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1. Antecedents 

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, SA., 

“MERCABARNA”, és l’empresa que gestiona la Unitat Alimentaria del seu 

mateix nom. Informació relativa a la seva activitat es pot trobar a la web 

www.mercabarna.cat . 

Per portar a terme la seva activitat, disposa de diferents consums energètics en 

forma d’electricitat i gas natural, que s’agrupen a efectes d’aquesta licitació en 

el subministrament elèctric de mitja i baixa tensió i subministrament de gas. 

2. Objecte 

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques es l’establiment de les 

condicions que han de regir per a la contractació dels diversos 

subministraments energètics, assenyalats al punt 3 d’aquest Plec, incloent 

també possibles nous subministres durant la vigència del contracte que es 

pugessin donar com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat. 

MERCABARNA contractarà individualment l’adquisició d’energia elèctrica i 

accés a xarxa amb una companyia comercialitzadora, la qual realitzarà les 

gestions davant el Distribuïdor, aportant a MERCABARNA una copia del 

contracte d’accés a xarxes que hagi subscrit, juntament amb el contracte 

d’adquisició d’energia i serveis.  

Per facilitar la gestió del contracte per part de MERCABARNA, és requisit 

indispensable assignar un gestor de comptes local, consistent en un 

interlocutor del comercialitzador elèctric com a responsable del compte que a 

més de contacte telefònic personal i mitjançant correu electrònic, pugui 

mantenir reunions amb presencia física a MERCABARNA, amb els 

responsables, per a qüestions pròpies del contracte i els seu desenvolupament. 

Excepte casos urgents, les reunions físiques es convocaran amb un mínim de 

48 hores d’antelació. 

http://www.mercabarna.cat/


 

3 
 

Igualment haurà de comptar amb una oficinal virtual accessible a través 

d’internet des de la qual sigui possible obtenir informació completa sobre cada 

punt de subministrament contractat: número, tarifa, contracte, facturació 

històrica detallada i desglossada, estat dels pagaments, etc. 

3. Abast i definició dels contractes 

MERCABARNA té un total de 47 contractes elèctrics de compra d’electricitat i 1 

contracte de gas natural, repartits entre els seus dos recintes. 

1. MERCABARNA – Zona franca (Barcelona) 

2. MERCABARNA – Mercat de la Flor (Sant Boi de Llobregat) 

Pel que respecta a la tensió d’interconnexió, els contractes de compra estan 

estructurats de la següent manera: 

1. 2 contractes en mitja tensió: 25.000 V 

2. 45 contractes en baixa tensió: 400 V i 230 V 

Els contractes de compra en baixa tensió s’alimenten de diverses subestacions 

elèctriques (algunes de les quals estan dintre dels recintes de MERCABARNA). 

Els principals usos de l’electricitat són: 

1. Il·luminació de carrers 

2. Serveis oficines centrals 

3. Central d’energies 

a. Producció de fred 

b. Producció d’aire comprimit 

c. Serveis auxiliars sala de calderes de vapor 

4. Altres usos de menor consum 

El gas natural té un únic punt de consum que són les calderes de vapor de la 

central d’energia de l’Escorxador. 
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4. Consums i produccions energètiques de partida 

L’annex 1 inclou una relació detallada dels contractes elèctrics i de gas. 

S’inclouen les característiques generals de cada contracte, així com les dades 

de consum mensual de l’any 2011 i les seves distribucions pels períodes 

horaris elèctrics vigents durant l’any 2011. Aquestes dades seran la base per a 

les ofertes pels dos anys sense considerar canvis en els consums o en la seva 

distribució. 

5. Facturació 

La facturació de l’energia consumida es realitzarà per mesos naturals d’acord 

amb les dades registrades als equips de mesura instal·lats per aquesta finalitat.  

No s’admetran factures en base a consums estimats. 

El comercialitzador o comercialitzadors adjudicataris emetran mensualment una 

única factura per a cada punt de subministrament corresponent al 100% del 

consum produït durant el mes natural y s’hauran d’emetre abans del desè dia 

del mes següent. 

La facturació es realitzarà d’acord a la normativa vigent segons les següents 

conceptes: 

- Facturació de potència. 

- Facturació d’excessos de potència. 

- Facturació d’energia. 

- Facturació energia reactiva. 

- Facturació del lloguer d’equips de mesura. 

La suma dels productes dels preus unitaris d’energia oferts (€/kWh) per a cada 

període tarifari multiplicats pel corresponent consum (kWh), registrat en un 

mes, constituirà el còmput  total de l’energia subministrada i facturada durant 

aquest període. A aquest import s’afegirà el terme de potència i els possibles 

recàrrecs per excessos de potència, així com penalitzacions per consum 
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d’energia reactiva, segons els preus establerts per les tarifes vigents en el 

període de consum real i el lloguer de l’equip de mesura. 

Addicionalment les factures podran incloure històrics de consum de forma que 

es pugui veure el consum dels últims 12 mesos. 

Es desglossarà els imports corresponent a l’impost sobre l’electricitat, així com 

de l’IVA en cadascuna de les facturacions. 

Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la 

seva correcta interpretació i de forma explícita: 

 Dades del contracte: número de contracte, direcció del subministrament, 

identificació del comptador o equip de mesura, tarifa de peatge aplicada, 

potències contractades, CUPS i contracte de peatge subscrit amb el 

distribuïdor 

 Terme de potència desglossat 

 Penalització per excés de reactiva 

 Excés de potència 

 Període facturat 

 Preu unitari d’energia (per períodes tarifaris) 

 Consum d’energia del període i import de l’energia subministrada (per 

períodes tarifaris) 

 Import lloguers equips de mesura 

 Import de l’impost sobre l’electricitat 

 Import corresponent a l’IVA 

 Valors de registre (energia activa, energia reactiva i demandes màximes) 

 

MERCABARNA podrà deixar sense efecte la tramitació de les factures que 

incompleixin qualsevol dels requisits expressats o que continguin dades que es 

considerin errònies i procedirà a la devolució de les mateixes per a la seva 

correcció. 
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6. Qualitat del subministrament 

La companyia subministradora escollida, haurà de garantir que els índexs de 

qualitat del subministrament de l’energia elèctrica en cadascun dels punts, 

seran els que determina la normativa vigent en tot moment. 

La comercialitzadora adjudicatària haurà d’informar a MERCABARNA, durant el 

primer trimestre de l’any natural, del nombre i durada de talls i interrupcions en 

els subministraments, que s’hagin produït. En el cas que MERCABARNA tingui 

dret a compensacions econòmiques, la comercialitzadora els traslladarà 

integrament. 

El comercialitzador assessorarà a MERCABARNA davant el distribuïdor, per 

possibles incompliments en la qualitat del servei en els aspectes de continuïtat i 

qualitat del producte. 

El comercialitzador efectuarà un rigorós autocontrol sobre la qualitat del 

subministrament, resolent les incidències del servei  amb rapidesa, assegurant 

la seva qualitat. 

No obstant, s’haurà de garantir el subministrament d’energia demandada en tot 

moment durant el període contractat, encara que dita demanda difereixi de les 

quantitats estimades en base als consums indicats els últims 12 mesos. 

7. Equips de mesura 

7.1 Instal·lació, manteniment i verificació 

 

El mateix comercialitzador o a través del distribuïdor, es compromet a que 

els equips de mesura en règim de lloguer, compleixen amb el que es regula 

a la normativa. La instal·lació dels equips de mesura es realitzarà pel 

distribuïdor. 
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Els costos d’aquesta instal·lació, el lloguer dels equips de mesura, així com 

el manteniment dels mateixos, aniran a càrrec de MERCABARNA i seran 

els que facturi l’empresa distribuïdora a la comercialitzadora. 

 

El comercialitzador representarà a MERCABARNA davant l’empresa 

distribuïdora, exigint el correcte funcionament  dels equips de mesura i les 

actuacions necessàries per al mateix. 

 

El comercialitzador pagarà les despeses corresponents a la utilització de la 

línia telefònica instal·lada per a la telemesura en cas que sigui necessària. 

 

No s’admetrà cap cost per canvi de comercialitzadora. 

 

L’adjudicatari del subministrament es compromet a sol·licitar al distribuïdor, 

assumint l’adjudicatari els costos corresponents, les verificacions  

sistemàtiques obligatòries dels equips de mesura que determini l’Operador 

del Sistema, d’acord a la normativa vigent. 

 

7.2 Lectura del consum 

 

El distribuïdor realitzarà la lectura i validació dels registres horaris de 

consum, i l’enviament a l’Operador del Sistema Elèctric, en els terminis 

previstos en el RD 1110/2007, de 24 d’agost, de Punts de Mesura del 

Sistema Elèctric. Qualsevol càrrec derivat de les esmentades lectures, 

validacions i registres, serà assumit pel comercialitzador. 

 

En el cas de ser tècnicament possible amb els mitjans actualment existents, 

en els punts de subministrament de mitja tensió, mensualment i previ 

pagament de les factures, es presentarà la corba de càrrega quart-horària 

en format electrònic. 
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8. Condicions econòmiques de les ofertes 

El licitador haurà de presentar la seva oferta utilitzant exclusivament el model 

de proposta econòmica que s’adjunta al Plec de Clàusules Administratives. 

Tots el preus vindran expressats en euros i amb 6 decimals. 

El preu del terme d’energia per a cada un dels períodes tarifaris de cada 

subministrament, inclourà les tarifes d’accés de tercers a la xarxa (ATR) 

establertes a la ordre ITC/688/2011. No incloent l’Impost Especial sobre 

l’Electricitat ni l’IVA/IGIC. Així mateix, el preu inclourà els costos derivats de 

qualsevol prestació de servei inclosa en l’oferta. 

Els preus del terme d’energia contractats seran fixes durant el període de 

vigència del contracte. Només s’admeten revisions dels conceptes regulats 

segons les publicacions del BOE. 

No s’admetrà cap tipus de recàrrec sobre el preu ofert, per desviaments en el 

volum de consum anual i corba de càrrega. 

El preu del termini de potència serà igual o inferior al que estableix la legislació 

vigent en el moment de la licitació i que es facturarà segons el punt 1.2 de 

l’article 9 del RD 1164/2001, així com penalitzacions per consums d’energia 

reactiva, als preus establerts per les tarifes vigents en el període de consum 

real. 

L’adjudicatari abonarà a MERCABARNA els imports íntegres dels descomptes 

obtinguts per l’aplicació de les penalitzacions per l’incompliment de la qualitat 

del subministrament, conforme a la legislació vigent. 
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