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PRIMERA – OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest Plec té com objectiu licitar de forma agregada el subministrament d’energia elèctrica
destinat a centres de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA contractarà l’adquisició d’energia i accés a xarxes amb
una Companyia Comercialitzadora, que realitzarà les gestions davant el Distribuïdor de la
xarxa elèctrica aportant una còpia del contracte d’accés a xarxes a l’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA.
La relació dels punts de subministrament que s’inclouen en el present contracte és la que
s’indica a l’Annex I d’aquest plec. A continuació es presenta un quadre resum amb el
nombre de punts i consum previst per a cadascuna de les tarifes objecte de la licitació:

Tarifa

Consum P1
[kWh]

Consum P2
[kWh]

Consum P3
[kWh]

Consum P4
[kWh]

Consum P5
[kWh]

Consum P6
[kWh]

Consum
TOTAL [kWh]

3.0TD

315.390

346.742

308.380

361.659

143.074

995.984

2.471.229

6.1TD

62

60

56

66

24

103

371

Total

315.452

346.802

308.436

361.725

143.098

996.087

2.471.600

Els consums indicats s'han detallat amb l'única finalitat que els licitadors puguin calcular la
seva millor oferta, sense que això vinculi a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA a consumir
la totalitat dels kWh en cap dels punts de subministraments relacionats, per la qual cosa
qualsevol possible desviament en el volum del consum anual no podrà ser en cap cas motiu
de reclamació.

SEGONA - QUALITAT I GARANTIA DELS
SUBMINISTRAMENTS
Les condicions obligatòries mínimes d’execució dels contractes de provisió d’energia
elèctrica són les descrites i conceptuades tot seguit:

Gestor de compte únic
En aquells casos en què es requereixi la realització de les oportunes gestions davant
l’empresa distribuïdora per a la subscripció del contracte d’accés a la xarxa, l’empresa
contractista s’encarregarà de gestionar i tramitar, en nom de l’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA, la provisió del subministrament davant l’empresa distribuïdora, així com les
inspeccions que segons normativa siguin obligatòries per a les instal·lacions receptores i
aquelles altres actuacions que siguin necessàries per a la correcta prestació del
subministrament.
L’adjudicatari haurà de dur a terme totes les actuacions tècniques i administratives per a la
provisió del subministrament i, quan correspongui, serà l’interlocutor amb l’empresa
distribuïdora, deixant l’opció a tenir una comunicació directa entre el propi titular del punt de
subministrament i la mateixa empresa distribuïdora. Totes les actuacions que porti a terme
hauran de ser autoritzades explícitament pels responsables de seguiment de l’execució del
contracte.
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L’adjudicatari designarà una única persona com a responsable màxim davant
l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i serà l’interlocutor a través del qual es canalitzaran
totes les actuacions, tant a nivell de facturació, gestió, com a nivell tècnic d’assessorament.
Aquest interlocutor serà l’encarregat de gestionar tots els tràmits relacionats amb facturació,
devolucions, altes, baixes, modificacions, etc. Haurà de facilitar als responsables de
seguiment de l’execució del contracte tota la informació que sol·liciti relativa a canvis de
tarifes, revisions de preus, normativa, etc. relacionada amb el contracte de subministrament
d’energia elèctrica.
Així mateix l'empresa adjudicatària, haurà de preveure un segon gestor per garantir el servei
durant períodes de vacances del gestor principal o les possibles baixes laborals que es
puguin produir.
L’adjudicatària habilitarà un canal únic de comunicació permanent per a l’atenció i la
informació en el cas d’incidències en els subministraments.

Procediments estandarditzats
L’adjudicatari ha d’establir un procediment estàndard d’actuació per les següents gestions,
indicant els processos, responsables humans, documentació necessària i terminis, amb
l’objectiu d’agilitzar els tràmits:
•
Alta nou subministrament.
•
Baixa de subministrament.
•
Reclamacions.
•
Incidències.
•
Canvi de potencia o tarifa.
•
Abonament de les factures.
•
Canvi de adreces o contactes.
•
Signatura de nous contractes per punt de subministrament.
•
Modificacions de dades de contracte.

