
 

 

INTERNAL 

Comunicació individualitzada a consumidors els subministres dels quals es 
realitzen a tensions superiors a 1 kV i essencials 

Ref. Incident: 14520195 

PCR: 5003537575 
Punt de subministrament situat en PG/ 1 n°0 PCL168 , de Llavorsí - Lleida que està connectat al 
CD 55063 

PCR: 5003054283 
Punt de subministrament situat en CR/ VALL D'ARAN (DE LA ) n°22 CH LLAVORSI , de 
Llavorsí - Lleida que està connectat al CD 59702 
 
Motivat per la realització d'uns treballs de manteniment en les nostres xarxes de distribució, ens 
veiem obligats a interrompre el subministrament d´energia elèctrica en la següent data: 
 
Període d'afectació: 09/03/2022 de 10:00 a 13:00 
 
Més informació sobre Treballs Programats disponible a www.edistribucion.com 
Preguem disculpin les molèsties que tal interrupció pugui motivar. 
 
Aquesta comunicació és la contemplada en el RD 1955/2000 article 101 (BOE 27/12/2000) 

Nom client: AJUNTAMENT DE LLAVORSI    

En La Pobla de Segur, a 04/03/2022 
 
Signat:  
 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 



 

 

INTERNAL 

Comunicació individualitzada a consumidors els subministres dels quals es 
realitzen a tensions superiors a 1 kV i essencials 

Ref. Incident: 14520195 

Punt de subministrament situat en C/ UNIC n°0 AP , de Llavorsí - Lleida que està connectat al 
CD 55064 
 
Motivat per la realització d'uns treballs de manteniment en les nostres xarxes de distribució, ens 
veiem obligats a interrompre el subministrament d´energia elèctrica en la següent data: 
 
Període d'afectació: 09/03/2022 de 10:00 a 13:00 
 
Més informació sobre Treballs Programats disponible a www.edistribucion.com 
Preguem disculpin les molèsties que tal interrupció pugui motivar. 
 
Aquesta comunicació és la contemplada en el RD 1955/2000 article 101 (BOE 27/12/2000) 

Nom client: ENTITAT MUNIC. DESC. D'ARESTUI   PCR: 5003125207 

En La Pobla de Segur, a 04/03/2022 
 
Signat:  
 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 



 

 

INTERNAL 

Comunicació individualitzada a consumidors els subministres dels quals es 
realitzen a tensions superiors a 1 kV i essencials 

Ref. Incident: 14520195 

Punt de subministrament situat en C/ UNIC n°0 ENLL.PUBLIC , de Llavorsí - Lleida que està 
connectat al CD 55065 
 
Motivat per la realització d'uns treballs de manteniment en les nostres xarxes de distribució, ens 
veiem obligats a interrompre el subministrament d´energia elèctrica en la següent data: 
 
Període d'afectació: 09/03/2022 de 10:00 a 13:00 
 
Més informació sobre Treballs Programats disponible a www.edistribucion.com 
Preguem disculpin les molèsties que tal interrupció pugui motivar. 
 
Aquesta comunicació és la contemplada en el RD 1955/2000 article 101 (BOE 27/12/2000) 

Nom client: ENTIT.MUNIC.DESCENTRALITZADA DE BAIASCA   PCR: 5003125257 

En La Pobla de Segur, a 04/03/2022 
 
Signat:  
 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 



 

 

INTERNAL 

Comunicació individualitzada a consumidors els subministres dels quals es 
realitzen a tensions superiors a 1 kV i essencials 

Ref. Incident: 14520195 

Punt de subministrament situat en LG/ Llavorsí n°ESDDDE809141 , de Llavorsí - Lleida que 
està connectat al CD WP168 
 
Motivat per la realització d'uns treballs de manteniment en les nostres xarxes de distribució, ens 
veiem obligats a interrompre el subministrament d´energia elèctrica en la següent data: 
 
Període d'afectació: 09/03/2022 de 10:00 a 13:00 
 
Més informació sobre Treballs Programats disponible a www.edistribucion.com 
Preguem disculpin les molèsties que tal interrupció pugui motivar. 
 
Aquesta comunicació és la contemplada en el RD 1955/2000 article 101 (BOE 27/12/2000) 

Nom client: R1-305 / SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO ELECTRICA DE 
LLAVORSI,SL   FRONTERA: 5P00000086 

En La Pobla de Segur, a 04/03/2022 
 
Signat:  
 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. 


