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1. ANTECEDENTS 

Dins la Unitat Alimentària de Barcelona es concentren els Mercats Majoristes de la ciutat de Barcelona, així 
com nombroses empreses d’elaboració, comerç, distribució, importació i exportació de productes frescos i 
congelats. En total la Unitat Alimentària proveeix de productes frescos a uns 10 milions de consumidors. 
 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A "Mercabarna" com a entitat gestora de la Unitat 
Alimentària, i el conjunt d’empreses integrades dins d’aquesta i representades per l’associació empresarial 
Assocome, actuen com a Central de Compres, per encàrrec de les empreses inscrites en aquest procés, i 
gestionen conjuntament la licitació de la compra d’energies, elèctrica i gas natural, de les empreses 
inscrites.  
 
Mercabarna i Assocome, a través dels seus mecanismes de col•laboració ha seleccionat les ofertes 
guanyadores i les donaran a conèixer a les empreses inscrites. Les Comercialitzadores Adjudicatàries 
formalitzaran amb cada una de les empreses els contractes de subministrament pertinents, essent 
aquestes últimes les úniques responsables i garants dels contractes subscrits. 
 
La Unitat Alimentària consta de 750 punts de subministrament aproximadament i s’estima un consum 
anual de 120 GWh.  
 
En aquest document, es determina el millor preu per a cada tarifa d’accés, que es el resultat de les 
subhastes realitzades entre les comercialitzadores que hi ha participat. La/es comercialitzadores 
adjudicatàries tindran l’obligació d’aplicar els preus presentats a la subhasta a totes les empreses de la 
Unitat Alimentària dins del període vàlid de l’oferta presentada (30 dies). La formalització final dels 
contractes recaurà de forma unilateral en cada una de les empreses i per tant a la seva decisió final 
d’acollir-se o no a la contractació. 
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2. OBJECTE 

L’objecte d’aquest informe és exposar el resultat de la licitació dels subministraments d’energia elèctrica i 

gas natural de Mercabarna. El procediment s’ha realitzat mitjançant subhasta electrònica, celebrada el dia 

17 de Març de 2016. 

 

L’objecte de contractació s’estructurà en 4 lots independents distribuïts en quatre subhastes, per 

contractar un preu fix durant un any per a totes les tarifes d’accés d’electricitat i gas incloses en el procés: 

Tipus de  
LOTS TARIFA 

Punts de  Consum anual 
(MWh) 

subministrament Subministr.  

ENERGIA ELÈCTRICA 

LOT 1 
6.1A 2 7.984 

3.1A 1 56 

LOT 2 

3.0A 30 2.192 

2.1DHA 6 122 

2.1A 2 91 

2.0DHA 3 31 

2.0A 7 60 

GAS NATURAL 
LOT 3 3.2 4 90 

LOT 4 2.3 1 5.303 

    total 56 15.929 
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3. SITUACIÓ DE PARTIDA DE LA SUBHASTA 

Per a la realització de la subhasta es van exposar al Plec de Condicions de la licitació, l’energia i els imports 

de cada un dels subministraments en un totalitzador per lots així com les característiques particulars de 

cada un dels subministraments. En aquest quadre es defineixen les actuals condicions contractuals dels 

associats : 

Condicions actuals:      

LOT TARIFA 
Punts de 

Consum anual 
(MWh) 

PMP ACTUAL 
(€/MWh) subministrament 

LOT 1 (ELECT.) 
6.1A 2 7.984 70,75 

3.1A 1 56 75,44 

LOT 2 (ELECT.) 

3.0A 30 2.192 84,48 

2.1DHA 6 122 101,71 

2.1A 2 91 138,59 

2.0DHA 3 31 92,66 

2.0A 7 60 112,34 

LOT 3 (GAS) 3.2 4 90 45,00 

LOT 4 (GAS) 2.3 1 5.303 28,82 

  total 56 10.231   

 

A partir d’aquí, es varen definir unes distribucions de consum estimades en els diferents períodes horaris, 

que ens permetran calcular l’import total adjudicat i a comparar-lo amb la referència de tarifa vigent. 