Facturació electrònica
L’empresa adjudicatària emetrà, amb la periodicitat fixada legalment en cada moment, una
única factura, en els termes previstos al plec de clàusules administratives particulars que
regulen aquesta contractació, per a cada punt de subministrament, corresponent al 100% de
l’energia consumida en el període de facturació.
La facturació del consum corresponent al mes n s’haurà d’haver emès com a màxim el dia
30 del mes n+1. En cas de no poder-se complir aquest requeriment en algun mes durant la
vigència del contracte, l’empresa adjudicatària ho haurà de justificar degudament.
En aquest sentit, l’empresa contractista restarà obligada a tramitar la factura d’acord amb la
normativa vigent i amb les instruccions que rebi en aquest sentit per part de l’òrgan de
contractació. Qualsevol actuació necessària per a fer operatiu aquest sistema de facturació
per part de l’empresa adjudicatària es realitzarà sense repercutir cap cost addicional i amb
caràcter previ a emetre les primeres factures, l’emissió de les quals no podrà ser demorada
per aquest motiu.
Les corbes de càrrega així com la resta d’informació necessària per fer la validació de la
facturació i/o gestió energètica hauran d’estar incorporada en l’extensió de la factura.
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No obstant això, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar a les empreses comercialitzadores,
com a complement a l’enviament de les factures electròniques, el lliurament dels fitxers de
facturació, de manera que hauran de posar a disposició els arxius .XML.
Als efectes de facturar els consums dels CUPS, en els punts tele mesurats (i tele
gestionats), la corba serà la llegida per a cada punt de subministrament i el cicle de
facturació, el mes natural. En quant als punts no tele gestionats, la corba serà la construïda
a partir dels consums per períodes i el perfil inicial de consum horari per a la tarifa d’accés
corresponent i les normes publicades pel Ministerio para la Transición Ecológica i/o per
l’operador del sistema en els seves pàgines web, per a aquesta tipologia de punts. El cicle
de facturació dels punts no tele gestionats serà el que marqui la distribuïdora segons ruta de
lectura.
Les factures electròniques s’emetran íntegrament en català i incorporaran, com a annex, la
factura en pdf.

Determinació dels consums a facturar
La mesura dels consums d’energia elèctrica s’efectuarà mitjançant els equips de mesura
oficialment autoritzats i apropiats al tipus de consum contractat, d’acord amb la normativa
vigent.
El contractista facturarà a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA l’import del lloguer dels
equips que estiguin en aquesta situació. El cost del lloguer serà el que fixi la disposició
publicada al BOE corresponent en cada moment per a cada tipus de equip.
Per aquests equips en règim de lloguer, l’adjudicatari quedarà obligat a gestionar que la
empresa distribuïdora realitzi el manteniment o reparacions que siguin necessàries durant el
període de vigència del contracte.
L’adjudicatari haurà de resoldre qualsevol tipus de reclamació presentada pel titular del
subministrament en relació a la mesura de consums, factures emeses, talls indeguts, etc.
L’adjudicatari haurà de portar a terme el control de la gestió de les reclamacions
presentades, actualitzant en tot moment l’estat de cada reclamació. Serà imprescindible
l’acusament de recepció de cada reclamació presentada i l’avís de tancament de la mateixa,
una vegada resolta.

Tancament facturació
La totalitat de les factures hauran d’haver estat emeses com a molt tard als 60 dies
posteriors al dia en què finalitzi la vigència del contracte, sens perjudici d’allò previst en la
clàusula cinquena d’aquest plec.
Les empreses comercialitzadores enviaran al responsable del contracte, en un termini
màxim de 4 mesos des de la fi del contracte, un informe amb el resultat de la regularització
obtingut per part de les empreses, als efectes de contrastar els resultats obtinguts per les
parts i procedir a validar els imports de la regularització. Els abonaments o recàrrecs que
corresponguin en cada pòlissa contractada hauran de fer-se efectius en el termini màxim de
3 mesos des de la data en que s’hagin acordat els imports de la regularització.
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Temps de resposta davant incidències
Malgrat que la comercialitzadora no pot solucionar les incidències de qualitat o
subministrament que la distribuïdora pugui infligir, l’adjudicatari es compromet a donar
resposta a aquest tipus de petició en un termini màxim de 72h. La reclamació podrà ser de
caire econòmic, de facturació o de servei de gestió definit en aquest Plec de prescripcions
tècniques, però no de la qualitat del subministrament.
Per fer constar la reclamació, el responsable del seguiment de l’execució del contracte,
transmetrà al gestor que l’adjudicatari hagi designat, via correu electrònic, la incidència a fi
que quedi constància de la data i l’hora en que ha estat tramesa.

Avís amb conformitat de la necessitat de correcció d’una desviació
d’energia reactiva
L’adjudicatari es compromet a enviar un avís al responsable del seguiment de l’execució del
contracte, informant de les desviacions en el consum d’energia reactiva. L’avís es realitzarà
de la forma que l’adjudicatari consideri més oportuna, sempre i quant en rebi conformitat de
recepció per part dels responsables del seguiment de l’execució 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.

