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Plec de clàusules administratives particulars que
regulen el procediment derivat de l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals mitjançant oferta presentada en sobre
tancat (expedient 2018.02 D.1)
PCAP

Aquest plec ha estat informat favorablement per la Secretaria i la Intervenció del
CCDL en data 6 de juliol de 2018 i aprovat per Resolució de Presidència del CCDL
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I. DISPOSICIONS GENERALS
1.- Objecte del contracte, destinataris i règim jurídic
La descripció, característiques i forma de realitzar el subministrament de gas natural per l’empresa
que resulti adjudicatària d'aquest procediment derivat es troben definides en el Plec de clàusules
administratives particulars (en endavant PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (en endavant
PPT) de l’Acord marc de subministrament de gas natural (expedient 2018.02), en el què
s’especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.
Són objecte d’aquest contracte els següents lots i sublots:
LOT 1, subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ:
Sublot 1.1, Punts de consum amb tarifa d’accés 3.1 o la que la pugui substituir.
Sublot 1.2, Punts de consum amb tarifa d’accés 3.2 o la que la pugui substituir.
Sublot 1.3, Punts de consum amb tarifa d’accés 3.3 o la que la pugui substituir.
Sublot 1.4, Punts de consum amb tarifa d’accés 3.4 o la que la pugui substituir.
LOT 2, subministrament de gas natural MITJA I ALTA PRESSIÓ:
Sublot 2.1, Punts de consum amb tarifa d’accés 2.1 o la que la pugui substituir.
Sublot 2.2, Punts de consum amb tarifa d’accés 2.2 o la que la pugui substituir.
Els destinataris dels subministraments d'aquests sublots són els ens locals que consten en la relació
dels documents adjunts 1 i 2 del PCAP de l'Acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.02) que amb efectes merament
informatius inclou la relació dels membres actuals del CCDL i els ens locals que estan vinculats a
aquests, així com els seus ens dependents i els consorcis que gestionen serveis locals o activitats
d’interès local en què participen aquests ens locals vinculats, que poden també adherir-se al
present Acord marc.
Aquest contracte basat en l'Acord marc de subministrament de gas natural té caràcter administratiu
i es regeix per aquest Plec i les seves especificacions tècniques i el PCAP i el PPT de l'Acord marc
esmentat en el paràgraf anterior, els quals tenen caràcter contractual.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o de la normativa que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de
complir-les.
2.- Pressupost de licitació i existència de crèdit
El pressupost de licitació estimat per les diverses tarifes pel que fa a aquest contracte, de
conformitat amb els criteris establerts en l’article 88.8 del TRLCSP, és el conjunt dels contractes
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basats previstos durant el període d’execució inicial pel que fa al subministrament durant el termini
de 12 mesos, que es xifra en la quantitat estimada de 15.600.00,00 euros, més la seva possible
pròrroga per tres períodes addicionals d’un màxim de 12 mesos cadascun d’ells, així com també les
eventuals modificacions, amb un valor econòmic estimat total de l’Acord marc de 112.320.000,00
euros.

LOTS

LOT 1, subministrament de gas natural
BAIXA TENSIÓ
LOT 2, subministrament de gas natural
MITJA I ALTA TENSIÓ

Pressupost de
licitació

Valor estimat

Valor estimat +
modificació

Import sense IVA (€)

Import sense
IVA (€)

Import sense
IVA (€)

