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Expedient de contractació núm. 2019.03.D01
Procediment d’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Ramon Bernaus Abellana, Secretari del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL),
CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 3 de desembre de 2020 i, per tant, a
reserva dels termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus
membres presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“4.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació del procediment derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.03.D01).
1.- El CCDL, com a ens instrumental de l’ACM i d’acord amb els objectius i finalitats definits als seus
Estatuts, entre els que destaquen la promoció, millora, optimització i eficiència dels serveis i activitats
d’interès general d’acord amb els principis de sostenibilitat, eficàcia i eficiència, i en particular, d’acord
amb les facultats per a la promoció de licitacions públiques amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i suport a la Central de Contractació de l’ACM, que té atribuïdes, rep, periòdicament
encàrrecs per portar a terme licitacions d’Acords marc amb destinació a les entitats de Catalunya, per
part de l’ACM. D’aquesta manera, el CCDL porta a terme la licitació de contractes amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació
administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment
el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part d’aquests
tipus de subministraments.
Els antecedents a on el CCDL i l’ACM, a través del Sistema d’adquisició centralitzada, han actuat, han
tingut un grau d’adhesió molt important, essent un element demostratiu de com cooperar i
mancomunar esforços. Així, l’ACM i el CCDL ja tenen l’experiència d’haver gestionat diferents Acords
marc, com per exemple, de subministrament elèctric, de gas natural, de màquines d’impressió i
multifunció, de vehicles de serveis generals, de vehicles de serveis policials, d’arrendament de vehicles
amb opció o sense opció de compra, assegurança de responsabilitat civil, accidents, etc., tots ells, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya.
A aquests efectes i per tal de formalitzar les consideracions recollides a l’apartat anterior, les dues
entitats tenen subscrit un conveni general de col·laboració.
2.- Així, periòdicament, l’ACM porta a terme sessions formatives en matèria de contractació pública
destinades als ens locals, que a la vegada també serveixen de punt d’intercanvi entre professionals del
sector i de prospecció de mercat. En aquest sentit durant els mesos de febrer i març de 2017 i 2018,
mitjançant el Gabinet d’estudis i programes de l’ACM, es va impulsar la celebració d’unes sessions de
formació en matèria de contractació públic que foren aprofitades per avaluar les necessitats de les àrees
de contractació dels ens locals, per tal de detectar i, si s’esqueia, impulsar l’estudi sobre l’agregació en la
licitació mitjançant, majoritàriament, la fórmula de l’Acord marc.
D’aquestes sessions formatives en resultà que d’entre les principals demandes dels ajuntaments
participants pel que fa les necessitats en matèria de contractació pública ha estat seguir oferint el
subministrament d’energia elèctrica.
3.- D’acord amb els antecedents exposats el CCDL va portar a terme un procediment per a la licitació
d’un Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (expedient de contractació núm. 2019.03) per a

1

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2019.03.D01
Procediment d’adjudicació mitjançant subhasta electrònica de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya

