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1.- OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present plec, és determinar les condicions en que tindrà lloc el subministrament de gas
natural en els béns de domini públic i/o patrimonials dels membres del CCDL i de la resta d’entitats locals
de Catalunya adherits o que s’adhereixin al Sistema de contractació centralitzada del CCDL a l’empara
d’allò disposat a l’article 205 TRLCSP. Les entitats destinatàries estan determinades a la clàusula setena
del Plec de clàusules administratives particulars que regula el present Acord marc.

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES I CONTRACTUALS
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de gestionar i tramitar, per mutu acord entre les dues parts, i en
nom de cadascuna de les entitats destinatàries, la provisió del servei davant la distribuïdora. Aquesta
mateixa situació, i sempre a través del mutu acord, regularà les inspeccions quinquennals obligatòries de
les instal·lacions receptores.
L’empresa adjudicatària serà l’únic punt de contacte per les entitats locals adherides per a les gestions del
subministrament. Haurà de portar a terme totes les actuacions tècniques i administratives per a la
provisió del servei i serà l’únic interlocutor amb la distribuïdora. Totes les actuacions que dugui a terme
hauran de ser autoritzades explícitament per les diferents entitats destinatàries, en relació als seus
subministraments específics.
Altre objectiu del present contracte és la millora de la gestió del servei de subministrament de gas natural
per part de l’empresa adjudicatària, què ha de ser capaç de proveir a les entitats locals de tota la
informació relacionada amb el servei. Aquesta informació serà de fàcil maneig per a que pugui ser
analitzada i estudiada amb profunditat. La informació ha d’estar esquematitzada per a ser utilitzada
posteriorment amb diverses finalitats: auditoria, verificacions, xequeig, etc... Es presentarà en format
electrònic, d’acord amb el format que finalment acordin les parts contractants.
3.- FACTURACIÓ
3.1.- DETERMINACIÓ DELS CONSUMS A FACTURAR
La facturació del gas natural consumit mensualment es realitzarà d’acord amb les dades registrades en els
equips de mesura instal·lats per aquest fi.
3.2.- FACTURES
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 defineixin
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posteriorment. Aquest arxiu, ha de permetre que les entitats destinatàries de l’Acord marc puguin fer una
base de dades que permeti realitzar tota mena d’estadístiques relacionades amb l’objecte del contracte.
Per la seva part, el CCDL podrà demanar a les empreses adjudicatàries del contracte basat que aportin la
informació abans esmentada necessària per poder esdevenir una base de dades per 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 derivats a la Comissió de seguiment de l’Acord marc.
Els preus oferts per a cada grup tarifari seran aplicats al consum de kWh registrats en un mes, i
constituiran l’import total de l’energia subministrada i facturada durant el període. S’afegirà l’import
corresponent al terme fix, calculat segons els peatges aplicables publicats en el diari o butlletí oficial en
cada moment.
A aquests imports, s’afegirà l’impost especial sobre d’hidrocarburs, així com l’import del lloguer de l’equip
de mesura, si l’equip està en aquest règim, aplicant els preus aplicables a comptadors en funció del tipus /
cabal publicats en el butlletí oficial en cada moment.
Es desglossarà l’import corresponent a l’IVA en cadascuna de les facturacions.
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la seva correcta interpretació.
Com a mínim i de forma explícita:
-

Dades de la Comercialitzadora: raó social i adreça, telèfons de contacte, web.

-

Dades contractuals:
• Número de contracte.
• Número CUPS.
• NIF i raó social del contractant.
• Nom i adreça del punt de subministrament.
• Dades postals.
• Dades de cobrament.

-

Dades de consum:
• Període de facturació.
• Lectures actual i anterior (m³).
• Indicació de si la lectura és real o estimada.
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•
•
•
-

Consum (m³).
Poder calorífic del gas (kWh/m³).
Històric de consum, de forma que es pugui veure el consum dels darrers 12 mesos.

Detall de facturació:
• Data de la factura.
• Número de la factura.
• Tipus de gas i sublot.
• Tarifa d’accés.
• Preu del terme variable o d’energia.
• Preu del terme fix en el període.
• Import corresponent al lloguer de l’equip de mesura.
• Altres conceptes (si és el cas).
• Import corresponent a l’IVA.