15.000.000

60.000.000

108.000.000

600.000

2.400.000

4.320.000

Els ens locals destinataris acreditaran, amb caràcter previ a l’encàrrec de provisió, l’existència de
crèdit adequat i suficient mitjançant el corresponent certificat emes per la unitat administrativa
corresponent.
3.- Vigència del contracte
Aquest contracte tindrà una durada inicial de 12 mesos, a partir de l’1 d’octubre del 2018 o de la
data en que es formalitzi el contracte amb l'empresa adjudicatària, si és posterior, període que es
podrà prorrogar per tres més de dotze mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència
inicial i pròrrogues, de quatre anys. De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals
pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i les empreses adjudicatàries, sense que
es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts.
El CCDL, si així ho estima adient, notificarà a les empresa adjudicatària, com a mínim tres mesos
abans de la data de finalització del mateix, l’oferta de pròrroga per tal que mostri la seva
conformitat o disconformitat en la seva continuïtat dins l’Acord marc. L’empresa adjudicatària
comunicarà al CCDL la seva decisió mitjançant notificació escrita i fefaent en un termini màxim de
quinze dies hàbils des de la recepció formal de la notificació de l’acord de pròrroga.
En el període d’audiència de les pròrrogues del contracte, tant el contractista adjudicatari del
contracte com el CCDL, posaran de manifest aquelles condicions d’execució susceptibles de millora
que puguin redundar en la reducció dels costos administratius i econòmics de la gestió del
contracte, sense que en cap cas signifiquin una modificació del seu objecte material i no comportin
cap cost addicional pel CCDL. En aquest sentit, la pròrroga s’haurà de formalitzar per escrit
detallant-hi el termini de la mateixa i, si s’escau, en documents addicionals aquelles modificacions
econòmiques i contractuals derivades que s’han esmentat en el paràgraf anterior i en les clàusules
setena i quaranta-novena del plec de l'Acord marc.
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Aquestes pròrrogues del contracte s’hauran de formalitzar, per escrit, pel CCDL i l'entitat
adjudicatària dels contractes basats. En aquest document s’hi detallarà el termini de la mateixa i, si
s’escau, en documents addicionals on hi constaran aquelles modificacions econòmiques i
contractuals derivades dels acords entre les parts esmentats en el paràgraf anterior i en la clàusula
quaranta-novena del plec de l'Acord marc. Pel que fa a les entitats destinatàries, s’haurà de
comunicar a les mateixes, a efecte de que aquelles que no vulguin realitzar l’esmentada pròrroga ho
comuniquin al CCDL en un termini màxim de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació esmentada. En referència a les entitats locals que acordin l’exercici de la pròrroga,
hauran de comunicar al CCDL i només en el supòsit d’haver de modificar els punts de consum,
s’hauran de formalitzar els esmenats canvis amb l’empresa subministradora.
Tal com s’estableix a la clàusula trenta-dosena del plec de l'Acord marc, si en el moment d’exercir
l’opció de pròrroga l'empresa adjudicatària d’aquest contracte es trobés en tramitació d’un
expedient de successió, la formalització d’aquesta s’endarrerirà entre tant no es resolgui l’expedient
de subrogació. L'empresa haurà d’acreditar el manteniment dels requisits de personalitat, capacitat,
habilitació i solvència requerits en el procediment de licitació.
Les condicions de la qualitat del subministrament i dels serveis establerts com a requisits mínims en
l’objecte de l’Acord marc, així com els preus que formin part de la proposició econòmica
adjudicatària de les licitacions en criteri únic d’adjudicació del preu més baix amb plica presentada
en sobre tancat, seran idèntics per a totes les entitats destinatàries, sigui quin sigui el moment de la
seva adhesió a la contractació centralitzada, bé durant el període de vigència inicial o, si s’escau, en
el de les seves successives pròrrogues.
4.- Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació de l’Acord marc és la Comissió Executiva del CCDL, d’acord amb l’article 12.1,
apartat i) dels estatuts vigents del CCDL, amb domicili al carrer València 231, 6a planta, CP 08007
Barcelona, telèfon 934961616, fax 932160286 i correu electrònic ccdl@ccdl.cat.
El CCDL, un cop formalitzat el contracte, podrà cedir a la Central de contractació de l’ACM la
titularitat d’aquest en base a la delegació de competència de les funcions d’òrgan de contractació en
la fase d’execució, recepció i liquidació del contracte.
En aquest sentit, l’Oficina de seguiment de la Central de contractació de l’ACM serà l’encarregada
d’assistir a la Comissió de suport de l’Acord marc per tal que aquesta exerceixi la direcció del mateix,
en qualitat de responsable del contracte, segons l’abast assenyalat en l’article 52 del TRLCSP.
En aquests casos, la tramitació dels procediments derivats de qüestions relatives a l’execució dels
Acords i contractes subscrits, es farà d’acord amb el procediment previst al Reglament de la Central
de Contractació de l’ACM.
Pel que fa als contractes basats que es realitzin de manera individualitzada per les entitats
destinatàries de l’Acord marc, aquests ens locals actuaran també en qualitat d’òrgans de
contractació d’acord amb les previsions de l’apartat 4 de l’article 198 del TRLCSP.
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Quan per motius de successió en les competències dels òrgans de contractació dels contractes
basats, siguin uns altres els ens locals als que correspongui realitzar les actuacions que hagin
originat la contractació dels subministraments a realitzar per la nova entitat, aquesta quedarà
subrogada en els drets i obligacions dels contractes que s'haguessin subscrit pels òrgans de
contractació.
En tot cas, i prèviament a la formalització, com a requisit d'obligat compliment, s’haurà de donar
audiència a l'empresa adjudicatària, amb un termini mínim de 10 dies naturals, amb la finalitat que
el contractista al·legui el que estimi adient respecte a l'esmentada subrogació.

II – SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA
5.- Empreses convidades
El Consorci Català pel Desenvolupament Local convidarà a les empreses seleccionades en els lots 1 i
2 de l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (expedient
núm. 2018.02), concretament, a Gas Natural Servicios SDG, SA i Endesa Energia SAU, per a què
presentin la proposició econòmica en sobre tancat, en els termes que es descriuen a continuació.
6.- Lloc i termini de presentació de les proposicions
Les proposicions econòmiques es presentaran en sobre tancat, segons els models que s’adjunten
com a Annex núm. 01 i Annex núm. 02, corresponents al Lot 1 i al Lot 2, respectivament, a les
dependències del CCDL i en horari d’atenció al públic (c/ València 231, 6a planta, 08007 Barcelona,
de 10 hores a 14 hores).
El termini màxim de presentació de les ofertes finalitza el divendres, 20 de juliol de 2018, a les 10:30
hores.
7.- Obertura de les proposicions
El dia 20 de juliol a les 11:00 hores, la Mesa de contractació, en sessió pública, procedirà a l’obertura
de les pliques presentades i farà lectura pública de les ofertes econòmiques presentades.
Aquelles proposicions que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, així com aquelles
que continguin un error manifest en relació amb la mateixa proposició, seran rebutjades mitjançant
acord motivat.
Igualment, seran rebutjades aquelles proposicions en les quals l’empresa licitadora reconegui l’error
o inconsistència de la mateixa que la facin inviable.
En el cas que no coincideixin l’import de l’oferta econòmica escrit amb lletres amb l’import en
xifres, prevaldrà el que figuri escrit en lletres.
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Un cop acabada l’obertura de les propostes, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les qual hauran de restar
reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments necessaris sobre
la informació continguda en el Sobre o requerir-los perquè presentin documentació
complementària de la que es troba inclosa en aquest sobre, sempre respectant els límits legalment
establerts. En aquest cas, es concedirà un termini màxim de dos dies hàbils per tal d’aclarir o
completar la documentació.
8.- Preus unitaris de licitació
Els preus unitaris màxims de licitació del subministrament de gas natural, segons tarifes, es
determinen segons la següent graella:
Lot

1

2

Tarifa d’accés
3.1
3.2
3.3
3.4
2.1
2.2

Preus unitaris de licitació (€/MWh)
53,100
46,200
41,600
38,600
28,100
27,700

9.- Criteris adjudicació
Els percentatges de consum en funció de la tarifa i lot són els que es relacionen a continuació:
Lot

1

2

Tarifa d’accés
3.1
3.2
3.3
3.4
2.1
2.2

Percentatge de consum
1%
9%
15%
75%
50%
50%

Per tal de proposar l'adjudicació del contracte a favor de l’empresa que obtingui el preu global
estimat més baix, l'únic criteri d'adjudicació a tenir en compte serà exclusivament el millor preu,
calculat en base a les fórmules següents:
Pel Lot 1:

PO(L1) = 0,01*PO1+0,09*PO2+0,15*PO3+0,75*PO4
Essent PO1, PO2, PO3 i PO4 els preus presentats pels licitadors en l’Annex núm. 1.
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Pel Lot 2:

PO(L2) = 0,5*PO5+0,5*PO6
Essent PO5 i PO6 els preus presentats pels licitadors en l’Annex núm. 2.

10.- Mesa de contractació
La Mesa de contractació, d’acord amb el que estableix el punt 10 de la disposició addicional segona
del TRLCSP, en relació amb l’article 21.2 del RPLCSP, estarà presidida per un/a membre de la
corporació o un/a funcionari/a d’aquesta i actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la
corporació. En formaran part, al menys, quatre vocals, entre els quals es comptarà el/la secretari/a
o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i
l’interventor, així com aquells altres que es designin per l’Òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o el personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta.
Així, en les actuacions relatives a la licitació i classificació d’ofertes del contracte objecte d'aquest
Plec, la Mesa de contractació que assisteix a l'Òrgan de contractació estarà integrada pels membres
següents:
Presidència:
-

Il·lm. Jordi Xargay i Congost, President del Fòrum Comarcal de l’ACM, i en la seva
substitució, com a suplent, Il·lm. Sr. Xavier Boquete i Sáiz.

Vocalies:
-

Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda, com a representant de les diputacions
consorciades, i en la seva substitució, com a suplent l’Il·lm. Miquel Noguer i Planas.
Sr. Marc Pifarré i Estrada, Secretari General de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i en la seva substitució, com a suplent, el Sr. Rafael Yzaguirre i Pobolleta.
Sr. Gil Salvans Muns, Tècnic de l’Agència Energètica del Consell Comarcal d’Osona. (no es
designa suplent)
Sr. Ignasi Font Fernàndez, Director de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme. (no es
designa suplent)
Sra. Teresa Torrejón i Blanch, Interventora del CCDL i de la Diputació de Lleida, i en la seva
substitució, com a suplent, el viceinterventor de la Diputació de Lleida, Sr. Josep Antón
Añón i Folch.

Secretaria:
-

Sr. Ramón Bernaus i Abellana Secretari del CCDL i de la Diputació de Lleida, que actuarà com
a vocal i Secretari de Mesa, el qual podrà ser substituït, com a suplent, per la vicesecretària
de la Diputació de Lleida, Sra. Maria del Rosario Rodríguez Ros, així com auxiliat pel
personal de la Central de contractació de l’ACM/CCDL.

