
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS 

NATURAL DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA “MERCABARNA” 
MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 

 

 

 

SUB.16102 

 

 



 

2 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE 
LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 

ÍNDEX 

1. ANTECEDENTS .............................................................................................................................. 3 

2. OBJECTE I DESTINATARIS DEL CONTRACTE.................................................................................... 3 

3. DURACIÓ DEL CONTRACTE ............................................................................................................ 3 

4. NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE...................................................................................... 3 

5. RÈGIM JURÍDIC ............................................................................................................................. 3 

6. PERFIL DE CONTRACTANT ............................................................................................................. 4 

7. REVISIÓ DE PREUS ........................................................................................................................ 4 

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ................................................................................................... 4 

9. EMPRESES CONVIDADES ............................................................................................................... 5 

10. PRESENTACIÓ D’OFERTES ............................................................................................................. 7 

11. AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES ..................................................................... 10 

12. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS LOTS A LICITAR ................................................................ 10 

13. DOCUMENTS I DADES DE LES EMPRESES LICITADORES DE CARÀCTER CONFIDENCIAL ................ 10 

14. MODALITAT DE CONTRACTACIÓ: PROCEDIMENT DE LA SUBHASTA ELECTRÓNICA ..................... 11 

15. ABAST I DEFINICIÓ DE LES OFERTES ............................................................................................ 12 

15.1. SUBHASTES A PREU FIX PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ................................................................................... 12 
15.2. SUBHASTES A PREU FIX PEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL ...................................................................... 13 

16. VALORACIÓ DE LES OFERTES: CRITERIS I PREUS ADJUDICATS ..................................................... 14 

17. DESIGNACIÓ DE L’OFERTA GUANYADORA .................................................................................. 14 

18. ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE ..................................... 15 

19. MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS ....................................................................................... 15 

20. SEGUIMENT DEL CONTRACTE ..................................................................................................... 15 

21. FORMA DE PAGAMENT ............................................................................................................... 16 

22. OBLIGACIONS A COMPLIR PEL ADJUDICATARI ............................................................................ 16 

22.1. GESTOR DE COMPTE ÚNIC .................................................................................................................................... 16 
22.2. CANVIS ASSOCIATS AL PUNT DE SUBMINISTRAMENT ........................................................................................... 16 
22.3. FACTURACIÓ ........................................................................................................................................................ 17 
22.4. ACTUACIONS  DAVANT DE LA DISTRIBUIDORA I ALTRES COMERCIALITZADORES ................................................... 18 
22.5. ENVIAMENT D’ARXIUS ELECTRÒNICS .................................................................................................................... 19 
22.6. ALTRES CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT ..................................................................................................... 19 
22.7. REDUCCIÓ I/O ADDICIÓ DE PUNTS DE SUBMINISTRAMENT .................................................................................. 19 

23. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE ......................................................................................... 19 

ANNEX II. OFERTA ECONÒMICA ........................................................................................................... 21 

ANNEX III. CAMPS A INCLOURE EN EL ARXIU DIGITAL DE FACTURACIÓ ................................................ 22 

 



 

3 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE 
LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 

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. 

Mercabarna, a través dels seus mecanismes de col·laboració seleccionaran les ofertes 
guanyadores. Les Comercialitzadores Adjudicatàries formalitzaran els contractes de 
subministrament pertinents amb Mercabarna. 

 

2. OBJECTE I DESTINATARIS DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Plec de Condicions és el subministrament d'energia elèctrica i gas natural 
a Mercabarna, S.A., a l’annex 1 s’indiquen els punts de subministrament objecte de licitació. 

 

3.  DURACIÓ DEL CONTRACTE 

El període d'execució d'aquest contracte de subministrament serà, des de l’1 d’abril de 2016 
fins el 31 de maig de 2017. 
 

4. NECESSITAT IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de 
Mercabarna.  
 
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en 
l’aprovisionament d’energia elèctrica i gas natural per al desenvolupament de les activitats 
administratives, i, quant al preu, obtenir les corresponents economies d’escala. 
 

5. RÈGIM JURÍDIC 

 
Aquest contracte es tipifica de subministrament, de conformitat amb el que estableix l’article 9 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (TRLSCP), per a la determinació de les normes que s’han 
d’observar en la seva adjudicació.  
 
Així mateix, aquest contracte es regeix pel TRLCSP, i pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (RGLCAP), en allò que no s’oposi a la LCSP. 
 
Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
normes de dret privat. 
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6. PERFIL DE CONTRACTANT 

 
La forma d’accés públic al perfil de contractant és a través de la Seu Electrònica de Mercabarna  
http://www.mercabarna.es/perfil-del-contractant 
 
El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant té un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació que hi estigui inclosa. 
 

7. REVISIÓ DE PREUS 

Els preus oferts i contemplats en el contracte, tindran caràcter vinculant a tots els efectes, 
sense que es puguin produir revisions durant la seva vigència, llevat de les modificacions en les 
tarifes d'accés o als peatges de potència/energia i els conceptes associats al sistema elèctric 
(entre d’altres els costos dels serveis d’ajust, desviaments i pagaments per capacitat), 
establerts pel Ministeri d'Indústria, Energia i Comerç durant la durada del contracte. No es 
podran repercutir conceptes que corresponguin de forma exclusiva a l'empresa 
comercialitzadora exceptuant que els mateixos derivin de la seva posició como a mandatari i/o 
substitut del client. 
 