- Els consums previstos son: 

LOTS TARIFA 
Consum anual per períodes (MWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

LOT 1 
6.1A 667 858 441 750 963 4.304 

8.040 
3.1A 10 20 26       

LOT 2 

3.0A 388 1.007 797       

2.497 

2.1DHA 39 84         

2.1A 91           

2.0DHA 11 20         

2.0A 60           

LOT 3 3.2 39           39 

LOT 4 2.3 5.303           5.303 
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- Els consums previstos al quadre anterior equivalen als següents percentatges: 

 

LOTS TARIFA 
Consum anual per períodes (MWh) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

LOT 1 
6.1A 8,30% 10,67% 5,49% 9,33% 11,98% 53,53% 

100% 
3.1A 0,12% 0,25% 0,32%       

LOT 2 

3.0A 15,53% 40,33% 31,93%       

100% 

2.1DHA 1,55% 3,35%         

2.1A 3,64%           

2.0DHA 0,44% 0,82%         

2.0A 2,42%           

LOT 3 3.2 100,00%           100% 

LOT 4 2.3 100,00%           100% 

 

Els preus de sortida de la subhasta, determinats en base a tres factors (preus del mercat lliure actual, estat 

dels índex de referencia OMIP en perspectiva a un any , les característiques dels punts de subministrament 

de Mercabarna i els preus adjudicats anys anteriors), han estat els següents: 

Tipus de subministrament LOT TARIFA €/MWh 

ENERGIA ELÈCTRICA 

LOT 1 
6.1A 

3,00 
3.1A 

LOT 1 
6.1A 

66,85 
3.1A 

LOT 2 

3.0A 

83,22 

2.1DHA 

2.1A 

2.0DHA 

2.0A 

GAS NATURAL 
LOT 3 3.2 45,00 

LOT 4 2.3 22,00 
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4. RESULTATS DE LA SUBHASTA 

A continuació es mostren els resultats de les subhastes on es van adjudicar tots els lots inclosos en les 

diferents subhastes. En la taula següent es mostra els imports finalment adjudicats en la subhasta. La 

rebaixa aconseguida a partir de les condicions inicials de la subhasta electrònica, va permetre reduir els 

preus de sortida en un 7,5%, el qual suposa una disminució d’aproximadament 68.301 € del terme 

d’energia (tots els imports inclouen els preus del terme d’energia així com els termes regulats d’energia i 

l’impost elèctric) respecte al pressupost inicial: 

Tipus de 
subm. 

LOT TARIFA 
Subtotal 

Adjudicat (€) 
Subtotal 

Sortida(€) 
Dif. (€) Dif. (%) 

electrcitat LOT 1 
6.1A 534.387 € 560.799 € -26.412 € -4,7% 

3.1A 3.968 € 4.096 € -128 € -3,1% 

electrcitat LOT 2 

3.0A 169.331 € 183.271 € -13.940 € -7,6% 

2.1DHA 11.853 € 12.505 € -652 € -5,2% 

2.1A 11.829 € 12.367 € -538 € -4,4% 

2.0DHA 2.741 € 2.888 € -147 € -5,1% 

2.0A 7.010 € 7.360 € -350 € -4,8% 

gas natural LOT 3 3.2 3.854 € 4.257 € -403 € -9,5% 

gas natural LOT 4 2.3 96.903 € 122.634 € -25.731 € -21,0% 

total     841.877 € 910.178 € -68.301 € -7,5% 

 

El procediment de subhasta electrònica s’ha vist transparent i vàlid per tal de garantir la concurrència, ja 

que cinc empreses homologades pel concurs, han realitzat 215 ofertes de millora, la qual cosa garanteix el 

preu mínim del mercat en el moment de la licitació. 