La composició de la Mesa fou publicada al Perfil de contractant del CCDL, segons la clàusula
dinovena del PCAP, en data 11 d’abril de 2018.
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11.- Adjudicació del contracte
La Comissió Executiva del CCDL, a la vista de la classificació d’ofertes formulada per la Mesa de
contractació, acordarà l'adjudicació al millor postor. L’acord d’adjudicació de l’Acord marc serà
notificat a les empreses licitadores en el Perfil de contractant de la CCDL, segons estableix l’article
151 del TRLCSP.
L’adjudicació ha de ser motivada i es notificarà a les empreses licitadores i, simultàniament, es
publicarà en el Perfil de contractant. En la notificació i en el Perfil de contractant s’indicarà el
termini en que s’ha de procedir a la seva formalització.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti a l’empresa licitadora
exclosa o al/a la candidat/a descartat/da interposar un recurs suficientment fonamentat contra la
decisió d’adjudicació. En particular expressarà la classificació d'ofertes, amb determinació de
l'oferta guanyadora.
L'empresa adjudicatària resta obligada a formalitzar en document administratiu l’adjudicació,
segons disposa l’article 156.1 del TRLCSP.
De conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP, aquest contracte es formalitzarà en el
termini màxim de cinc dies un cop transcorreguts quinze dies hàbils des de l’endemà de la
notificació de l'adjudicació. En aquest sentit, l’òrgan de contractació requerirà, mitjançant correu
electrònic, a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el corresponent contracte en el termini
establert en el paràgraf anterior.
Un cop tramés aquest requeriment, l’òrgan de contractació publicarà en el tauler d’anuncis del
Perfil de contractant del CCDL-ACM l’anunci de l’enviament del referit requeriment.
Amb caràcter previ o simultani a la signatura del contracte d'adjudicació, l'empresa adjudicatària
presentarà un document relatiu al pla de comunicació d'estalvi energètic. Aquest document
comprendrà, entre d’altres mesures, un tríptic informatiu que faciliti la comprensió dels conceptes
dels imports de les factures, en quant a l’aplicació de les tarifes del subministrament de gas,
informació general amb caràcter habitual sobre els canvis normatius dels preus regulats del
contracte, la difusió de millores que des de la gestió del contracte permetin aconseguir estalvi
energètic en la utilització del gas natural, la realització de sessions d’informació amb les entitats
destinatàries i aquelles altres que l’empresa licitadora estimi adequades per tal d’aconseguir els
objectius de l’Acord marc.
Els òrgans de contractació podran aplicar l’import o retardar el pagament, totalment o parcial, en
compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i
perjudicis que pugui reclamar. Aquestes afectacions, retencions i deduccions s’hauran de realitzar
mitjançant expedient contradictori on constarà de manera fefaent l’audiència a l’empresa
adjudicatària.
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III – FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
12.- Documents de formalització.
El contracte basat adjudicat pel preu més baix, transcorregut el termini de quinze dies per a la
formulació de recursos, es formalitzarà pel CCDL mitjançant signatura electrònica, d’acord amb els
termes establerts en el mateix i dins dels terminis assenyalats en aquesta clàusula sense que en cap
cas les parts puguin introduir modificacions substancials respecte dels termes establerts en aquest
plec. En aquest contracte basat, es determinarà de forma expressa la data d’inici de la seva vigència
així com la fórmula de revisió de preus, aplicable segons la fórmula que s’hagi determinat en el
moment de la convocatòria.
Així, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP, el contracte es formalitzarà en el
termini màxim de cinc dies un cop transcorreguts quinze dies hàbils des de l’endemà de la
notificació de l'adjudicació. En aquest sentit, l’òrgan de contractació requerirà, mitjançant correu
electrònic, a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el corresponent contracte en el termini
establert en el paràgraf anterior.
En aquest sentit, tant l’Acord marc com els seus contractes basats i els contractes basats amb les
entitats locals destinatàries s’executaran amb subjecció a les clàusules del present plec i a les del de
prescripcions tècniques i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés
l’Administració a l’empresa contractista.
El CCDL no respondrà en cap cas dels drets i obligacions que per a les entitats locals adherides es
derivin de l’Acord marc i dels corresponents contractes basats que aquestes subscriguin amb el
subministrador adjudicatari.
13.- Exempció de la garantia definitiva
Es dispensa a l'empresa adjudicatària de constituir garantia definitiva ateses les característiques
d’aquesta modalitat de subministrament en quant bé fungible, d’acord amb l’article 95.1, segon
paràgraf, del TRLCSP. En aquest sentit, es justifica aquesta exempció, donat que es tracta d’un
contracte de subministrament de béns en el qual l’entrega i recepció s’efectuarà abans del
pagament del preu i, per tant, es rep la disponibilitat immediata de la contraprestació per part de
les entitats destinatàries.
Per tot això, als efectes d’assegurar durant el termini d’execució del subministrament i del termini
posterior de garantia de dos mesos el pagament de les penalitzacions i sancions per demora
establertes en la clàusula cinquanta-cinquena del PCAP de l'Acord marc i les indemnitzacions per
resolució contractual, el CCDL podrà afectar els pagaments del subministrament per tal de cobrir,
quan s’escaigui, els imports resultants de les esmentades penalitzacions, sancions i indemnitzacions.
Aquests imports han de fer-se efectius mitjançant la seva deducció en el/s document/s comptable/s
de reconeixement de l’obligació.
Els òrgans de contractació dels encàrrecs de provisió, prèvia comunicació al CCDL, podran aplicar
l’import o retardar el pagament, totalment o parcial, en compensació de deutes del contractista,
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per raó del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que es puguin reclamar. Aquestes
afectacions, retencions i deduccions s’hauran de realitzar mitjançant expedient contradictori on
constarà de manera fefaent l’audiència a l’empresa adjudicatària.