Sempre que sigui possible, el punt de consum proporcionarà el consum dels mesos anteriors a l’entrada
en vigor del contracte de forma que l’empresa adjudicatària disposi de lectures històriques. Cas que
aquesta no disposi comercialment d’aquestes dades, l’empresa adjudicatària inclourà els històrics de que
vagi disposant des del dia d’entrada en vigor del contracte.
Les entitats locals suspendran la tramitació de les factures que incompleixin qualsevol dels requisits
expressats o que continguin dades que es considerin errònies i procedirà a la devolució de les mateixes
per a la seva correcció, no podent-ne reclamar per part de l’empresa adjudicatària el pagament
d’interessos de demora per aquest motiu.
A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació a
components regulats del contracte d’accés.
Les entitats locals, abonaran l’import de les factures segons les condicions generals establertes el Plec de
condicions administratives del contracte.
Tal i com s’exposa al punt 4.5, es podrà contemplar la realització d’un sistema de facturació concertada o
similar, en la forma i mesura que sigui aplicable als circuits i procediments administratius de les entitats
participants i que ho requereixin. En base als imports adjudicats i disponibles, de forma acordada amb
l’empresa adjudicatària, en aquest cas, es definirà una facturació concertada, així com els procediments
de regularització de la facturació.
Per aspectes de caire pressupostari i administratiu, al final de cada any, així com al final del contracte, cal
tenir presents i respectar les dates de tancament de la recepció de facturació per part de les entitats
locals adherides.
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3.3.- FACTURA ELECTRÒNICA (E-FACTURA)
En el cas d’arribar a un acord entre l’empresa adjudicatària i l’entitat, es podrà substituir la facturació en
paper i el fitxer electrònic per la e-factura; la qual ha d’incloure tots els camps determinats.

3.4.- FITXER ELECTRÒNIC DE FACTURACIÓ
Addicionalment a la facturació en paper o e-factura, l’empresa adjudicatària enviarà als ens locals que ho
sol·licitin un fitxer electrònic amb la facturació en format Excel o similar, incloent els camps indicats a
l’Annex 14 del PCAP. Les entitats hauran de rebre aquest fitxer 15 dies abans que la factura en paper o efactura.
El fitxer electrònic ha de coincidir el 100% amb les factures amb paper que arriben a l’ens local en el
mateix període. El fitxer electrònic ha d’incloure el mateix nombre de factures que en format paper,
incloent les facturacions especials (abonaments, refacturacions, anul·lacions,...). En cap cas aquest fitxer
substituirà la factura en paper.
S’han d’enviar tant fitxers com NIFs tingui cada ens local (patronats,...).
L’objectiu d’aquest fitxer electrònic és la millora dels processos de control, validació i anàlisi de facturació
i consum energètics per part dels ens locals.
Aquest arxiu ha de permetre que les entitats destinatàries de l’Acord marc i i/o el CCDL-ACM puguin
realitzar una base de dades que permeti confeccionar tota mena d’estadístiques relacionades amb
l’objecte del contracte i estudis d’eficiència energètica.
3.5.- FACTURACIÓ MENSUAL CONCERTADA I REGULARITZACIÓ
Aquelles entitats, que així ho desitgin, podran sol·licitar a l’empresa adjudicatària un sistema diferenciat
de facturació que estigui basat en un sistema mensual concertat i amb una regularització al final.
En base a l’històric dels consums registrats i de la dotació pressupostària, es pacta entre les parts un
import constant a facturar durant cadascuna de les mensualitats objecte del contracte.
Al final del contracte, prèvia l’audiència de l’empresa adjudicatària, es procedirà a la regularització de les
factures presentades fins a la data en base a les lectures reals.
Tanmateix, les entitats locals es reserven el dret d’efectuar la regularització cada vegada que la situació
de la facturació ho requereixi essent aquesta regularització obligatòria per l’empresa adjudicatària.
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L’empresa adjudicatària, haurà de presentar, mensualment, la facturació classificada per centres de cost,
amb les dades i requisits legalment establerts, així com amb el format, contingut i la resta
d’especificacions detallades als Plecs.
La facturació concertada serà lliurada a cada entitat, per a la seva tramitació i abonament amb els
pressupostos propis de cada entitat.
Procediment de regularització :
Prèvia l’audiència de l’empresa adjudicatària, es procedirà a la regularització de les factures presentades
fins a la data. El resultat de la regularització serà objecte de l’emissió de facturació o d’abonament per
part de l’empresa adjudicatària en base al consum real realitzat.
Aquestes dades seran objecte de validació per part de les entitats locals. Un cop validades les dades i
coneguts els imports finals, si s’escau, s’iniciaran els procediments de dotació pressupostària. Es
comunicarà a l’empresa adjudicatària la validació de la proposta de regularització i es concertarà entre les
parts l’emissió de les factures corresponents, relacionant-les amb els procediment de dotació
pressupostària.
Altres aspectes a considerar en la facturació concertada :
a.) Actualització dels termes regulats normativament i la seva repercussió en la tarificació de
l’energia.
b.) Seguiment dels consums dels subministraments per a procediments de gestió energètica i gestió
econòmica.
L’atenció dels dos aspectes assenyalats implica la necessitat de disposar, mensualment per a cada
subministrament i agrupats per centres de cost, d’albarà o “proforma” amb indicació de consums reals i
imports.
Per poder processar la informació, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar la mateixa informació relativa
als consums i a la despesa, en fitxer electrònic segons el format acordat, compatible amb els sistemes
informàtics i aplicacions de les entitats sol·licitants, independentment de les eines de procés que
proporcioni l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària no podrà, sense el consentiment de l’Entitat, canviar de forma unilateral els
formats, continguts i altres aspectes dels fitxers en format electrònic.