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 
El pressupost base de licitació i valor estimat, orientatiu, d’aquest contracte, atenent al cost 
del subministrament d’energia elèctrica durant l’exercici precedent, calculant l’any de vigència, 
es fixa en 1.282.774,69€, exclòs l’IVA, segons el desglossament següent:  
 

LOT TARIFA 

Punts de 

Consum anual 
(MWh) 

Import 
terme 

energia (€) 

Import 
terme fix (€) 

Impost 
Elèctric / 
Impost 

Hidrocarburs 
(€) 

Subtotal (€) 
subministrament 

LOT 1 
6.1A 2                 7.984    533.521,36 € 184.706,56 € 36.720,84 € 754.948,76 € 
3.1A 1                       56    3.896,80 € 17.311,95 € 1.084,34 € 22.293,09 € 

total lot 1                           3                   8.040    537.418,16 € 202.018,51 € 37.805,18 € 777.241,85 € 

LOT 2 

3.0A 30                 2.192    174.356,73 € 108.007,30 € 14.436,43 € 296.800,46 € 
2.1DHA 6                     122    11.896,50 € 7.381,38 € 985,62 € 20.263,50 € 

2.1A 2                       91    11.765,89 € 1.111,12 € 658,36 € 13.535,37 € 
2.0DHA 3                       31    2.747,79 € 1.575,00 € 221,01 € 4.543,80 € 

2.0A 7                       60    7.002,12 € 2.147,55 € 467,80 € 9.617,46 € 
total lot 2                        48                   2.496    207.769,03 € 120.222,35 € 16.769,22 € 344.760,59 € 

LOT 3 3.2 4                       90    4.050,00 € 277,92 € 210,60 € 4.538,52 € 
total lot 3                           4                         90    4.050,00 € 277,92 € 210,60 € 4.538,52 € 

LOT 4 2.3 1                 5.303    116.669,21 € 27.155,16 € 12.409,36 € 156.233,73 € 
total lot 4                           1                   5.303    116.669,21 € 27.155,16 € 12.409,36 € 156.233,73 € 

  total 56              15.929    865.906,40 € 349.673,93 € 67.194,35 € 1.282.774,69 € 
 
 

http://www.mercabarna.es/perfil-del-contractant
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El preu d’aquest contracte es formula en termes de preus unitaris referits als €/MWh del PMP 
per a cada lot:  
 

LOT €/MWh 

LOT 1 66,85 

LOT 2 83,22 

LOT 3 45,00 

LOT 4 22,00 
 
En aquests preus de sortida estan inclosos tots els conceptes de totes les resolucions i ordres 
ministerials publicades fins el moment de la publicació dels Plecs al Perfil del Contractant. 
 

9. EMPRESES CONVIDADES 

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per contractar, i 
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 
 
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les 
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el Registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 

b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la 
legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada 
o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les 
disposicions comunitàries d’aplicació. 

 
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent 

d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit territorial del qual radiqui 
el domicili de l’empresa. 

 
[De conformitat amb l’article 55.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es prescindeix de 
l’informe sobre reciprocitat en relació amb les empreses d’Estats signataris de l’Acord sobre 
Contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç]. 

 
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions 

de contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se: 

 
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan 

aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme 
professional qualificat.  
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b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta 

possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat respectiu, també es pot substituir per una 
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

 
3. La solvència de l’empresari: 
 
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un o 

diversos dels mitjans següents: 
 
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència 

d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  
 
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que 

correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran 
aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament 
legalitzats.  

 
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis 

en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres 
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. 

 
3.2. En els contractes de subministrament la solvència tècnica dels empresaris 

s’acreditarà per un o diversos dels mitjans següents: 
 
a) Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims anys que 

han d’indicar l’import, les dates i el destinatari, públic o privat. Els subministraments efectuats 
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 
sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant 
un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari. 

 
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, dels 

quals es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats de control de 
qualitat. 

 
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la 

qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa. 

 
d) Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom d’aquest, per 

un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, 
sempre que intervingui acord d'aquest organisme, quan els productes a subministrar siguin 
complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a una finalitat particular. Aquest 
control versarà sobre la capacitat tècnica de l'empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans 
d'estudi i d'investigació que disposi i sobre les mesures de control de la qualitat. 

 
e) Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat dels 

quals es pugui certificar a petició de l’entitat del sector públic contractant. 
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f) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 

qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament 
detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes. 

 
En els contractes de subministrament que requereixin obres de col·locació o instal·lació, la 
prestació de serveis o l’execució d’obres, la capacitat dels operadors econòmics per prestar 
aquests serveis o executar aquesta instal·lació o obres es podrà avaluar tenint en compte 
especialment els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. 

 
[Quan s’exigeixi la presentació de certificats expedits per organismes independents que 

acreditin que l’empresari compleix determinades normes de garantia de la qualitat, han de fer 
referència als sistemes d’assegurament de la qualitat basats en la sèrie de normes europees en 
la matèria, certificats per organismes conformes a les normes europees relatives a la 
certificació]. 

 
g) Es pot exigir la presentació de certificats expedits per organismes independents que 

acreditin que l’empresari compleix determinades normes de gestió mediambiental, remetent-
se al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) o a les normes de gestió 
mediambiental basades en les normes europees o internacionals en la matèria i certificades 
per organismes conformes a la legislació comunitària o a les normes europees o internacionals 
relatives a la certificació. 