la selecció d’empreses (mínim de 3 i màxim de 10) que poguessin acomplir l’objecte del contracte, de
conformitat amb l’article 221.4 de la LCSP, mitjançant procediment obert, en que tot empresari
interessat podia presentar una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes del contracte,
d’acord amb el que preveuen els articles 131 a 155 de la LCSP, en relació amb els articles 156 a 158 de la
LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació, de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, aprovats per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de
juny de 2020. El referit procediment finalitzà, prèvia oportuna tramitació del procediment administratiu
a l’efecte, d’acord amb els articles aplicables dels citats plecs que regien la licitació els articles
concordants de la LCSP i de la resta de normativa aplicable, amb l’acord adoptat per la Comissió
Executiva del CCDL, en la sessió de data 1 d’octubre de 2020, pel que es resolgué aprovar la selecció de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots, de
conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació efectuada en la sessió del dia 14 de
setembre de 2020, i de conformitat amb el PCAP i el PPT que regeixen el present Acord marc i les
ofertes presentades per les empreses licitadores:
Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.: 87 punts
- NEXUS ENERGIA S.A.: 83 punts
- GAS NATUAL COMERCIALIZADORA, S.A.: 77 punts
- ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU: 65 punts
- IBERDROLA CLIENTES, S.A.: 60 punts
Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH):
- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.: 87 punts
- NEXUS ENERGIA S.A.: 83 punts
- GAS NATUAL COMERCIALIZADORA, S.A.: 77 punts
- IBERDROLA CLIENTES, S.A.: 60 punts
Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
- NEXUS ENERGIA S.A.: 88 punts
- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.: 87 punts
- GAS NATUAL COMERCIALIZADORA, S.A.: 77 punts
- ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU: 65 punts
- IBERDROLA CLIENTES, S.A.: 60 punts
Lot 4. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) – Barcelona:
- ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: 95 punts
- ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA: 74 punts
- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts
Lot 5. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) – Girona:
- ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: 95 punts
- ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA: 74 punts
- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts
Lot 6. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) – Lleida:
- ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: 95 punts
- ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA: 74 punts
- HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: 69 punts
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- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts
Lot 7. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) – Tarragona:
- ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: 95 punts
- ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA: 74 punts
- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts
4.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les
empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de recurs
especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les
empreses seleccionades, abans relacionades.
5.- Atès que en data 14 d’octubre de 2020 aquesta entitat fou notificada de la interposició d’un recurs
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciós-administrativa Secció 5a (Recurs
ordinari 137/2020 FASE BL), contra el plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord
marc del CCDL relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (expedient núm. 2019.03) pel que fa als lots 4, 5, 6 i 7, així com contra l’Acta de la Mesa de
Contractació d’Obertura dels Sobres A II, de 4 d’agost de 2020, i l’Acta de la Mesa de Contractació
d’Obertura dels Sobres B, de 5 d’agost de 2020, es considerà oportú, per un criteri de prudència,
posposar la fase d’adjudicació de l’Acord marc en qüestió pel que fa als lots afectats pel recurs
contenciós-administratiu.
6.- Atès que el PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc referenciat als apartats anteriors, preveia
com una de les fórmules per a l’adjudicació de l’Acord marc, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre les empreses seleccionades d’acord amb el procediment previst al mencionat Acord
marc i a la LCSP, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar una
resolució (núm. 68/2020) per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el
corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència
2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment
de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva, i convocar la
seva celebració per al dia 24 de novembre de 2020, en concret, a les 10:00 hores pel Lot 1 (Baixa tensió:
fins a 15 kW), a les 11:30 hores pel Lot 2 (Baixa tensió: més de 15 kW) i a les 13:00 hores pel Lot 3 (Alta
tensió).
7.- El subministrament d’energia elèctrica objecte d’aquest procediment d’adjudicació de l’Acord marc
mitjançant subhasta electrònica, es divideix en els següents lots i sublots:
GRUP TARIFARI
Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
- Sublot BTL1: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.0A o la que la pugui substituir.
- Sublot BTL2: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.0DHA o la que la pugui substituir.
- Sublot BTL3: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.0DHS o la que la pugui substituir.
- Sublot BTL4: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1A o la que la pugui substituir.
- Sublot BTL5: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1DHA o la que la pugui substituir.
- Sublot BTL6: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1DHS o la que la pugui substituir.
Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH)
- Sublot BTH1: Punts de consum amb tarifa d’accés 3.0A o la que la pugui substituir.
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Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
- Sublot AT1: Punts de consum amb tarifa d’accés 3.1A o la que la pugui substituir.
- Sublot AT2: Punts de consum amb tarifa d’accés 6.1A o la que la pugui substituir.
L’energia que es subministri en els contractes basats d’aquest Acord marc ha de ser 100% provinent de
fonts renovables, amb els corresponents certificats de garantia d’origen. En aquest sentit, s’haurà de
garantir en tots els contractes basats d’aquest Acord marc seguint el sistema de garanties d’origen
descrit per la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en endavant, CNMC), a través de la
seva web.
Els destinataris dels subministraments per cadascun dels lots són els ens locals que consten relacionats a
l’Annex 1 del Plec que regeix el procediment d’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica (expedient núm. 2019.03.D01), així com els ens locals que figuren
en els documents adjunts núm. 2 i 3 del PCAP de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
(expedient núm. 2019.03).
El contracte pel qual s’adjudiquen els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc té caràcter administratiu, en els
termes previstos a l’article 221.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, LCSP) i es regeix pel Plec del procediment d’adjudicació de l’Acord marc, aprovat per
Resolució de Presidència núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020, i el PCAP i el PPT de l’Acord marc
(Exp. 2019.03) aprovats per Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020, els quals
tenen caràcter contractual segons els articles 2.13 de la DN i 122 i 124 de la LCSP.
8.- El pressupost de licitació estimat per les diverses tarifes pel que fa al primer any del contracte
d’adjudicació de l’Acord marc, és el valor dels contractes basats a tramitar durant el període d’execució
inicial pel que fa al subministrament durant el termini de 12 mesos, i es xifra en la quantitat total
estimada de 156.090.000 euros (IVA inclòs).
Els lots 1, 2 i 3 podran ser prorrogats per tres períodes addicionals d’un màxim de 12 mesos cadascun
d’ells, amb un valor estimat total, incloses les modificacions establertes a la clàusula 54 del PCAP de
l’Acord marc, sent aquest valor total estimat del contracte 670.800.000 € (IVA exclòs).
9.- Els ens locals destinataris acreditaran, amb caràcter previ a l’acord d’adhesió a l’Acord marc,
l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que generi el corresponent
contracte basat mitjançant el corresponent certificat emès per la unitat administrativa corresponent.
10.- En quan a la seva vigència, el contracte pel qual s’adjudiquen els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc tindrà
una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres
períodes més de dotze mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues,
de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc. De conformitat amb l’article 29.2
de la LCSP, les eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’Òrgan de contractació i obligatòries per
les empreses contractistes, sempre que es preavisi amb dos mesos d’antelació a la finalització del
termini de durada de l’adjudicació de l’Acord marc. Amb caràcter excepcional, d’acord amb l’article 29.4
últim apartat de la LCSP, un cop hagi vençut el termini de vigència de l’adjudicació de l’Acord marc i, per
causa d’incidències imprevisibles per l’òrgan de contractació no se n’hagués formalitzat un de nou que
garanteixi la continuïtat de la prestació, es podrà prorrogar l’adjudicació de l’Acord marc fins que
comenci l’execució d’un de nou, amb un termini màxim de nou mesos.
11.- En data 24 de novembre de 2020, a les 10:00 hores, i una vegada operatiu el sistema de subhasta
electrònica previst per la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es va portar
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a terme la subhasta electrònica entre les empreses convidades, per tal d’adjudicar el Lot 1 (Baixa tensió:
fins a 15 kW) de l’Acord marc a favor de l’empresa que obtingui el preu global estimat més baix, amb un
únic criteri, el millor preu, sense cap altre ponderació, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de
sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABT), previstos en el
PCAP d’aplicació, de la que en resultà que l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU va presentar l’oferta
econòmica més avantatjosa:

Preus de sortida:

Sublot BTL1
Sublot BTL2.1
Sublot BTL2.2
Sublot BTL3.1
Sublot BTL3.2
Sublot BTL3.3
Sublot BTL4
Sublot BTL5.1
Sublot BTL5.2
Sublot BTL6.1
Sublot BTL6.2
Sublot BTL6.3

Tarifa/període
2.0A
2.0DHA P1
2.0DHA P2
2.0DHS P1
2.0DHS P2
2.0DHS P3
2.1A
2.1DHA P1
2.1DHA P2
2.1DHS P1
2.1DHS P2
2.1DHS P3

€/MWh
118,931
143,344
63,697
142,057
71,082
59,594
135,071
157,069
79,052
157,525
86,664
72,236
Fórmula Preu mig ponderat:

El càlcul del PREUBTLMIGPONDERATBTL es calcularà d’acord amb la següent expressió:
PREUBTLMIGPONDERATBTL = Σ

12

i=1 POBTLi

* PCTABTLi / 100

On:
•

PCTABTLi = Percentatge del consum anual de la tarifa d’accés i període de BTL “ i ” (%)

•

POBTLi = Preu energia elèctrica ofert per la tarifa d’accés i període BTL “ i ” (€/kWh)

Valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABTL):
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tarifa
2.0A
2.0DHA P1
2.0DHA P2
2.0DHS P1
2.0DHS P2
2.0DHS P3
2.1A
2.1DHA P1
2.1DHA P2
2.1DHS P1

PCTABTL(i)
18,63 %
8,29 %
23,57 %
0,01 %
0,03 %
0,06 %
11,74 %
10,16 %
27,41 %
0,01 %
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11
12

2.1DHS P2
2.1DHS P3

0,03 %
0,06 %

Resultat de la subhasta:
Empreses convidades:
Codi
Nom Empresa
___________ Millor Oferta
5100
ENDESA ENERGIA SAU
95.9935
5102
IBERDROLA
96.0965
5104
NEXUS ENERGIA SA
--5106
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 101.887
5107
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU --

(Els preus unitaris s’expressen en MWh/€)
12.- En data 24 de novembre de 2020, a les 11:30 hores, i una vegada operatiu el sistema de subhasta
electrònica previst per la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es va
portar a terme la subhasta electrònica entre les empreses convidades, per tal d’adjudicar el Lot 2
(Baixa tensió: més de 15 kW) de l’Acord marc a favor de l’empresa que obtingui el preu global estimat
més baix, amb un únic criteri, el millor preu, sense cap altre ponderació, d’acord amb la fórmula i les
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taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període
(PCTABT), previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà que l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
va presentar l’oferta econòmica més avantatjosa:
Preus de sortida:
Tarifa/període
3.0A P1
3.0A P2
3.0A P3

