INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ A
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA (LÍNIA 9
DE METRO DE BARCELONA)

A Barcelona, a ...................

REUNITS
D'una part el Sr. ..........................., major d'edat, ........., ......, amb domicili professional a
Barcelona, carrer dels Vergós 36-42, provist de D.N.I. núm. ................
I d’altra el Sr. ................... major d'edat, ........., ......, amb domicili professional a .................., carrer
....................provist de D.N.I. núm. ................

INTERVENEN
El primer en nom i representació de l’ens públic "INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA" (en endavant IFERCAT), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós 36-42. El Sr.
................. actua en la seva condició de ................... nomenat per Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de data 8 d’octubre de 2019, i de conformitat amb les facultats atribuïdes
pel Decret 123/2019, de 4 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries
de Catalunya.
El segon en nom i representació de ........................................ (en endavant "l’Adjudicatari")
............................ ............................................................................................................................

EXPOSEN
I.- IFERCAT, ens regulat a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, i al Decret 123/2019, de 4 de
juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, és un ens
públic que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i d’autonomia administrativa, econòmica i
financera, d’un patrimoni propi i de plena capacitat d’obrar per complir llurs finalitats i està adscrit
al Departament de Territori i Sostenibilitat.
II.- IFERCAT, com a ens administrador de les infraestructures ferroviàries d’acord amb
l’esmentada llei, té per objecte, entre d’altres, conservar, gestionar i administrar les infraestructures
que li adscrigui el Govern, així com construir les infraestructures ferroviàries que li encomani el
Govern. I també pot complir les funcions relatives a la redacció d’estudis i projectes. Més
concretament, el Decret 123/2019, de 4 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya, estableix que IFERCAT pot realitzar totes les actuacions
complementàries necessàries per complir el seu objecte.
III.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord adoptat en la sessió de 10 de juny
de 2003, atribueix a IFERCAT el caràcter d’administrador del que serà la Línia 9 de ferrocarril
metropolità de Barcelona. Seguidament, el 21 d’octubre de 2003, el Govern de la Generalitat de
Catalunya acorda subrogar IFERCAT en la posició jurídica de la Generalitat de Catalunya en
relació amb les encomanes per aquesta efectuades a Gestió d’Infraestructures, SA (GISA),
actualment Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), respecte de
la construcció de la Línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona.
IV.- El 29 de juliol de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord referent a
la prestació del servei de la Línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona, declara de servei
públic la prestació del servei de transport ferroviari de viatgers de la totalitat de la futura Línia 9 i
atribueix a IFERCAT, en qualitat d’ens administrador de la Línia 9 esmentada, les competències i
facultats establertes a l’article 18 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. Així mateix, també el
29 de juliol de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya, ateses les singulars
característiques i la complexitat de la construcció, explotació i manteniment de la infraestructura de
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la Línia 9, autoritza a IFERCAT la licitació dels contractes per a la construcció, conservació,
manteniment i explotació de determinades infraestructures d’aquesta línia.
V.- IFERCAT ha convocat una licitació per a l’adjudicació del contracte de subministrament
d’energia elèctrica en alta tensió (Línia 9 de Metro de Barcelona), mitjançant procediment obert,
publicant el corresponent anunci de convocatòria en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ifercat).
VI.- El Consell d’Administració d’Ifercat, en reunió celebrada el dia ....................., aprovà la
classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses, resultant com a millor oferta la
presentada per ................... prèvia acreditació de les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari
exigides en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
VII.- Per resolució de ………………… de data …… , el Contracte de subministrament esmenat
fou adjudicat a ............................. prèvia constitució de la garantia definitiva exigida en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars de la licitació. La garantia definitiva ha quedat dipositada a
disposició d’Ifercat als efectes previstos en l’esmentat Plec.
VIII.- L’Adjudicatari ha acreditat davant Ifercat, la seva capacitat i personalitat per a contractar i
obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, i ha presentat l’assegurança de
responsabilitat civil professional exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la
licitació.
IX.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte de subministrament abans esmentat,
subjecte a les següents:

CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.1.- Ifercat d’una part i de l’altra .............................., assumint la integritat dels drets i obligacions
dimanants del present document, formalitzen el contracte de subministrament d’energia
elèctrica en alta tensió necessària per a l’explotació dels trams en servei de la Línia 9 del
metro de Barcelona, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la
licitació i a la documentació tècnica prevista en l’Apartat 16 del Quadre de característiques de
l’esmentat Plec.
S’annexen com a documents contractuals els següents:
a) El Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, com annex núm. 1.
b) El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2
c) L’oferta presentada per l’Adjudicatari, com annex núm. 3.
d) La còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 4.

De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia íntegra, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte.
L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el
Contracte i que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració.
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1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar el subministrament objecte del
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en
la documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al
Responsable del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document.

2.- PREU
2.1.- El preu inicial del Contracte, es fixa en la quantitat de …………… Euros (......... en lletres
........... Euros), al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no correspondre legalment
l’exempció d’aquest impost.
2.2.- Malgrat aquest preu inicial, el preu del subministrament no és fix total i alçat, essent el seu
preu final el que resulti d’aplicar al consum mensual per cada període tarifari, d’acord amb la
distribució estàndard de consums, els preus d’energia unitaris detallats a l’annex núm. 3.
Els preus d’energia ofertats per l’Adjudicatari es consideraran en el Contracte com a preus tancats
a tots els efectes i no serà d’aplicació cap revisió de preus, si bé, els seran d’aplicació les
actualitzacions que el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme pugui dictar en relació a les parts del
preu del subministrament regulades en cada moment. Els eventuals canvis de l’impost elèctric
seran aplicables a partir de la seva entrada en vigor.
Així mateix, aquests preus tindran incorporats tots els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, excepte l’IVA, així com tots el costos i despeses, necessaris per a
l’execució del Contracte.

3.- TERMINI
El termini del contracte de subministrament és de 12 mesos, compresos entre el … de ……. de
2020 i el .. de …………. de 2021.

4.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE
PER PART D’IFERCAT
D’acord amb el previst en la clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars es
nomena com a Responsable del contracte al Sr/Sra. …………...
Per part d’Ifercat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del Contracte i als
efectes d’exercir les funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 de desembre
de 2009, és la Gerència de ------------------------, representada per el/la Sr/Sra. ……………….. qui
serà l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als
diferents aspectes de l’execució del Contracte.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte per mitjà de signatura
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització
del Contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que
correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de la
data de formalització de la signatura electrònica.

Signat :___________________

Signat : ___________________
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