 

10. PRESENTACIÓ D’OFERTES 

Les ofertes es presentaran a les oficines centrals de Mercabarna, carrer Major, 76, 5ª planta, 
08040 – Barcelona. La data límit per entregar la documentació especificada serà en el termini 
de quinze dies naturals des de la publicació dels Plecs en el perfil del contractant de 
Mercabarna. 
 
Presentada la documentació, Mercabarna, transmetrà la selecció de les empreses proposades 
com a licitadores, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició [sense perjudici d’allò que estableixen 
els articles 147 i 148 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre]. Tampoc no podrà subscriure cap proposta en 
unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més d’una unió temporal. La 
infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per 
aquest. 

 
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les 
clàusules d’aquest Plec. 

 
Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel 
licitador i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, en què hi constarà la 
denominació del sobre i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del 
subministrament de/d’ ________________ ». La denominació dels sobres és la següent: 

 
 — Sobre «A»: Documentació Administrativa. 
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 — Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma 
Automàtica. 

 
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies autenticades, d’acord 
amb la Legislació en vigor. 
 
A dins de cada sobre, s’inclouran els documents següents així com una relació numerada dels 
mateixos: 
 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
[SUPÒSIT A) APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ 
RESPONSABLE] 

 
a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració. 

 

Es presentarà conforme al model següent: 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions a 
_____________, c/ ____________________, núm.___, amb DNI núm._________, en 
representació de l’Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, als efectes de 
la seva participació en la licitació ________________________________, davant 
________________________ 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament d’energia elèctrica 
i gas natural...... 
 

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat primer de l’article 146 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte de 
subministrament d’energia elèctrica i gas natural de Mercabarna, consistent en  

— Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
— Que l’empresa està degudament classificada o, si escau, que disposa dels requisits 

de solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
— Que no està incurs en una prohibició per contractar que preveu l’article 60 del Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

— Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, 
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas 
d’empreses estrangeres). 
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— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents a què es fa 
referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en el cas que se’l proposi com a adjudicatari 
del contracte o en qualsevol moment en què se’l requereixi a aquest efecte. 

 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
 

____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 
 
 

Signatura del declarant, 
 

Signatura: ________________» 
 

 

 

SOBRE «B» 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA 

 
a) Proposició econòmica. 

 
Es presentarà conforme al model següent: 

 
«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions a 

_____________, c/ ____________________, núm.___, amb DNI núm._________, en 
representació de l’Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de 
l’expedient per a la contractació del subministrament de/d’ ___________________________, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, de data _______ i en 
el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i 
l’accepto íntegrament, participo en la licitació i em comprometo a portar a terme l’objecte del 
contracte per l’import de/d’ _________________ euros i ___________ euros corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 
 

____________, ___ de/d’ ________ de 20__. 
 
 

Signatura del licitador, 
 
 

Signatura: _________________» 
 
 
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que es quantifiquin 

de forma automàtica. 
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11. AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES 

 
Mercabarna, abans de procedir a la subhasta electrònica, efectuarà una primera avaluació 
completa de les ofertes, de conformitat amb els criteris d’adjudicació i a continuació invitarà 
simultàniament, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics a tots els licitadors que hagin 
presentat ofertes admissibles a que presentin nous preus revisats a la baixa o nous valors que 
millorin la oferta. 
 
L’oferta econòmica més avantatjosa presentada en el Sobre B servirà per fixar els preus de 
sortida de la subhasta electrònica. 
 

12. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS LOTS A LICITAR 

 

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 6 122,418 

2.1A 2 90,808 

2.0DHA 3 31,367 

2.0A 7 60,304 

GAS NATURAL 
LOT 3 3.2 4 90 

LOT 4 2.3 1 5.303 

  
total 56 15.929 

 

 

13. DOCUMENTS I DADES DE LES EMPRESES LICITADORES DE CARÀCTER 
CONFIDENCIAL 

Els documents i dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter 
confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legítims, perjudicar la llei de la competència entre les empreses del sector o bé estiguin 
compreses en les prohibicions establertes en la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de caràcter personal. 
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14. MODALITAT DE CONTRACTACIÓ: PROCEDIMENT DE LA SUBHASTA ELECTRÓNICA 

Un cop seleccionades les empreses licitadores, la selecció definitiva de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa de cada lot s'efectuarà per subhasta electrònica inversa, 
només si el nombre de licitadors que opten a un lot és superior a dos, després d'una primera 
avaluació completa de les ofertes, articulada com un procés iteratiu, per a la presentació de 
millores en els preus, en un dispositiu electrònic que en permeti la classificació a través de 
mètodes d’avaluació automàtics, de conformitat amb el que estableix l’art. 148 del TRLCSP 
  
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.  
 
En aquest procés, es determinarà el millor preu per a cada tarifa d’accés, que serà  el resultant 
de les subhastes realitzades entre les comercialitzadores que hi participin. 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. 
 