Sublot BTH1.1
Sublot BTH1.2
Sublot BTH1.3

€/MWh
104,858
90,874
63,294

Fórmula Preu mig ponderat:
El càlcul del “PREUBTHMIGPONDERATBTH“ es calcularà d’acord amb la següent expressió:
3
PREUBTHMIGPONDERATBTH = Σ i=1 POBTHi * PCTABTHi / 100
On:
•

PCTABTHi = Percentatge del consum anual de la tarifa d’accés i període de BTH “ i ” (%)

•

POBTHi = Preu energia elèctrica ofert per la tarifa d’accés i període BTH “ i ” (€/kWh)

Valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABTL):
i
1
2
3

Tarifa
3.0A P1
3.0A P2
3.0A P3

PCTABTH(i)
20,00 %
48,00 %
32,00 %

Resultat de la subhasta:
Empreses convidades:
Codi
Nom Empresa
___________ Millor Oferta
5121
ENDESA ENERGIA SAU
77.5182
5122
IBERDROLA
78.6452
5123
NEXUS ENERGIA SA
--5125
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 77.6212
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(Els preus unitaris s’expressen en MWh/€)
13.- En data 24 de novembre de 2020, a les 13:00 hores, i una vegada operatiu el sistema de subhasta
electrònica previst per la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es va portar
a terme la subhasta electrònica entre les empreses convidades, per tal d’adjudicar el Lot 3 (Alta tensió)
de l’Acord marc a favor de l’empresa que obtingui el preu global estimat més baix, amb un únic criteri, el
millor preu, sense cap altre ponderació, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de sortida i valors
del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABT), previstos en el PCAP
d’aplicació, de la que en resultà que l’empresa IBERDROLA CLIENTES, SA va presentar l’oferta econòmica
més avantatjosa:
Preus de sortida:
Tarifa/període
3.1A P1
3.1A P2
3.1A P3
6.1A P1
6.1A P2
6.1A P3
6.1A P4
6.1A P5
6.1A P6

Sublot AT1.1
Sublot AT1.2
Sublot AT1.3
Sublot AT2.1
Sublot AT2.2
Sublot AT2.3
Sublot AT2.4
Sublot AT2.5
Sublot AT2.6

€/MWh
90,593
82,753
64,607
106,672
89,472
82,733
73,156
66,685
57,549

Fórmula Preu mig ponderat:
El càlcul del “PREUATMIGPONDERATAT“ es calcularà d’acord amb la següent expressió:
PREUATMIGPONDERATAT = Σ

9
i=1 POATi

* PCTAATi / 100

9

PREUATMIG PONDERAT AT = ∑ POATi * PCTAATi / 100
i =1

On:
•
•

PCTAATi = Percentatge del consum anual de la tarifa d’accés i període de AT “ i ” (%)
POATi = Preu energia elèctrica ofert per la tarifa d’accés i període AT “ i ” (€/kWh)

Valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període (PCTABTL):
i
1
2
3
4
5
6

Tarifa
3.1A P1
3.1A P2
3.1A P3
6.1 P1
6.1 P2
6.1 P3

PCTAAT(i)
4,35 %
8,29 %
8,09 %
6,34 %
8,72 %
4,76 %
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7
8
9

6.1 P4
6.1 P5
6.1 P6

7,13 %
14,27 %
38,05 %

Resultat de la subhasta:
Empreses convidades:
Codi
Nom Empresa
___________ Millor Oferta
5114
ENDESA ENERGIA SAU
69.0001
5116
IBERDROLA
64.9201
5118
NEXUS ENERGIA SA
--5127
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 65.2201
5128
ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU 70.5864

(Els preus unitaris s’expressen en MWh/€)