Avís amb conformitat de la necessitat de revisar desviacions en la
contractació de la potència
L’adjudicatari es compromet a enviar un avís als responsables del seguiment de l’execució
del contracte, informant 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 dels responsables del seguiment de l’execució del contracte. Als 3 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.

TERCERA – SERVEIS COMPLEMENTARIS, ASSISTÈNCIA
TÈCNICA I QUALITAT DE SERVEI
Accés a consums i costos via web
Els costos i consums mensuals hauran d’estar disponibles via web, així com les factures en
pdf de cada punt de subministrament.

Arxiu amb el detall de facturació
De forma mensual l’empresa adjudicatària haurà d’enviar un arxiu resum de la facturació
emesa durant el mes anterior en format d’arxiu excel (.xls .xlsx). Aquest arxiu haurà
d’informar de tots els conceptes detallats a l’Annex II del PPT, per a cada subministrament
realitzat.
La forma de presentació de la informació de detall de facturació serà en format de Taula
única, en la qual en les columnes s’informarà de tots els conceptes indicats a l’Annex II del
PPT i les files correspondran als subministraments d’electricitat (CUPS) indicats a l’Annex I
del PPT.
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Informes de seguiment del mercat elèctric
De forma mensual, abans del dia 20, l’adjudicatari haurà informar de l’evolució del mercat
elèctric (OMIE i OMIP). Com a mínim la informació enviada, haurà d’incloure:
• Històric mensual dels preus de OMIE dels darrers 24 mesos.
• Històric dels valors de cotització trimestrals i anuals de OMIP dels darrers 6 mesos.
La informació s’enviarà en format electrònic als responsables del contracte.

QUARTA – ALTRES CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DEL
SUBMINISTRAMENT
Garantia d’origen renovable
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que el 100% de l’energia subministrada per mitjà
d’aquest contracte té garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta
eficiència. Aquesta acreditació serà sol·licitada per l’empresa contractista a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (o a l’organisme que el pugui substituir) en
finalitzar el contracte i presentada davant l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA en el termini
màxim de 4 mesos des de la data d’acabament del contracte. Aquest percentatge mínim
demanat haurà de fer referència de forma específica al contracte de subministraments de
l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, i no al conjunt de l’energia subministrada per
l’empresa comercialitzadora a tots els seus clients.

CINQUENA – MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS AL
FINAL DEL CONTRACTE
El canvi d’empresa comercialitzadora comporta un període temporal de migració per tal
d’executar el traspàs dels subministraments i de les pòlisses de la companyia sortint cap a la
comercialitzadora entrant. La continuïtat en el subministrament energètic en tots els punts de
subministrament és objecte prioritari en el desenvolupament del procediment de contractació
que ens ocupa. En aquets sentit, la companyia sortint col·laborarà, coordinarà i facilitarà en
tot el possible, la migració dels subministraments cap a la nova empresa comercialitzadora
entrant.
Durant un termini màxim de 2 mesos a partir de la data de venciment del contracte, les
empreses contractistes, mentre no es resolgui la següent contractació i es realitzi la migració
dels subministraments cap a la nova comercialitzadora entrant, es comprometen a
subministrar l’energia elèctrica als punts de subministrament inclosos en l’objecte de
contracte, als preus que, d’acord amb el contracte, siguin d’aplicació en cada moment.
Durant aquest període de trànsit també s’aplicaran, si escau, les actualitzacions dels
conceptes regulats que puguin ser d’aplicació al consumidor final, d’acord amb les
previsions dels plecs reguladors d’aquesta contractació i el contracte. Un cop transcorreguts
els referits 2 mesos, la comercialitzadora sortint deixarà d’estar obligada a continuar
subministrant als preus contractats, de manera que els subministraments que no hagin
pogut estar migrats cap a la nova empresa contractista podran ser traspassats a la CUR.
L’excés de pagament que aquest fet pugui suposar es descomptarà en la primera factura
que emeti l’empresa contractista entrant. Aquest termini màxim per fer efectiva la migració
dels subministraments també podrà ser observat en altres supòsits degudament justificats
per acord d’ambdues parts i podrà ampliar-se fins a un termini màxim de 4 mesos per motius
degudament justificats si així ho acorda l’òrgan de contractació.
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ANNEX Núm. 1 Relació dels punts de subministrament
d’electricitat
CUPS

Tarifa

Consum P1
[kWh]

Consum P2
[kWh]

Consum P3
[kWh]

Consum P4
[kWh]

Consum P5
[kWh]

Consum P6
[kWh]

Consum
TOTAL [kWh]