De la mateixa manera, la/es Comercialitzadores adjudicatàries posseiran la capacitat decisòria 
per sol·licitar i validar els requisits de risc i/o garanties per a aquelles empreses que ho 
requereixin i vincular, de forma justificada, aquest a l’acceptació del contracte. El present Plec 
de Condicions té per objecte regular el procediment de licitació així com la posterior execució 
del contracte pel subministrament d’energia de les diferents empreses de la Unitat Alimentària 
de Mercabarna.  
 
Per poder participar a la subhasta els proveïdors hauran d'accedir i registrar-se a la plataforma 
www.dragonmarketplace.com si no estan ja registrats. Per procedir al registre, els proveïdors 
hauran de contactar prèviament amb la plataforma Global Dragon Solutions SL per les 
següents vies:telèfons:973.22.99.88/629.231.437,mail: empresas@globaldragonsolutions.com.  
 
Un cop la subhasta quedi publicada a la plataforma, el sistema enviarà automàticament un 
mail d'invitació a l'adreça de correu electrònic que cadascuna de les empreses hagi posat en el 
moment de registrar-se. Al mail d'invitació constarà la referència de la negociació així com la 
data i l’hora d'inici i finalització. 
 
La subhasta tindrà una durada de 15 minuts. Si en els últims cinc minuts no s'ha presentat cap 
oferta, es tancarà el procés de subhasta amb la millor oferta rebuda. En cas contrari, si en els 
últims cinc minuts, es presenta una oferta de millora respecte la ultima oferta publicada pel 
participant que ha presentat l’oferta, es prorrogarà el termini de tancament en cinc minuts 
més, fent-se successives pròrrogues si es presenten noves ofertes fins que no s'esgoti un 
període de cinc minuts sense una nova millora. 
 
Les variacions que podran realitzar-se en les successives ofertes de millora consistiran en una 
rebaixa mínima de 0,1 €/MWh de millora mínima respecta la millor oferta de cada participant. 
 
Durant la fase de subhasta, i de manera contínua i instantània, es comunicarà als licitadors la 
informació que els permeti conèixer en cada moment la seva classificació sense revelar ni la 
identitat ni el nombre d'empreses que estan participant. 

http://www.dragonmarketplace.com/
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 En el supòsit que es produïssin complicacions per motius tècnics en el funcionament de la 
plataforma o per dificultats d'accés d'alguna de les empreses licitadores per presentar les 
seves ofertes, l'organitzador de la subhasta es reserva el dret de suspendre el procés durant el 
període de temps que consideri adequat fins al restabliment de les condicions de 
funcionament normals. La subhasta prosseguirà en un nou horari o data, previ avís a les 
empreses licitadores participants. 
  
El fet de participar en la negociació electrònica implica l'acceptació tàcita de les condicions 
definides en el concurs. Per garantir la transparència del procés, tota discrepància, matisació, 
desacord, etc., relacionada amb el contingut d'aquestes clàusules s'ha de manifestar amb 
anterioritat a la participació de la negociació electrònica. 
  
L'empresa que resulti adjudicatària del lot licitat abonarà els costos derivats com a 
conseqüència de la realització de la subhasta a la plataforma electrònica de contractació. 
 
L'empresa que resulti adjudicatària en la subhasta realitzada del lot licitat remetrà en les 
següents 24 hores, el document detallat en l'Annex II, per al lot o lots que hagi estat 
adjudicatària a contractacio@mercabarna.cat 
  

15. ABAST I DEFINICIÓ DE LES OFERTES  

Es sol·licitaran diferents models d’ofertes depenent del lot i subhasta: 
 
SUBHASTA 1: Es subhastarà el LOT 1 d’energia elèctrica (tarifes 6.1 i 3.1A): Es sol·licitarà una oferta 
econòmica a preu fix durant la durada del contracte. 
 
SUBHASTA 2: Es subhastarà el LOT 2 d’energia elèctrica (tarifa 3.0A, 2.1DHA, 2.1A, 2.0DHA i 2.0A): 
Es sol·licitarà una oferta econòmica a preu fix durant la durada del contracte 
 
SUBHASTA 3: Es subhastarà el LOT 3 de gas natural (tarifa. 3.2): Es sol·licitarà una oferta econòmica 
a preu fix durant la durada del contracte. 
 
SUBHASTA 4: Es subhastarà el LOT 4 de gas natural (tarifa 2.3): Es sol·licitarà una oferta econòmica 
a preu fix durant la durada del contracte. 

15.1. SUBHASTES A PREU FIX PEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

Per les subhastes en les quals es sol·licita un preu fix durant la durada del contracte s’hauran 
de tenir en compte les següents premisses: 
  

- Per a la realització de les ofertes durant les subhastes s’haurà de seguir el esquema 
exposat en el Annex II. 

- En l‘oferta econòmica es detallarà el preu unitari del terme d’energia i s’indicarà 
l’import expressat en €/MWh per a cada període. 