IV – EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
14.- Responsable del contracte
La Comissió de suport de l’Acord marc serà l’encarregada d’exercir la direcció del mateix i actuarà
com a responsable del contracte, segons l’abast assenyalat en l’article 52 del TRLCSP. Aquesta
Comissió estarà integrada per cinc membres, quatre designats per la Comissió Executiva del
Consorci, dos dels quals hauran de ser especialistes en els subministraments de gas natural, i un
cinquè en representació de l’Oficina de seguiment, el qual farà les funcions de secretaria. Als
efectes de l’execució dels seus acords, la Comissió delegarà en un/a dels seus membres les
actuacions necessàries per aconseguir l’efectivitat dels mateixos.
Les ordres que aquest/a responsable col·legiat/da adreci al contractista es podran instrumentar en
un llibre d’ordres que tindrà el format i característiques que es determinin mitjançant acord de
l’Òrgan de contractació.
15.- Resolució incidències
La resolució d'incidències es realitzarà per la Comissió de suport de l’Acord marc. En aquest sentit
per tal de resoldre adequadament les incidències, tant tècniques com administratives, sorgides en
l’execució dels encàrrecs de provisió, la Comissió de suport i el/la gestor/a únic/a com a
representant de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte pel subministrament de gas natural,
respectivament, realitzaran com a mínim, amb una periodicitat semestral, reunions de coordinació.
Aquestes sessions de treball conjunt, tindran com a finalitat que la Comissió de suport, en quant
responsable del contracte, pugui adoptar les decisions més adients que permetin aconseguir una
correcta execució, tant de les prestacions del subministrament de gas natural com de la tramitació
administrativa, en especial, en allò que fa referència a la facturació i al pagament dels mateixos.
16.- Lliurament i recepció del subministrament
El subministrament objecte d’aquest contracte es farà d’acord amb els contractes basats que
realitzaran les entitats destinatàries.
La comunicació dels encàrrecs de provisió es podrà fer mitjançant fax, correu electrònic o pàgines
web de les empreses adjudicatàries, deixant constància en l’expedient de la seva tramesa.
Els contractes basats de gas natural de les entitats destinatàries que desenvolupin aquest contracte
adjudicat pel preu més baix en sobre tancat abans esmentats, pel que fa a la concreció de l’objecte
material dels subministraments en quant a la relació de punts de consum i tarifes aplicables, seran
formalitzats, si s'escau, amb signatura electrònica per les entitats destinatàries, que consten en els
documents adjunts número 1 i 2 del PCAP de l’Acord marc, i els subministradors adjudicataris en el
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termini de vint dies hàbils a comptar des del dia següent al de la comunicació de la formalització del
contracte d’adjudicació pel preu més baix en sobre tancat, pel CCDL.
En aquests contractes basats es determinarà de forma expressa la data d’inici de la seva vigència,
així com la fórmula de revisió de preus, aplicable segons la fórmula que s’hagi determinat en el
moment de la convocatòria.
17.- Termini de garantia
El termini de garantia, fixat en dos mesos, començarà a comptar des de la data de recepció del
subministrament lliurat, què restarà acreditat amb la corresponent conformitat de la darrera
factura del període del contracte inicial o, en el seu cas, de les successives pròrrogues. Durant el
citat termini, tal com disposa la clàusula vint-i-sisena del Plec de l’Acord marc, la garantia definitiva
quan s’hagi constituït, o si s’escau, els pagaments del subministrament respondran dels conceptes
assenyalats en l’article 100 del TRLCSP.
En relació als vicis o defectes durant el termini de garantia es tindrà en compte el que preveu als
articles 214 i 298 de l’esmentat TRLCSP.

V – DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
18.- Garanties econòmiques i pressupostaries de l'empresa adjudicatària.
Les empreses adjudicatàries podran sol·licitar a les entitats destinatàries dels contractes basats i al
CCDL-ACM, quan s’escaigui, un certificat de garantia del pagament dels subministraments a lliurar.
En aquest sentit, quan aquests certificats no acreditin degudament la disposició de crèdit adequat i
suficient i que no queda assegurada, mitjançant les corresponents garanties, que permetin
l’efectivitat de la tresoreria de l’entitat local mitjançant les formes de pagament que facin front a
les despeses del contracte, les empreses adjudicatàries podran refusar el contracte basat realitzat
per l’entitat destinatària. D’aquesta actuació les empreses en donaran compte de manera
immediata a la Comissió de seguiment de l’Acord marc als efectes de que aquesta adopti les
mesures que estimi adients, en els termes dels tràmits, requisits i les condicions que s’estableixen
en les clàusules cinquena i quaranta-quatrena del Plec de l’Acord marc.
19.- Pagaments al contractista
Les factures dels subministraments hauran de ser presentades en un termini màxim de 15 dies, a
comptar des de l’endemà de la data de facturació. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària lliurarà
electrònicament en la data de facturació, l’arxiu electrònic en el termes i format que es defineix en
la clàusula tercera del PPT. Aquest arxiu, ha de permetre que, per part de les entitats destinatàries
de l’Acord marc, puguin fer una explotació com a base de dades que permeti realitzar tota mena
d’estadístiques relacionades amb l’objecte del contracte.
Per la seva part, el CCDL-ACM podrà demanar a les empreses adjudicatàries dels contractes basats
que aportin la informació abans esmentada necessària per poder esdevenir una base de dades per
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la gestió dels contractes, o per tal que, en l’àmbit territorial corresponent a les agències d’energia o
organismes equivalents, aquests puguin realitzar els estudis comarcals o locals d’eficiència
energètica.
Així mateix, les entitats destinatàries podran acordar amb les empreses adjudicatàries que el
pagament de les factures es realitzi en qualitat d’abonament a compte mitjançant un import fix
estimat, mensual o bimensual segons cicle de lectura, el qual es regularitzarà anualment d’acord
amb les dades dels imports definitius dels consums. Aquests acords hauran de ser comunicats per
les empreses adjudicatàries dels contractes basats a la Comissió de seguiment de l’Acord marc.
Si escau, a la darrera factura que s’emeti a l’entitat local destinatària es procedirà a efectuar les
regularitzacions que correspongui, de conformitat amb l’establert al present Plec de clàusules
administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques que s’acompanya.
L’entitat local destinatària del subministrament podrà acordar de mutu acord amb l’empresa
adjudicatària del contracte basat el pagament anticipat del contracte de subministrament, dins el
termini establert a l’article 216.4 del TRLCSP mitjançant el sistema de domiciliació bancària. En
aquest cas, l’empresa adjudicatària aplicarà una bonificació mínima de l’1,5 % de la factura, IVA
exclòs, o aquella altra superior que estigui establerta en les seves pràctiques comercials.
Les empreses adjudicatàries hauran de fer i enviar a l’empresa distribuïdora la sol·licitud de l’ATR
de tots els punts de subministrament objecte del contracte en el termini de 15 dies naturals, a
comptar des del dia de la formalització del contracte. Així mateix, trametran en el termini màxim de
30 dies naturals des de la formalització del contracte als destinataris del subministrament i al CCDLACM l’Annex núm. 03 d’aquest plec degudament complimentat.
La retribució de l’empresa contractista consistirà en un preu cert, que es determinarà a partir de
l’escandall de preus unitaris presentats per l’empresa adjudicatària en les corresponents tarifes dels
diversos sublots de subministrament de gas natural. S’ha d’expressar en euros i es fixarà en
l’adjudicació d’aquest contracte.
En les revisions i actualitzacions de preus s’atendrà a allò especificat de conformitat amb els articles
89 a 94 del TRLCSP i d’acord amb allò previst en la clàusula vint-i-novena del PCAP de l’Acord marc.
Les entitats locals destinatàries i els seus ens vinculats i relacionats del subministrament seran les
obligades a efectuar el pagament del preu que correspongui per l’esmentat subministrament, prèvia
presentació per part de l’empresa adjudicatària a aquesta entitat de la factura a nom de la pròpia
entitat, tal com determina la clàusula trenta-setena del Plec de l'Acord marc.
En cas de mora en el pagament del preu per part de l’entitat local destinatària del subministrament
energètic, podran aplicar-se les mesures següents:
- Meritació dels interessos de demora corresponents i indemnització pels costos de cobrament en
els termes previstos en la Llei per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, de conformitat amb l’establert en l’article 216.4 del TRLCSP o la normativa
aplicable.
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- Aplicació de les mesures específiques previstes a la normativa reguladora del sector de gas natural
establertes en la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.
- Impossibilitat de pròrroga del contracte basat.
El CCDL-ACM, mitjançant la Comissió de seguiment, adoptarà les mesures que estiguin al seu abast
per tal de procurar el pagament per part de l’entitat local destinatària que correspongui.
20.- Revisió i actualització de preus
La revisió de preus en cas de canvis regulatoris es durà a terme en les condicions establertes en la
clàusula vint-i-novena del PCAP de l’Acord marc. I en el cas de la revisió de preus en la pròrroga del
contracte, així com també, durant la vigència dels contractes basats, s’aplicarà la següent fórmula:
Modalitat de preu indexat trimestral
Pel càlcul dels preus de l’energia en cada grup tarifari s’adoptarà una fórmula indexada de revisió
trimestral que adopta la forma següent:
POi = (K1 + K2 * B)* Tc + K3i
On:








PO i = Preu energia ofertat pel Grup “i” ( Cent€ / Kwh )
K1 i K2 són coeficients comuns a tots els grups tarifaris i no seran objecte de revisió
trimestral.
B és la mitjana semestral anterior al trimestre d’aplicació1 del Brent Short Term
Contract/Spot mensual calculada per a cada trimestre natural, publicada en el Platt´s
Oilgram Report, expressat en $(US) / Barril. Aquest valor tindrà una revisió trimestral. El
concepte “trimestre d’aplicació” per l’adjudicació, s’entendrà el trimestre en que es trobi
l’últim dia de finalització del termini de presentació d’ofertes.
Tc és la mitjana del tipus de canvi expressat en Euro / Dòlar (US) del trimestre anterior al
trimestre d’aplicació1 i calculat a través de la cotització diària publicada en el BOE o pel
Banc Central Europeu. Aquest valor tindrà una revisió trimestral.
K3i és un coeficient que adopta un valor diferent en funció de cada grup tarifari “i”. Aquest
valor serà actualitzat en la mateixa mesura que ho facin els conceptes regulats que apliquen
sobre el terme d’energia. Aquest valor vindrà expressat en cèntims d’Euro.

Es fixen el valors de la K1 i K2 pel dos lots segons la taula següent:
Constants/lot Lot 1
K1
0,90813
K2
0,02696
Amb el que les fórmules resultaran:

Lot 2
0,70147
0,02696
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Pel Lot 1

PO(L1)i = ( 0,90813 + 0,02696 * B) * Tc + K3(L1)i

Pel Lot 2

PO(L2)i = ( 0,70147 + 0,02696 * B) * Tc + K3(L2)i

21.- Ràpels
A la finalització de cadascun dels períodes anuals de vigència del contracte, si és el cas, del de les
successives pròrrogues, es comunicarà a les empreses adjudicatàries els descomptes comercials
estàndard per volum que es reflecteixen en aquesta clàusula sobre la facturació anual global de les
entitats destinatàries i sector públic vinculat o dependent de les mateixes, així com del CCDL-ACM
en les adquisicions centralitzades, que hagin contractat a través d’aquest Acord marc (amb IVA
exclòs).
El CCDL-ACM practicarà una liquidació provisional d’aquests ràpels amb la facturació del primer
semestre de vigència del contracte, a compte de la liquidació definitiva que es realitzarà un cop
hagi acabat la vigència del període del contracte. En les successives pròrrogues, si s’escau, es
realitzarà en idèntics termes i condicions, liquidació provisional als sis mesos i definitiva al final dels
dotze mesos del corresponent període.
La base de liquidació del ràpel serà per a cada sublotel preu de facturació dels contractes basats
(IVA i Impost hidrocarburs exclòs), que s’efectuarà en base a les taules següents:
% Ràpel sobre volum
facturació
0,80 %

Import màxim
ràpel per tram
10.800 €

De 1.350.000,01 euros a 3.500.000,00 euros

1,30 %

45.500 €

De 3.500.000,01 euros en endavant

1,80 %

X

Facturació (IVA I. Hidrocarburs exclòs)
Fins a 1.350.000,00 euros

A partir de les dades subministrades per les empreses adjudicatàries i validades per les entitats
destinatàries, el CCDL-ACM notificarà la resolució de liquidació dels ràpels oferts per les empreses,
amb el corresponent import a ingressar en base a les dades dels contractes basats adjudicats a les
empreses en cadascun dels sublots que li hagin adjudicat.

VI– CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I SUBROGACIÓ
22.- Cessió del contracte
Els drets i obligacions dimanats del present contracte podran ser cedits per les empreses
adjudicatàries a un tercer, sempre que es doni el cas i es compleixin els requisits establerts en allò
disposat a l’article 226 del TRLCSP.
La cessió de l’Acord marc no suposarà la cessió dels contractes basats. En tot cas, un cop
formalitzada la cessió de l'Acord marc l'empresa cedent i la cessionària podran acordar de mutu
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acord la cessió del contractes basats, si bé, amb caràcter previ a l'esmentada cessió, l’òrgan de
contractació del corresponent contracte basat haurà d’autoritzar la seva cessió.
Les cessions de contracte constaran com a modificacions dels contractes, d’acord amb les
previsions de l’article 72 de la DN.
23.- Subcontractació
En cas que l’empresa contractista desitgi subcontractar amb tercers la realització parcial de la
prestació, aquesta s’haurà de realitzar en els termes i amb els límits establerts a l’article 227 del
TRLCSP.
En el supòsit anterior, les empreses licitadores de la subhasta electrònica hauran d’indicar, si
s’escau, la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o
el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècniques, de
les empreses subcontractistes a les quals s’encomanarà la seva realització.
Les prestacions parcials que l’empresa adjudicatària subcontracti amb tercers no podran excedir del
60% de l’import de l’adjudicació. Pel còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en compte
els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, entenent-se com a
tals les que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de Comerç.
Els pagaments que els contractistes adjudicataris hagin de realitzar als subcontractistes, s'han de
tramitar i fer efectius dins dels terminis establerts en l'article 228 del TRLCSP i en la Llei 3/2004 de
29 de desembre, en allò que els hi sigui d'aplicació. En aquest sentit, el CCDL-ACM vetllarà pel seu
compliment en els termes i condicions establerts en l'article 228 bis del TRLCSP.
24.- Subrogació
El CCDL, podrà acordar la subrogació d’aquest contracte a favor de la Central de contractació de
l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM). La formalització de la subrogació en la posició d’òrgan
de contractació es comunicarà a les empreses, sense que sigui necessari el seu consentiment.
La formalització de la subrogació s'haurà de comunicar tant a l'empresa adjudicatària com a les
entitats destinatàries dels subministraments objecte d'aquest contracte.

