elèctrica en el punt de subministrament corresponent, amb la possible implicació de rescissió del contracte de subministrament elèctric.
Una vegada interromput el subministrament, i si el CLIENT fa efectiu el pagament del deute vençut, més el cost establert de gestió de l’impagament i els interessos de demora que fossin aplicables, la COMERCIALITZADORA, una vegada constatat aquest pagament, i en el termini
d’un dia hàbil, sol·licitarà a la DISTRIBUÏDORA el restabliment del subministrament d’energia elèctrica. Una vegada sol·licitat per la COMERCIALITZADORA, el restabliment efectiu del subministrament dependrà de la DISTRIBUÏDORA.
Així mateix, el subministrament podrà esser suspès i el contracte resolt en els següents casos:
a)
Força major
b)
Frau o instal·lacions que suposin un risc per la seguretat o per la qualitat del subministrament elèctric legalment requerida
c)
Nul·litat sobrevinguda dels contractes de subministrament d’energia o d’accés a la xarxa
d)
Incompliment d’alguna de les obligacions que dimanen d’aquest contracte
e)
En general, en els supòsits previstos en la normativa elèctrica vigent.
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10. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causa de resolució del contracte, amb independència de les senyalades per la legislació vigent i en concordança amb aquesta:
- L’exercici del dret del CLIENT a resoldre el contracte per modiﬁcació en el preu de l’energia o de qualsevol altra condició contractual, segons
s’estableix en les clàusules 5 i 8 del present contracte, respectivament.
- La ﬁnalització del període de vigència del contracte, amb preavís de no prorrogar-lo, segons s’estableix en la clàusula 14 del present contracte.
- La circumstància de que el CLIENT reuneixi les condicions legalment establertes en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric,
i en el RD 879/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la ﬁgura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als
consumidors domèstics d’energia elèctrica, per a ser considerat vulnerable, vulnerable sever, i no manifesti expressament a la COMERCIALITZADORA la seva voluntat de renunciar al bo social.
- L’incompliment d’alguna de les obligacions previstes en aquest contracte.
- La recissió unilateral per part del CLIENT o la COMERCIALITZADORA abans de la ﬁnalització del període de vigència del contracte o de
qualsevol de les seves pròrrogues. S’aplicarà una penalització econòmica a la part que rescindeix del 5% del preu de l’energia pendent de
subministrar ﬁns a la data de ﬁnalització del contracte, en subministraments de Baixa Tensió i Alta Tensió, o de la pròrroga, o de la pròrroga
en vigor en subministraments d’Alta Tensió, segons els preus aplicats en la darrera factura, o, si no es disposa d’aquests, segons els preus
establerts en aquest contracte. Per a subministraments en baixa tensió no s’aplicarà cap tipus de penalització per recissió unilateral a partir
del segon any de contracte, inclós.
En qualsevol cas de resolució del contracte, el CLIENT haurà de tramitar el canvi de subministrador d’energia. El CLIENT accepta expressament que, de mantenir la COMERCIALITZADORA el subministrament d’energia ﬁns a la data d’activació del nou contracte, aquesta energia
subministrada es facturarà al CLIENT segons la normativa vigent i els preus aplicats en la darrera factura, o si no es disposa d’aquests
segons els preus establerts en aquest contracte.
11. CONTRACTACIONS I COMUNICACIONS A DISTÀNCIA
El CLIENT dona la seva conformitat a que aspectes relacionats amb l’execució i compliment d’aquest contracte, incloses les notiﬁcacions,
enviament de factures, contractació de nous serveis oferts per la COMERCIALITZADORA, canvis contractuals, etc., puguin realitzar-se de
manera telemàtica o telefònica, utilitzant les dades de notiﬁcació i contacte indicades pel CLIENT.