- Las ofertes inclouran tots els conceptes del terme d’energia i NO inclouran cap dels 
següents conceptes: 

 
 Terme de potencia 

 
Donat que els punts de consum tenen  una potencia contractada en cada període i els preus 
per aquest concepte estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el terme de 

mailto:contractacio@mercabarna.cat


 

13 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE 
LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 

potencia serà considerat com a part de l’oferta, donat que es tracta d’un factor comú per a 
tots les empreses i no permet la oportunitat de millorar les ofertes econòmiques que les 
empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 
 

 Lloguer de l’equip de mesura (els preus màxims seran els regulats per l’empresa 
distribuïdora) 

 
Pel que fa el preu del lloguer del equip de mesura o comptador, atès que, aquest preu està 
determinat per l'empresa distribuïdora, el preu del lloguer de comptador, en cas que no es 
tingués en propietat, no serà considerat com a part de l'oferta , atès que es tracta d'un factor 
comú per a totes les empreses que no ofereix l'oportunitat de millorar l'oferta econòmica que 
les empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 
 

 L’impost especial sobre l'electricitat i Impost sobre el valor afegit (IVA) 
 
Així mateix, pel que fa els impostos- I.E i IVA -, tampoc es consideraran  part de l'oferta, atès 
que es tracten de factors comuns per a totes les empreses que no ofereix l'oportunitat de 
millorar l'oferta econòmica que les empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 

15.2. SUBHASTES A PREU FIX PEL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 

Per a la subhasta on es sol·licita un preu fix durant la durada del contracte pel 
subministrament de gas natural s’haurà de tenir en compte les següents premisses: 
  

- Per a la realització de les ofertes durant les subhastes s’haurà de seguir el esquema 
exposat en el Annex II. 

- En l‘oferta econòmica es detallarà el preu unitari del terme d’energia i s’indicarà 
l’import expressat en €/MWh. 

- Las ofertes NO inclouran cap dels següents conceptes: 
 

 Terme fix 
 
Els preus d’aquest concepte estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i donat 
que es tracta d’un factor comú per a tots les empreses, no permet la oportunitat de millorar 
les ofertes econòmiques que les empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 
 

 Lloguer de l’equip de mesura (els preus màxims seran els regulats per l’empresa 
distribuïdora) 

 
Pel que fa el preu del lloguer del equip de mesura o comptador, atès que, aquest preu està 
determinat per l'empresa distribuïdora, el preu del lloguer de comptador, en cas que no es 
tingués en propietat, no serà considerat com a part de l'oferta , atès que es tracta d'un factor 
comú per a totes les empreses que no ofereix l'oportunitat de millorar l'oferta econòmica que 
les empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 
 

 L’impost sobre hidrocarburs i Impost sobre el valor afegit (IVA) 
 
Així mateix, pel que fa els impostos, tampoc es consideraran part de l'oferta, atès que es 
tracten de factors comuns per a totes les empreses que no ofereix l'oportunitat de millorar 
l'oferta econòmica que les empreses licitadores facin el dia de la subhasta electrònica. 
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16. VALORACIÓ DE LES OFERTES: CRITERIS I PREUS ADJUDICATS 

L'aspecte a valorar en el procediment de licitació serà un preu calculat com el preu mig 
ponderat (PMP) del terme de l'energia de cada lot, calculat com la suma ponderada dels preus 
oferts en cada període i cada tarifa pel seu consum corresponent sobre el consum total del lot. 
 
Les ofertes s’expressaran en €/MWh i inclouran els conceptes descrits en els apartats del 
present Plec. 
 
- 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 90           90 
LOT 4 2.3 5.303           5.303 

 
- 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 3.4 100,00%           100% 

LOT 4 2.3 100,00%           100% 

 

17. DESIGNACIÓ DE L’OFERTA GUANYADORA 

Finalitzat el procediment electrònic de formulació d'ofertes i designada l’oferta 
econòmicament més avantatjosa de cada subhasta, Mercabarna deixarà constància a través de 



 

15 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE 
LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 

l’acta corresponent del procés de la subhasta i l’anàlisi, si s’escau, de les incidències que 
s’hagin pogut constatar. 
 

18. ADJUDICACIÓ, FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà en un termini màxim de 5 dies naturals entre l'adjudicatari i el 
titular del contracte en document administratiu, i s’indicarà quina serà la data de la seva 
entrada en vigor. 
 
No s’admetrà penalitzacions per variacions de consums dels titulars del contracte. 
 
No serà responsabilitat de la comercialitzadora adjudicatària la assumpció d’obligacions 
respecte les obligacions legals no associades a l’activitat de comercialització (terminis 
d’execució del switching, penalitzacions en la facturació, obligacions respecte CNMC, 
assumpció de responsabilitat per interrupció del subministrament...) 
 

19. MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 

El canvi de subministrament entre comercialitzadores comportarà un període temporal de 
migració per poder executar el traspàs del subministrament de la companyia sortint a 
l'entrant, que serà com a màxim 15 dies des de la comunicació a la distribuïdora en els 
subministraments d'alta tensió i de 30 dies en els subministraments de baixa tensió i gas 
natural, sempre i quan no es produeixin retards o rebutjos per part de la Distribuidora que 
correspongui. 
  
La comercialitzadora adjudicatària del lot realitzarà les gestions davant la distribuïdora i altres 
comercialitzadores per procedir a la modificació del contracte d'energia elèctrica i gas natural 
vigents fins al moment de la signatura del nou contracte en un màxim de 10 dies. 
 
