Tecnicat

Els contractes que proposa la Companyia Fecsa-Endesa
davant els canvis tarifaris produïts.
Després de les reunions mantingudes amb Fecsa Endesa, i d’analitzar el contractes
que la companyia proposa, des del Tecnicat recomanem:
1. DURACIÓ DEL CONTRACTE.- Baixar la clàusula de compromís a 3
mesos prorrogables, en lloc de l’any que ens proposa el contracte de
Fecsa. La raó de la proposta de l’elèctrica és que el seu sistema es pot
col·lapsar si cada dos per tres reben propostes de canvi. Pensem que tenen
raó i no s’ha de canviar la tarifa si no es per una causa justificada, però tot
els rumors apunten que el nou decret sobre tarifes que sortirà pel segon
semestre 2007, elimina la tarifa 4.0, i per tant vista la variabilitat de té el
sistema tarifari comprometre’s per un any es excessiu.
2. VARIACIÓ DEL TERME DE POTENCIA CONTRACTAT.-Incloure una
clàusula que ens permeti canviar la potència contractada dins dels dos
mesos posteriors a la instal·lació del maxímetre, o després de rebre la
primera facturació amb el nou sistema. És pot donar el cas que sigui
necessari ajustar la potència contractada aprofitant les lectures del
maxímetre per tal de no pagar en excés ni penalitzacions.
3. Deixem a criteri de cadascú que se signin els contractes deixant o anul·lant
el paràgraf que diu:
“ El client reconeix haver rebut l’assessorament correcte per part de la
Companyia subministradora pel que fa a la tarifa, potència a contractar, variants i forma
d’utilitzar la discriminació horària, correcció del factor de potència i altres condicions del
contracte i subministrament”

Evidentment aquesta no es una clàusula contractual i cada u sap si això
que diu el paràgraf es cert o no. Fins i tot, en el cas de que sigui cert,
cadascú sabrà si ho vol manifestar i signar o no.
COM APLICAR AQUESTES RECOMANACIONS
Des del Tecnicat, avui mateix enviem aquesta proposta de canvi a la Companyia
perquè reenviïn els contractes rectificats obrint la possibilitat de introduir les
modificacions recomanades. De moment no sabem si ho faran o no i per tant en funció
del que faci Fecsa Endesa els municipis son lliures de signar o no les propostes, tot i
que tal com està redactat en aquests moments, pensem que signar pot ser perjudicial
a curt termini.
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