
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA 
DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL PER A 
LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA 

ELECTRÒNICA 
 

 
 
 
 

SUB.16102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA 
DE BARCELONA MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 2 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA I GAS NATURAL PER A LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA 
MITJANÇANT SUBHASTA ELECTRÒNICA 
 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament d’energia elèctrica i gas natural per a 
Mercabarna,  
 
SEGONA.- Punts de consum amb les seves condicions i característiques 
 
Els punts de consum objecte d’aquest contracte són els que es relacionen a l’Annex 1 del plec de 
clàusules administratives particulars, en què s’inclou la relació dels punts de consum amb les seves 
característiques, els consums anuals i les potències contractades. 
 
SEGONA.- FACTURACIÓ AMB DETALL DE TOTS ELS COSTOS 
 
El pagament del preu, d’acord amb el que disposa l’article 200 de la LCSP, l’efectuarà Mercabarna, 
destinatària dels subministraments, prèvia presentació per l’empresa adjudicatària de la factura 
corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts a l’article 72 del RGLCAP i a l’article 6 del 
Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 
obligacions de la facturació, i es modifica el Reglament del Impost sobre el Valor Afegit.  
 
Les factures hauran de contenir totes les dades necessàries pel seu anàlisi i gestió per tal de poder 
controlar els consums i possibles desviacions. 
 
El/s contractista/es emetran mensualment, dins dels primers quinze dies naturals de cada mes, una 
única factura per punt de subministrament. 
 
Les factures emeses hauran d’incloure tota la informació necessària per a la seva correcta 
interpretació, de forma explícita. Inclouran els conceptes següents:  
 
 Dades del subministrament 
 Les condicions contractades 
 El període facturat 
 Import corresponent al lloguer de l’equip de mesura 
 Import corresponent a l’IVA 
 Import corresponent a l’impost elèctric 
 Consum d’energia activa per període de contractació 
 Consum d’energia reactiva per període de contractació 
 Costos d’energia per període de contractació 
 Costos de potència per període horari 
 Recàrrecs per excés de potencia o de reactiva, si s’hi escauen. 
 Històrics de consum de forma que es pugui veure el consum dels darrers 12 mesos. 
 
Mercabarna suspendrà la tramitació de les factures que incompleixin qualsevol dels requisits 
expressats o que contingui dades que es considerin errònies i procediran a la devolució de les 
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mateixes per a la seva correcció, no podent-ne reclamar per part de l’empresa adjudicatària el 
pagament d’interessos de demora per aquest motiu. 
 
A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació a 
components regulats. 
 
Els titulars de les pòlisses, abonaran l’import de les factures segons les condicions generals 
establertes en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest contracte. 
 
La presentació de les factures podrà ser presencial, per correu postal o similar, o utilitzant els 
procediments de factura electrònica. 
 
Prèviament al seu pagament, els tècnics de Mercabarna, hauran de conformar les factures.  En cas de 
disconformitat s’enviarà un comunicat a la companyia perquè la rectifiqui. Les factures hauran de ser 
rectificades i tornades a presentar. 
 
En qualsevol cas, els contractista/es lliuraran, mensualment, al responsable del contracte un arxiu 
digital de tota la facturació, en format Excel, que haurà d’incloure com a mínim els camps que 
s’indiquen PCAP. 
 
 
TERCERA.- ACTUACIONS DAVANT LA DISTRIBUÏDORA I ALTRES COMERCIALITZADORES 
 
La comercialitzadora adjudicatària, prèvia autorització de Mercabarna, actuarà en nom d’aquesta i 
realitzarà les gestions autoritzades per la mateixa, davant el distribuïdor i altres comercialitzadores 
en els termes relatius a modificació i cancel·lació dels contractes d’energia elèctrica i gas natural que 
fins el moment de la signatura del nou contracte pugui tenir establert Mercabarna amb les mateixes. 
 
 
 

Barcelona, 24 de febrer de 2016 
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