12. DRET DE DESISTIMENT
En cas que el contracte hagi estat celebrat a distància, per mitjans telemàtics o telefònics, o fora d’establiment mercantil, el CLIENT podrà
desistir del mateix durant els 14 dies naturals següents a la data de la seva signatura, sense necessitat de justiﬁcació i sense cap penalització, sempre que el CLIENT comuniqui formalment la seva voluntat de desistir del contracte, personalment, en les oﬁcines ubicades en
avinguda Països Catalans, 140 17820 Banyoles, o mitjançant el formulari de desistiment facilitat a través de la pàgina web www.agrienergia.com, o per mitjà d’escrit dirigit a comercial@agrienergia.com, dins del període esmentat.
El CLIENT autoritza expressament que el subministrament d’energia pugui començar en el termini de desistiment. En cas de desistiment i
que es meriti un servei des de la COMERCIA- LITZADORA al CLIENT ﬁns a la data de baixa del subministrament d’energia, la COMERCIALITZADORA podrà facturar al CLIENT aquest servei segons les condicions establertes en el present contracte, i el CLIENT estarà obligat al
pagament de l’import corresponent.
13. FORÇA MAJOR
Davant situacions de força major, i durant el temps d’afectació de les mateixes, la COMERCIALITZADORA i el CLIENT quedaran eximits del
compliment del present contracte, en especial davant situacions que impossibilitin a la COMERCIALITZADORA la compra o subministrament
de l’energia per causes alienes a ella.
La part que sofreixi la situació de força major haurà de posar-lo immediatament en coneixement de l’altra, excepte si la situació de força
major és pública, tenint difusió als mitjans generals de comunicació, i haurà de posar els mitjans al seu abast per procurar la menor afectació de l’altra part.
14. DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE. ENTRADA EN VIGOR. SUBROGACIÓ
El present contracte es subscriu pel termini establert en les condicions particulars, que serà màxim d’un any a partir de la data de signatura.
El contracte es prorrogarà automàtica- ment per períodes iguals al període inicial de vigència, excepte si les parts pacten períodes diferents.
En cas que qualsevol de les parts vulgui resoldre el contracte a la seva ﬁ, haurà de comunicar-ho per escrit a l’altra part al menys 15 dies
naturals abans de la data de ﬁnalització del termini inicial de vigència o de qualsevol de les seves pròrrogues, de manera que permeti tenir
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constància de la voluntat i la identitat de la part interessada en la resolució del contracte.
El present contracte entrarà en vigor en la data de la seva signatura, tot i que la seva efectivitat quedarà condicionada a l’alta del contracte
d’accés a la xarxa per part de la DISTRIBUÏDORA.
El CLIENT podrà traspassar el contracte a un tercer, en les mateixes condicions vigents en el moment del canvi i per al mateix ús, sempre
que estigui al corrent de pagament i de la resta de les obligacions legals i contractuals amb la COMERCIALITZADORA. Perquè sigui efectiva
la subrogació de drets i d’obligacions s’haurà de sol·licitar a la COMERCIALITZADORA el canvi de titular del contracte, aportant la documentació i les dades requerides, i signant els documents adients. La COMERCIALITZADORA tramitarà amb la DISTRIBUÏDORA el canvi pertinent en
el contracte d’accés a la xarxa. Una vegada acceptat el canvi en ambdós contractes, de subministrament i d’accés, la subrogació del contracte serà efectiva.
Així mateix, la COMERCIALITZADORA podrà cedir el contracte, amb els drets i obligacions que comporta, a qualsevol empresa participada,
vinculada o successora que presti el servei objecte d’aquest contracte, i haurà de comunicant-lo al CLIENT abans de la seva entrada en vigor.
15. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT I VIES DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES
Per a qualsevol incidència, consulta, reclamació, o qüestió en general, relacionada amb el present contracte, el CLIENT podrà dirigir-se al
Servei d’Atenció al Client de la COMERCIALIT- ZADORA, a l’adreça avinguda Països Catalans, 140 17820 Banyoles, trucar al telèfon gratuït
900727272, o dirigir-se per escrit a l’adreça electrònica comercial@agrienergia.com.