En cas de discrepàncies entre les parts actives del contracte, el titular del contracte tindrà la 
potestat de sol·licitar a la comercialitzadora adjudicatària, justificant/resguard del tràmit dintre 
el termini establert en el present Plec, la notificació enviada a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC) per realitzar les gestions oportunes de migració dels 
subministraments. La comercialitzadora adjudicatària haurà d’entregar el corresponent 
justificant en el termini màxim de 15 dies posteriors a la petició. 
 

20. SEGUIMENT DEL CONTRACTE 

La comercialitzadora que resulti adjudicatària, en els cinc dies següents a la notificació de 
l'adjudicació, haurà de comunicar la persona o persones que les representaran a tots els 
efectes per a les qüestions derivades de l'execució del contracte. 
  
Per la seva banda, cada empresa designarà un interlocutor que serà la persona responsable de 
supervisar l'execució i dictar les instruccions generals necessàries per assegurar la correcta 
execució de l'objecte contractual a qui correspondrà desenvolupar les següents funcions: 
 

 Gestió de la facturació del punt de subministrament, que influirà, les següents 
tasques: 
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o Comprovar que l’empresa adjudicatària estigui facturant d’acord amb els 
termes previstos en el contracte. 

o  Gestionar les incidències que, en aquest àmbit, puguin sorgir. 
o Recopilar les incidències que puguin sorgir durant la vigència del contracte. 

 Realitzar el seguiment i control del consum del punt de subministrament. 
Concretament haurà de realitzar les següents tasques: 

o Recopilar els consums mensuals del punt de subministrament. 
o Controlar i gestionar els excessos d’energia reactiva, ajustaments de 

potencia i en el cas que procedeixi, canvis de tensió del subministrament. 
o  

21. FORMA DE PAGAMENT 

Les factures es pagaran mitjançant transferència bancària a 30 dies a partir de la data 
d'emissió de la mateixa. 
 

22. OBLIGACIONS A COMPLIR PEL ADJUDICATARI 

La comercialitzadora que resulti adjudicatària en el present procediment de subhasta es 
compromet a respectar i incloure en el contracte els següents serveis i obligacions: 

22.1. GESTOR DE COMPTE ÚNIC 

L'adjudicatari serà l'únic punt de contacte per a les gestions de subministrament. Ha de portar 
a terme totes les actuacions tècniques i administratives per a la provisió del servei i serà 
l'interlocutor amb la distribuïdora, deixant l'opció d’una comunicació directa entre l'empresa i 
la mateixa distribuïdora. 
  
Totes les actuacions que dugui a terme han de ser autoritzades explícitament per la persona 
designada com a responsable del contracte en qüestió o persona en qui delegui. 
  
Aquest gestor-coordinador serà l'encarregat de gestionar tots els tràmits relacionats amb la 
facturació, devolucions, altes, baixes, modificacions, etc. Haurà de facilitar a l’empresa  tota la 
informació que sol·liciti relativa a canvis de tarifa, revisió de preus, normativa vigent i altres 
temes relacionades amb el contracte del subministrament d’electricitat. 
 
Així mateix, designarà un coordinador del servei per al tractament dels temes operatius diaris, 
que realitzi funcions de coordinació i d’interlocució. Aquesta persona tutelarà l'elaboració dels 
diferents documents referents a dades, facturació, consum, altres, que siguin sol·licitats per 
part de l’empresa  
  
De la mateixa manera es designarà un gestor únic per a la coordinació en el cas d'incidències 
en els subministraments de les empreses.  

22.2. CANVIS ASSOCIATS AL PUNT DE SUBMINISTRAMENT 

Sense perjudici de la potència i tarifa que s'indiquin en l'Annex I, aquestes seran les 
reconegudes per la distribuïdora en la data de formalització del contracte i ratificats pels 
responsables del mateix. 
  
Qualsevol discrepància entre el que s'indiqui en l'Annex I i la informació de què disposi la 
distribuïdora, en relació a les potències a contractar i/o tarifa d’Accés, s'haurà de traslladar al 
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responsable del contracte, a efectes de disposar del termini suficient per a exercir, si escau , 
les accions necessàries. 
  
No obstant això, durant la fase d'execució del contracte, es podrà sol·licitar, per mitjà de 
l'empresa comercialitzadora, canvis de potència, de la tarifa o d’altres temes associats al punt 
de subministrament (com canvis en l'adreça de facturació, del departament d'adscripció , etc) 
  
El comercialitzadora realitzarà les gestions oportunes davant la Distribuidora derivades dels 
canvis de subministrament sol·licitats, o canvis en les condicions d’accés a la xarxa que puguin 
ser sol·licitats pel titular del contracte. La execució de les mateixes quedarà sotmesa a les 
condicions legalment aplicables i a la aportació per part del titular del contracte de la 
documentació i informació que sigui necessària, i als requisits i terminis que siguin empleats 
per la companyia Distribuidora. 

22.3. FACTURACIÓ 

Les factures hauran de contenir totes les dades necessàries pel seu anàlisi i gestió per tal de 
poder controlar els consums i possibles desviacions. 
 
Qualssevol anomalia detectada en les mateixes serà motiu de devolució. En particular, la 
comercialitzadora adjudicatària complirà les següents condicions en relació amb la facturació 
de consums: 
 
 Qualssevol anomalia pel que fa alhora d’obtenir els consums d’energia serà 

comunicada al responsable del contracte perquè conjuntament es determini l’energia 
consumida. 