13.- En data 24 de novembre de 2020, a les 13:30 hores, la Mesa de Contractació es va reunir en sessió
privada i de forma telemàtica, per tal d’analitzar els resultats de les subhastes electròniques i les ofertes
presentades per part de les empreses convidades, i van acordar per unanimitat i vist el resultat de les
subhastes, classificar per ordre decreixent les ofertes presentades per cada unitat de licitació d’acord
amb els següent detall:
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Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
3- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
1- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
4- ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU
14.- En data 24 de novembre de 2020, a les 14:00 hores, la Mesa de Contractació es va reunir en sessió
pública i de forma telemàtica, per procedir a l’obertura de l’ordre de preferències declarat per les
empreses licitadores, relatiu a l’adjudicació dels lots, tenint en compte la limitació establerta a la
clàusula 12 del PCAP de l’Acord marc, segons la qual es limita a dos el nombre de lots que es podran
adjudicar a un mateix licitador del grup tarifari (1, 2 i 3). Un cop feta l’obertura de l’ordre de
preferències mencionat i la seva lectura, els membres de la Mesa de Contractació van acordar, per
unanimitat, que l’ordre de preferències declarat per les diferents empreses no es tindria en compte a
efectes de realitzar la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, atès que no s’havia donat el
supòsit de fet necessari per a la seva aplicació.
15.- En data 24 de novembre de 2020, a les 14:30 hores, la Mesa de Contractació es va reunir en sessió
privada i de forma telemàtica, per procedir a analitzar el resultat de les diferents subhastes i les
diferents ofertes, i tenint en compte la no aplicació de l’ordre de preferències en l’adjudicació de lots
declarat per les empreses licitadores, van acordar formular la proposta d’ordre de classificació i
adjudicació a les empreses que han ofert el millor preu en les subhastes electròniques per cadascun
dels lots del grup tarifari de l’Acord marc d’energia elèctrica, que es transcriu a continuació:
Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
3- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
(ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU i NEXUS ENERGIA, SA no presenten oferta)
Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH):
1- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
3- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
(NEXUS ENERGIA, SA no presenta oferta)
Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
1- IBERDROLA CLIENTES, S.A.
2- GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
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3- ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
4- ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, SAU
(NEXUS ENERGIA, SA no presenta oferta)
Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Vistos els antecedents de fet i fonaments de dret abans esmentats, i a l’empara de les facultats que té
atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), a favor de les empreses que es
relacionen seguidament, per cada unitat de licitació, de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació, efectuada en la sessió del dia 24 de novembre de 2020, mitjançant la qual es qualificaven
les ofertes presentades, s’acordava el seu ordre classificatori per unitat de licitació i es proposaven les
empreses adjudicatàries, de conformitat amb el PCAP i el PPT de l’Acord marc amb número d’expedient
2019.03 i el PCAP del procediment d’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc (número d’expedient
2019.03.D01), i les ofertes presentades per les empreses licitadores:
Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BTL):
ENDESA ENERGÍA, S.A.U., d’acord amb el següent detall de preus per sublot:

Sublot BTL1
Sublot BTL2.1
Sublot BTL2.2
Sublot BTL3.1
Sublot BTL3.2
Sublot BTL3.3
Sublot BTL4
Sublot BTL5.1
Sublot BTL5.2
Sublot BTL6.1
Sublot BTL6.2
Sublot BTL6.3

Tarifa/període
2.0A
2.0DHA P1
2.0DHA P2
2.0DHS P1
2.0DHS P2
2.0DHS P3
2.1A
2.1DHA P1
2.1DHA P2
2.1DHS P1
2.1DHS P2
2.1DHS P3

€/MWh
112,231
136,644
56,997
135,357
64,382
52,894
128,371
150,369
72,352
150,825
79,964
65,536

Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BTH):
ENDESA ENERGÍA, S.A.U., d’acord amb el següent detall de preus per sublot:

Sublot BTH1.1
Sublot BTH1.2
Sublot BTH1.3

Tarifa/període
3.0A P1
3.0A P2
3.0A P3

€/MWh
97,531
83,547
55,967
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Lot 3. Alta tensió (Lot AT):
IBERDROLA CLIENTES, S.A., d’acord amb el següent detall de preus per sublot:

Sublot AT1.1
Sublot AT1.2
Sublot AT1.3
Sublot AT2.1
Sublot AT2.2
Sublot AT2.3
Sublot AT2.4
Sublot AT2.5
Sublot AT2.6

Tarifa/període
3.1A P1
3.1A P2
3.1A P3
6.1A P1
6.1A P2
6.1A P3
6.1A P4
6.1A P5
6.1A P6

€/MWh
84,353
76,513
58,367
100,432
83,232
76,493
66,916
60,445
51,309

Segon.- Notificar a les empreses licitadores el present acord als efectes escaients, tot fent-los avinent
que la formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 153.3 de la
LCSP, al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la LCSP), no
podrà efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la notificació del
present acord a tots els interessats.
Tercer.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, dins del termini legalment establert, així com en el perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Quart.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General del CCDL.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a tres de desembre de l’any dos mil vint.

El secretari

Vist i plau,
El President

Ramon Bernaus i Abellana

Lluís Soler i Panisello
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