En el cas que la qüestió no s’hagi resolt en el termini d’un mes d’una manera satisfactòria pel CLIENT, aquest podrà presentar una reclamació
davant l’Agència Catalana de Consum (telèfon 012 o pàgina web consum.gencat.cat), o a la Plataforma Europea de Resolució de Litigis en
línia (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).
Així mateix, el CLIENT podrà sotmetre la qüestió al Ministeri del Govern d’Espanya competent en l’àmbit de l’energia o a la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència (CNMC), quan aquestes qüestions es refereixin als seus drets especíﬁcs com a usuari ﬁnal d’energia elèctrica.
16. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
El present contracte es regeix i serà interpretat d’acord amb la legislació espanyola vigent aplicable. En cas que es produeixi discrepància
o controvèrsia amb motiu de la interpretació, aplicació o execució del present contracte, la COMERCIALITZADORA i el CLIENT acorden
expressament que es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la província espanyola on radiqui el domicili de la
part demandada.
En cas de ser declarat nul algú aspecte o clàusula del present contracte, per qualsevol Tribunal o Autoritat competent, s’entendrà que la
nul·litat afecta només al aspecte o clàusula anul·lats, mantenint-se en vigor la resta del contracte.
17. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En el cas que el CLIENT sigui una persona física:
El responsable del tractament de les dades personals del CLIENT és Agri-Energia S.A. (en endavant, AE) amb CIF A17000837 (Avinguda
Països Catalans, 140, 17820 Banyoles, i telèfon 900727272).
Les dades del CLIENT seran tractades amb la ﬁnalitat d’executar el present contracte i complir qualsevol obligació legal exigida a AE. La
negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar a AE la impossibilitat de prestar els serveis contractats o de complir les seves obligacions legals, per tant el CLIENT es fa responsable de la veracitat de
les dades facilitades, així com de comunicar a AE qualsevol modiﬁcació de les mateixes.
El CLIENT podrà rebre informació sobre estalvi i eﬁciència energètica i/o serveis energètics oferts per AE. Per això les seves dades es
podran enriquir amb fonts d'informació especíﬁca sobre el mercat energètic espanyol i tractar (incloses dades demogràﬁques i sobre altres
serveis contractats amb AE) per elaborar un perﬁl que permeti que aquesta informació s’ajusti a les seves necessitats. Només es podrà
rebre aquesta informació mentre es segueixi sent client d’AE.
En cas d’impagament, AE podrà comunicar les dades del CLIENT a ﬁtxers de solvència patrimonial i de crèdit.
Es podrà sol·licitar el consentiment del CLIENT per cedir les seves dades a tercers atorgant-li prèviament suﬁcient informació. En aquest
sentit, les seves dades podran ser cedides a empreses del Grup Agri-Energia (https://www.agrienergia.com/societats.html) o a entitats de
crèdit amb les garanties necessàries i amb l'exclusiva ﬁnalitat de realitzar operacions de facturatge (bestreta parcial o total de crèdits cedits
a entitats ﬁnanceres).
Les dades personals del CLIENT podran ser cedides a Administracions i Organismes públics, quan sigui exigit per la normativa aplicable,
així com a proveïdors d’AE que tinguin la condició d'encarregat de tractament.
El CLIENT podrà exercir els seus drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i
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amb l'abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment. També té dret a retirar el consentiment, si ho hagués prestat, a qualsevol
tractament de les seves dades que no sigui necessari per executar el present contracte o per complir obligacions legals, sense que això
tingui cap conseqüència en els serveis o productes que hagi contractat o dels quals sigui beneﬁciari. El CLIENT té dret a oposar-se a rebre
comunicacions comercials.
Per exercir aquests drets podrà dirigir-se a AE pels canals:
•
Correu postal, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o qualsevol altre document identiﬁcatiu, i petició en que es concreti la
sol·licitud a "Agri-Energia, SA, Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles".