 En la mesura del possible s’evitarà facturar volums de consum estimat. 
 Els termes econòmics de les factures s’ajustaran estrictament als preus regulats per 

l’Estat (tarifes d’Accés) i les condicions econòmiques del contracte derivat de la 
present licitació. 

 En cas que l’adjudicatari detectés que alguns dels conceptes ja facturats en períodes 
anteriors son incorrectes, procedirà a notificar-ho al titular del contracte i, 
posteriorment, emetrà una factura d’abonament i una altre de rectificació. D’igual 
manera, en cas que algun concepte no s’hagi facturat dins la factura del mes 
corresponent, es procedirà de la mateixa manera, notificant prèviament l’anomalia 
detectada al titular del contracte, abonant la factura errònia i emeten una nova factura 
rectificada. 

 L’adjudicatari haurà de fer constar en les factures, el preu mensual del lloguer del 
comptador i elements auxiliars necessaris per a la comunicació telemàtica per accedir 
al mercat liberalitzat, si aquest no fossin de propietat. 

 En cas que el equip de mesura fos de propietat del titular del contracte, no es 
repercutirà cap cost. 

 La facturació de l’energia consumida mensualment es realitzarà d’acord amb les dades 
registrades en els equips de mesura instal·lats per aquest fi. L’empresa adjudicatària 
emetrà mensualment dintre dels primers quinze dies naturals de cada mes una única 
factura per a cada punt de subministrament corresponent al 100% del consum produït 
dins el mes natural. L’emissió de les factures es realitzarà en un únic enviament. Las 
factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la seva 
correcte interpretació de forma explicita. Incloent els següents conceptes: 

o Dades del subministrament: núm. CUPS. 
o Condicions contractades: potencia i tarifa d’accés. 
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o Període facturat. 
o Import del lloguer del equip de mesura. 
o Import del IVA. 
o Import del Impost Electric. 
o Consum d’energia activa per període. 
o Consum d’energia reactiva per període. 
o Costos de potencia per període. 
o Recàrrecs per excés de potencia i/o reactiva, si procedeix. 
o Històrics de consum. 
o Històrics de maxímetre 
o Dades de la lectura del comptador. 

 
 Les factures emeses hauran d’estar disponibles en el portal d’internet designat per a 

l’empresa comercialitzadora en el termini de 7 dies posteriors a l’emissió de la factura 
en qüestió. Independentment de la disponibilitat de les factures online, les factures 
legals s’hauran d’enviar al titular del contracte, seguin el procediment administratiu 
establert. 

 
Es suspendrà la tramitació de les factures que incompleixin qualssevol dels requisits expressats 
o que continguin dades que es considerin errònies i es procedirà a la devolució de les mateixes 
per a la seva correcció, no podent-se reclamar per part de l’empresa adjudicatària el pagament 
d’interessos de demora per aquest motiu. 
 
En la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en 
relació amb els components regulats. Els titulars de les pòlisses, abonaran l’import de les 
factures segons les condicions establertes del present Plec. 
 
La totalitat de les factures hauran d’haver estat emeses els 15 dies posteriors al dia de 
finalització del contracte. La regularització de tot l’any es realitzarà en la última factura, fent-se 
els abonaments o recàrrecs corresponents de cada pòlissa contractada. 
 
Les factures emeses en la modalitat de  “Producte de compra a mercat” contindran 
desglossats, tots i cada un dels components del preu, de forma clara i en un únic concepte el 
“Marge de Comercialització” (Preu ofertat). 

22.4. ACTUACIONS  DAVANT DE LA DISTRIBUIDORA I ALTRES COMERCIALITZADORES  

La comercialitzadora adjudicatària, prèvia autorització del responsable del seguiment 
d'execució del contracte, actuarà com a interlocutor davant l'empresa distribuïdora. 
  
L'adjudicatari també prestarà assistència tècnica a les incidències de qualitat de 
subministrament, mesures dels consums, talls indeguts, etc. que la distribuïdora pugui infligir. 
  
L'adjudicatari haurà de definir i dur a terme el procés de control de gestió de les reclamacions 
presentades via correu electrònic o fax a fi que es doni constància de la data i l'hora en què la 
incidència ha estat transmesa, actualitzant en tot moment l'estat de cada reclamació. Serà 
imprescindible que s'assigni un número identificatiu a les reclamacions, i el justificant de 
recepció de cada reclamació presentada, així com l'avís de tancament de la mateixa, una 
vegada efectuada la resolució. 
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22.5. ENVIAMENT D’ARXIUS ELECTRÒNICS 

L'adjudicatari facilitarà a cada empresa, mensualment i abans del dia 25 del següent mes 
corresponent al període de facturació, un arxiu digital de facturació, en format. xls,. txt o. csv i 
incloure com a mínim els camps indicats a l'annex III. 
 
Així mateix facilitarà de forma trimestral a  Mercabarna, l’evolució dels preus i consums 
agregats del conjunt d’empreses contractades. 

22.6. ALTRES CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT 

L’adjudicatari es compromet a enviar un avís al responsable del contracte, informant de les 
desviacions en el consum d'energia reactiva i de les desviacions en la potència contractada. 
L'avís es realitzarà de la forma que l'adjudicatari consideri més oportuna, sempre i quant en 
rebi conformitat de recepció per part del responsable de seguiment del contracte. 
  
