
PROTECCIÓ DE DADES – L’informem que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és la responsable del tractament de les 
dades personals que es necessiten recavar per a la gestió de la sol·licitud de nou subministrament/servei i que està legitimada a tractar 
les seves dades per a complir amb les obligacions legals que estableixi la normativa del sector elèctric a cada moment o, si escau, per a 
l’execució del contracte.  
  
Les dades personals que ens faciliti no es cediran a tercers, llevat d’obligació legal. Tanmateix, podran tenir accés a les mateixes els 
proveïdors de serveis que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal contracti o pugui contractar i que tinguin la condició 
d’encarregats del tractament, alguns dels quals poden estar localitzats fora de l’Espai Econòmic Europeu. 
Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, així com qualsevol altre que estableixi 
la normativa en vigor a cada moment. Si desitja ampliar la informació, premi en el següent enllaç www.edistribucion.com 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ DE PAGAMENT 
 
 

En/Na (nombre del administrador empresa principal solicitante del suministro o servicio) 
.................................................................................................................................... 
amb NIF………………................ actuant com administrador i/o apoderat de (nombre 

empresa principal solicitante)………………………………………..…., amb CIF............................ i domicili 
social a (dirección social empresa principal )…………….……………............................................, 
municipi de ………………………………… 
 
 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ............................... 
 
 
Encarrega i autoritza: 
 
A (empresa, ingeniería o representante) ......................................................................., amb 
CIF............................ i  domicili social a ................................, municipi de 
......................................... 
 
Persona de contacte: .................................................................................. 
Telèfon de contacte: ............................  Direcció email: ......................... 
 
 
 

A realitzar davant E-Distribución Redes Digitales S.L.Unipersonal: 
 
El pagament de la sol·licitud de (Nuevo Suministro/Ampliación/Servicios de red), inclosa l’emissió al 
seu nom de les factures que e-distribución hagi de generar corresponents a la execució 
de les instal·lacions precises per atendre el subministrament sol·licitat, amb les següents 
característiques al punt que s’indica,  
 
Direcció del subministrament................................................................. 
Municipi: .............................................................. 
Potència: ...........kW. 
 
 
Petició de subministrament nº: .................................... 
 
 
Import a Pagar…………………………………… 
 
 
Data de l’autorització: ..................................... 
 

 
 
 
Signatura de l’administrador/apoderat empresa principal 