ES0031405459130001MS0F

3.0TD

192.024

210.884

187.631

220.075

86.998

597.747

ES0031405650924002HY0F

3.0TD

8.529

9.249

8.269

9.713

3.805

21.215

60.780

ES0031405744713001SL0F

3.0TD

18.125

20.070

17.801

20.859

8.293

84.350

169.498

ES0031405873360002QQ0F

3.0TD

13.922

15.245

13.579

15.932

6.285

54.979

119.942

ES0031405979104001LC0F

3.0TD

58.503

64.372

57.232

67.114

26.566

143.894

417.681

ES0031408038129002ST0F

3.0TD

14.660

16.322

14.446

16.918

6.752

42.357

111.455

ES0187000003329002MK1P

3.0TD

9.627

10.600

9.422

11.048

4.375

51.442

96.514

ES0223000000002625KG0F

6.1TD

62

60

56

66

24

103

371

315.452

346.802

308.436

361.725

143.098

996.087

2.471.600

Total

1.495.359

Per al subministrament amb CUPS ES0031405979104001LC0F i adreça: CARRER
PROVENÇA 260, 08008 BARCELONA, els consums detallats son previs a la remodelació
integral de l'edifici duta a terme amb posterioritat.

Es fa notar que inicialment es mantindran les potències contractades en cada
subministrament que constin a l’empresa distribuïdora per facilitar el procediment de posada
en marxa del contracte, evitant el canvi dels elements de mesura a l’arrencada del contracte.
A posteriori s’estudiarà la possibilitat de possibles optimitzacions amb canvis en els diferents
subministraments. En cas de discrepància entre les potències indicades a la Taula
relació d’inventari de punts de subministrament i les que constin a distribuïdora,
prevaldran les potències que consten contractades a distribuïdora.
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ANNEX Núm. 2 Relació de conceptes que configuren els
encapçalaments de les columnes de la fulla excel, que
l’adjudicatari es compromet a lliurar mensualment, amb el
detall de la facturació per cada punt de subministrament
De forma mensual l'empresa contractista haurà d’enviar un arxiu resum de la facturació
emesa durant el mes anterior en format d'arxiu Excel (.xls .xlsx). Aquest arxiu haurà de
contenir tots els conceptes inclosos en la facturació individual de cada punt de
subministrament, i com a mínim les següents dades en una única taula:
* Nom del titular del subministrament.
* CIF del titular del subministrament.
* CUPS.
* Nom de l’empresa emissora de la factura.
* CIF de l’empresa emissora de la factura.
* Número del contracte.
* Número de comptador.
* Adreça de subministrament.
* Municipi.
* Tarifa d’accés.
* Número de factura.
* Tipus de factura (normal, abonament, re-facturació, substitutiva, etc.)
* Data d’emissió de la factura, indicant dia, mes i any (en format DD/MM/AAAA).
* Data d’inici del període de lectura, indicant dia, mes i any (en format DD/MM/AAAA)
* Data final del període de lectura, indicant dia, mes i any (en format DD/MM/AAAA).
* Lectures inicial i final dels consums d’activa [kWh] per a cadascun dels períodes
P1/P2/P3/P4/P5/P6 respectivament, indicant si es tracta de lectures reals o estimades.
* Consum energia activa [kWh] per a cada període P1/P2/P3/P4/P5/P6.
* Consum energia activa total [kWh].
* Preu final aplicat del terme d’energia activa [€/kWh] de l’electricitat consumida per a
cadascun dels períodes P1/P2/P3/P4/P5/P6 respectivament, sense IVA ni impost elèctric.
* Import terme d’energia activa [€], sense IVA ni impost elèctric..
* Potència contractada per cada període P1 a P6 [kW].
* Lectura del maxímetre [kW] per a cadascun dels períodes P1/P2/P3/P4/P5/P6
respectivament.
* Potència facturada [kW] per a cadascun dels períodes P1/P2/P3/P4/P5/P6 respectivament.
* Import del terme de potència [€], sense IVA ni impost elèctric.
* Import de la penalització per excés de potència [€], sense IVA ni impost elèctric.
* Lectura inicial i final de l’energia reactiva consumida [kVArh], per a cadascun dels períodes
P1/P2/P3/P4/P5/P6 respectivament, indicant si es tracta de lectures reals o estimades.
* Consum d’energia reactiva en [kVArh] per a cada període P1/P2/P3/P4/P5/P6.
* Consum d’energia reactiva total en [kVArh].
* Import de la penalització per energia reactiva [€], sense IVA ni impost elèctric.
* Import del lloguer del comptador [€], sense IVA.
* Import de l’impost elèctric [€].
* Import d’altres conceptes que apareguin a la factura [€], sense IVA ni impost elèctric.
* Import total de l’IVA [€].
* Import total de la factura [€], amb IVA i impost elèctric.
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