Als 3 mesos de la formalització dels contractes de provisió, tots els punts de consum adjudicats 
que presentin un desviament d'energia reactiva, han d'haver rebut l'avís. 
  
Als 6 mesos de la formalització dels contractes de provisió, tots els punts de consum adjudicats 
que presentin un desviament de potència contractada, han d'haver rebut l'avís. 

22.7. REDUCCIÓ I/O ADDICIÓ DE PUNTS DE SUBMINISTRAMENT 

L'eventual reducció o addició de punts de subministrament no podrà suposar en cap cas una 
variació del consum total del contracte superior al 10%. 
  
Pel que fa els subministraments d’energia elèctrica, sense perjudici de les potències que 
s'indiquen en l'Annex I, les potències a contractar seran les reconegudes per la distribuïdora 
en la data de formalització dels contractes.  
 
Qualsevol discrepància entre el que s'indiqui en els referits plecs i la informació de què disposi 
la distribuïdora, en relació a les potències a contractar en cada cas, s'haurà de traslladar al 
responsable del contracte, als efectes de disposar del termini suficient per a exercir, en el cas, 
les accions necessàries. 
 

23. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte s’extingirà per alguna de les següents causes: 
 Per terminació del període contractual. 
 Per resolució del contracte. 

o La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista. 

o La falta de veracitat en el contingut de qualsevol document o declaració 
aportada en el procés de licitació del contracte. 

o Incompliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat 
Social i de seguretat i higiene en el treball. 

 
 
 Barcelona, a 24 de febrer de 2016 
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ANNEX I. RELACIÓ DE PUNTS DE SUBMINISTRAMENT 
 
(Arxiu Excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX II. OFERTA ECONÒMICA 
 
El sotasignat, en virtut de la representació que ostenta, es compromet, en nom del seu 
representat, d'acord amb els següents preus unitaris ofertats: 
 
Preu unitari d’energia per tarifa d’accés: Sense incloure els components regulats especificats 
al apartat 12 del present Plec: 
 

LOTS TIPUS D’OFERTA TARIFA 
PREU OFERTAT (€/MWh) 

Preu de sortida 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

LOTE 1 
PREU FIX (ENERGIA ELECT.) 6.1A             

66,85 
PREU FIX (ENERGIA ELECT.) 3.1A             

LOTE 2 PREU FIX (ENERGIA ELECT.) 

3.0A             

83,22 

2.1DHA             

2.1A             

2.0DHA             

2.0A             

LOTE 3 PREU FIX (GAS NATURAL) 3.2             45,00 

LOTE 4 PREU FIX (GAS NATURAL) 2.3             22,00 

 
 
On P1, P2, P3, P4, P5 i P6 són els  períodes de consum. 
 
Calculat segons la metodologia d’anàlisis d’ofertes exposada en el Plec. 
 
 
 
 
 
A .............. a .....de...... del 2016 
 
 
 
Firma,  
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ANNEX III. CAMPS A INCLOURE EN EL ARXIU DIGITAL DE FACTURACIÓ 
 

ARXIU DE FACTURACIÓ EXPLICACIÓ 
CUPS   
Número de factura   
Número de factura abonada Si es tracta d’una factura d’abonament, s’indicarà el nº de factura abonada 
Número de factura rectificada Si la factura rectifica una altre, s’indicarà el nº de factura 
Data inici del contracte   
Data emissió   
Data inici de lectura   
Data fi de lectura   
Lectura Si es estimada o es real 
Lectura anterior   
Lectura actual   
Descripció concepte factura no consum Qualsevol concepte que no sigui propi de la factura de consum 
Consum activa 1 kWh període 1 
Consum activa 2 kWh període 2 
Consum activa 3 kWh període 3 
Consum activa 4 kWh període 4 
Consum activa 5 kWh període 5 
Consum activa 6 kWh període 6 
Consum activa total kWh Total 
Penalització per consum activa Si es el cas 
Consum reactiva 1 kVArh període 1 
Consum reactiva 2 kVArh període 2 
Consum reactiva 3 kVArh període 3 
Consum reactiva 4 kVArh període 4 
Consum reactiva 5 kVArh període 5 
Consum reactiva 6 kVArh període 6 
Consum reactiva total kVArh total 
Penalització per consum reactiva   
Potencia màxima 1 kW màxims període 1 
Potencia màxima 2 kW màxims període 2 
Potencia màxima 3 kW màxims període 3 
Potencia màxima 4 kW màxims període 4 
Potencia màxima 5 kW màxims període 5 
Potencia màxima 6 kW màxims període 6 
Potencia facturada 1 kW facturats període 1 
Potencia facturada 2 kW facturats període 2 
Potencia facturada 3 kW facturats període 3 
Potencia facturada 4 kW facturats període 4 
Potencia facturada 5 kW facturats període 5 
Potencia facturada 6 kW facturats període 6 
Penalització per excessos de potencia € 
Penalització per altres conceptes € 
Descripció concepte de penalització € 
Import lloguer equip de mesura € 
Total base € 
Total IVA € 
Total factura € IVA inclòs 
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