•
Correu electrònic a l'adreça protecciodades@agrienergia.com amb la següent informació: nom i cognoms de l'interessat, domicili
a efectes de notiﬁcacions, fotocòpia del seu DNI, passaport o qualsevol altre document identiﬁcatiu, i petició en que es concreti la sol·licitud.
Per a qualsevol dubte o qüestió en relació amb les ﬁnalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, el
CLIENT pot dirigir-se al delegat de Protecció de Dades nomenat per AE mitjançant els canals abans mencionats.
Així mateix, el Client té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Les dades personals dels clients seran conservades mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis contractats amb AE. En el
moment en que no siguin necessàries per a aquesta ﬁnalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries
per a l'exercici o la defensa enfront d'accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest
motiu. Superat aquest període, les dades seran deﬁnitivament cancel·lades.
18. AUTOCONSUM
Els consumidors associats a qualsevol modalitat d'autoconsum han de complir el que disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i el RD
244/2019, de 5 d'abril, així com el seu desenvolupament normatiu o norma substitutiva de les mateixes.
Serà responsabilitat del CLIENT complir amb tots els tràmits pertinents per a legalitzar la instal·lació d'autoconsum amb les administracions que fora oportú, així com inscriure’s en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'Energia Elèctrica per a instal·lacions de més de 100
kW, de conformitat amb el que estableixen els diferents Reglaments Electrotècnics i amb la norma vigent en tot moment. El CLIENT haurà
de posar a disposició de la COMERCIALITZADORA la documentació necessària per a veriﬁcar el compliment dels requisits establerts i
aportar les dades que fossin necessàries perquè la COMERCIALITZADORA pugui regularitzar el Contracte Tècnic d'Accés (CTA) amb la
DISTRIBUÏDORA, mitjançant l'annex d'autocon- sum facilitat per la COMERCIALITZADORA.
Addicionalment, el CLIENT haurà d'aportar l'acord de repartiment en autoconsum col·lectiu, així com informar de qualsevol canvi relacionat
amb les condicions tècniques o administratives de l'autoconsum .
En cas que la modalitat d'autoconsum seleccionada comporti compensació d'excedents, l'energia excedentària associada amb el punt de
subministrament del CLIENT, mesurada per l'encarregat de la lectura, serà retribuïda al preu de compensació establert en les condicions
particulars, seguint el mecanisme de compensació simpliﬁcada que estableix l'article 14 de l'RD 244/2019, de 5 d'abril.
Serà causa de resolució immediata del present contracte per incompliment del CLIENT la contractació d’autoconsum o qualsevol canvi en
les seves condicions tècniques o administratives, sense haver rebut la conformitat de la COMERCIALITZADORA.
En cas de qualsevol modiﬁcació tècnica o administrativa que pogués comportar la baixa o un canvi en la modalitat d'autoconsum, o
d’incompliment del present contracte per part del CLIENT, o de qualsevol altre consumidor associat amb un autoconsum col·lectiu, o del
titular o titulars de les instal·lacions de generació associades, la COMERCIALITZADORA queda exempta de qualsevol responsabilitat si no
ha estat correcta i prèviament informada.
En cas que, segons la informació que la COMERCIALITZADORA hagi d’intercanviar amb la DISTRIBUÏDORA per activar el subministrament
elèctric, o realitzar algun tràmit tècnic o administratiu especiﬁcat en el present contracte i/o sol·licitat pel client, es vegi en l'obligació de
comunicar dades, com ara la potència contractada, CNAE, informació vinculada amb l’autoconsum, o qualsevol altra dada necessària, i no
li hagin estat comunicades pel CLIENT, la COMERCIALITZADORA tindrà potestat per comunicar a la DISTRIBUÏDORA les que siguin més
habituals per al conjunt dels punts de subministrament del sistema elèctric, o les que pugui conèixer segons la informació de què disposi,
o especiﬁcades en els butlletins tècnics de les instal·lacions de consum i/o generació que el CLIENT pugui haver-li fet arribar.

Signatura client

Agrienergia, S.A.