Un factor a tenir en compte en el mercat lliure de l’energia, és que aquesta es compra en mercats a 

termini, la qual cosa les comercialitzadores han de comprar l’energia per anticipat, amb els conseqüents 

costos financers que això comporta. Per tant, és de vital importància per les companyies la solvència i els 

terminis de pagament de cada titular del subministrament energètic. 

En aquest escenari, no es contemplen les modificacions trimestrals dels components regulats que puguin 

sorgir.  
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5. COMPARATIU RESPECTE SITUACIÓ ACTUAL 

Un cop observat l’impacte dels preus adjudicats respecte al pressupost previst inicialment, adquireix més 

important saber quina diferència comportarà respecte al preu de l’energia que actualment estaven pagant 

els diferents associats en els seus subministraments. Els preus actuals de cada subministrament han sigut 

els adjudicats al Octubre de l’any 2014 pel mateix procediment, actualitzant de tots ells els components 

regulats e impostos. 

D’acord amb els preus adjudicats, i comparant els preus que actualment estaven  pagant, la diferència del 

preu de l’energia per cada lot queda de la següent manera: 

Tipus de 
subm. 

LOT TARIFA ADJUDICATARI 
PMP 

adjudicat 
(€/MWh) 

Subtotal 
Adjudicat 

(€) 

Subtotal 
Actual (€) 

Dif. (€) Dif. (%) 

electrcitat LOT 1 
6.1A 

Gas Natural Fenosa 
63,678 534.387 € 593.710 € -59.323 € -10,0% 

3.1A 67,764 3.968 € 4.418 € -449 € -10,2% 

electrcitat LOT 2 

3.0A 

Gas Natural Fenosa 

73,505 169.331 € 194.608 € -25.277 € -13,0% 

2.1DHA 92,113 11.853 € 13.088 € -1.235 € -9,4% 

2.1A 123,928 11.829 € 13.228 € -1.399 € -10,6% 

2.0DHA 83,130 2.741 € 3.055 € -314 € -10,3% 

2.0A 110,595 7.010 € 7.121 € -111 € -1,6% 

gas natural LOT 3 3.2 Gas Natural Fenosa 40,742 3.854 € 4.257 € -403 € -9,5% 

gas natural LOT 4 2.3 Gas Natural Fenosa 17,384 96.903 € 160.651 € -63.748 € -39,7% 

  total       841.877 € 994.136 € -152.259 € -15,3% 

 

En total, s’observa que amb els preus adjudicats, s’ha produït una disminució del 15,3% en l’import de 

l’energia, la qual cosa suposa un estalvi de 152.259 € respecte la despesa del passat període anual. 
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6. PREUS ADJUDICATS (ELECTRICITAT I GAS NATURAL) 

PREU FIX ADJUDICAT: 

tipus de 
subministrament 

LOTS TARIFA 
PREUS ADJUDICATS (€/MWh) 

ADJUDICATARI 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ENERGIA 
ELÈCTRICA 

LOT 1 
6.1A 99,4561 85,7917 76,4751 66,1404 61,4693 52,4751 

Gas Natural Fenosa 
3.1A 86,3007 75,8291 54,6024       

LOT 2 

3.0A 98,2679 79,5489 53,8298       

Gas Natural Fenosa 

2.1DHA 146,0385 67,0747         

2.1A 123,9279           

2.0DHA 133,5633 56,1616         

2.0A 110,5946           

GAS NATURAL 
LOT 3 3.2 40,7419           Gas Natural Fenosa 

LOT 4 2.3 17,3839           Gas Natural Fenosa 

 

Tots els preus inclouen els termes regulats d’energia sense incloure l’impost elèctric 

 

 

BioQuat
®

 

CONSULTORIA ENERGÈTICA I MEDIAMBIENTAL  


		2016-04-11T20:49:26+0200
	Juridic i Financer