VII– RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT
25.- Règim de recursos del contracte
D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, podran ser objecte de recurs especial en matèria de
contractació, tant pel que fa a l’Acord marc com als contractes basats subjectes a regulació
harmonitzada, els següents actes:
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· Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació.
· Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests decideixin
directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
· L’acord d’adjudicació adoptat per l’òrgan de contractació.
Aquest recurs s’haurà d’interposar d’acord amb el procediment establert a l’article 44 del TRLCSP,
amb caràcter previ o alternatiu al recurs contenciós administratiu, i sense que s’admeti la
interposició de recurs potestatiu de reposició. Contra la resolució del recurs especial només
procedirà la interposició de recurs contenciós administratiu.
Així mateix, en el procediment d’adjudicació d'aquest procediment, les persones físiques o
jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist afectats per decisions adoptades
per l’òrgan de contractació, i en tot cas les empreses licitadores, podran sol·licitar l’adopció de
mesures provisionals d’acord amb el que es preveu en l’article 43 del TRLCSP.
En aquest sentit, abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a resoldre’l l’adopció
de mesures provisionals, de conformitat amb el ja esmentat article 43 TRLCSP.
En els contractes, els actes administratius dictats per l’òrgan de contractació podran ser recorreguts
en via administrativa segons les previsions de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L’acord de la Comissió Executiva pel qual s’aprova s’adjudica l’Acord marc o pel qual es declara
deserta la licitació de l’Acord marc, que posa fi a la via administrativa, podrà ser objecte de recurs
potestatiu de reposició davant la mateixa Comissió Executiva o bé es podrà impugnar directament
davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, segons disposa l’article 123 de la Llei
39/2015.
No podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o
s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
26.- Jurisdicció competent
De conformitat amb allò establert a l’article 21 del TRLCSP, correspon a l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu el coneixement dels conflictes relatius a la preparació, adjudicació,
efectes, compliment i extinció de l’Acord marc i dels seus contractes basats.
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ANNEX NÚM. 01
OFERTA ECONÒMICA
(LOT 1)

Expedient de contractació núm. 2018.02 D.1 procediment derivat l’Acord marc relatiu al
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya pel procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, al preu més baix.
El/la senyor/a .................................................... amb NIF o DNI/Passaport ....................... com a
representant de l’empresa ……………, amb NIF ……………d’acord amb l’escriptura pública de
data…………….atorgada davant del notari…………………….amb núm. de protocol………… o, en el seu cas,
document equivalent de data....................., vigent a data d’avui,

PRESENTA
La següent oferta econòmica en els termes previstos en aquest plec:
Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ
Oferta del Terme Variable €/MWh
PO1 (Tarifa
PO2 (Tarifa
PO3 (Tarifa
PO4 (Tarifa
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
.
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 02

OFERTA ECONÒMICA
(LOT 2)

Expedient de contractació núm. 2018.02 D.1 procediment derivat de l’Acord marc relatiu al
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya pel procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació, al preu més baix.
El/la senyor/a .................................................... amb NIF o DNI/Passaport ....................... com a
representant de l’empresa ……………, amb NIF ……………d’acord amb l’escriptura pública de
data…………….atorgada davant del notari…………………….amb núm. de protocol………… o, en el seu cas,
document equivalent de data....................., vigent a data d’avui,
PRESENTA

La següent oferta econòmica en els termes previstos en aquest plec:
Subministrament de gas natural MITJA I ALTA PRESSIÓ
Oferta del Terme Variable €/MWh
PO5 (Tarifa 2.1)
PO6 (Tarifa 2.2)

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
.
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 03

DOCUMENTS DELS CONTRACTES BASATS
El/la senyor/a .................................................... amb NIF o DNI/Passaport ....................... com a
representant de l’empresa ……………, amb NIF ……………d’acord amb l’escriptura pública de
data……………. atorgada davant del notari…………………….amb núm. de protocol………… o, en el seu
cas, document equivalent de data....................., vigent a data d’avui,
DECLARA
Com a empresa contractista de l’Acord marc del subministrament de gas natural (Exp. 2018.02)
haver realitzat la gestió dels ATR amb l’empresa distribuïdora corresponent en els següents termes:

LOT I SUBLOT

CUPS

DATA SOL.LICITUD ATR

DATA RESPOSTA
DISTRIBUÏDORA

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
.
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa

MOTIU REBUIG

DATA COMUNICACIÓ REBUIG
A L'INTERLOCUTOR DPT

OBSERVACIONS
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Aquest plec ha estat informat favorablement per la Secretaria i la Intervenció del
CCDL en data 6 de juliol de 2018 i aprovat per Resolució de Presidència del CCDL
núm. 44/2018, de data 10 de juliol de 2018.