3.6.- FACTURACIÓ AGRUPADA
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En qualsevol de les modalitats de facturació, i en aquelles entitats que hi estiguin interessades i ho
sol·licitin, les factures mensuals o de regularització es presentaran agrupades per tipologies de centres.
Cada agrupació de factures, generarà una factura agrupada que constituirà el document contable a
tramitar, el qual disposarà de totes les dades fiscals i comptables requerides per la normativa. Així mateix,
la factura agrupada inclourà en el seu redactat la relació detallada de les factures que inclou, annexant–li
còpia de cadascuna de les factures incloses a l’agrupació.
Amb l’objecte d’evitar retorns i incidències en la tramitació de la factures agrupades, es requereix la
presentació prèvia, al corresponent departament de control o seguiment de l’entitat corresponent, dels
imports i consums a incloure en la factura que es pretengui presentar per a la seva comprovació, donat
que la discordança en el contingut d’una de les factures de l’agrupació implicaria el retorn de la factura
agrupada i en conseqüència del conjunt inclòs a la factura agrupada, amb els conseqüents inconvenients.

3.7.- FACTURACIÓ DURANT EL PERÍODE DE MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS A L’INICI DEL
CONTRACTE
El canvi de subministrador de gas natural comporta un període temporal de migració, amb terminis
regulats per normativa. Per tal d’executar correctament el traspàs dels subministraments de la companyia
sortint cap a l’altre entrant —mantenint la continuïtat del subministrament de gas—, s’ha de conèixer que
durant aquest període restaran facturant les dues companyies alhora.
Donat que cal garantir la continuïtat del servei en tots els subministraments, es contempla que aquells
subministraments que restin integrats dins del contracte amb el nou subministrador, però que degut a la
dinàmica de la migració estiguin temporalment atesos per la companyia sortint o per la comercialitzadora
de darrer recurs, la seva facturació anirà amb càrrec als pressupostos del nou contracte. L’import total de
la desconsignació dels consums facturats per la comercialitzadora sortint, dependrà de la dinàmica amb la
que la comercialitzadora entrant incorpori els subministraments als seus sistemes i iniciï els
subministraments.
Durant el període de migració, s’aplicaran els mecanismes administratius adients per a que els imports
necessaris per garantir la continuïtat dels subministraments amb la companyia sortint o amb la
comercialitzadora d’últim recurs, vagin amb càrrec al pressupost del nou contracte, fins que la companyia
entrant faci efectius el subministraments, i per tant pugui facturar-los.
Si l’empresa contractista, per causes que li siguin imputables, no complís amb els terminis per fer efectiu
el canvi d’ATR o per passar de mercat regulat a mercat lliure que siguin d’aplicació en cada moment, i si
aquesta contingència suposés un major cost respecte del que es tindria si s’haguessin aplicat els preus
contractats, els titulars dels subministraments, des del moment en què la situació s’hagi normalitzat i es
comenci a rebre les factures per part de l’empresa adjudicatària aplicant els preus contractats,
descomptarà de forma successiva dels imports a abonar aquest major cost.
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La forma en què s’aplicaran els referits descomptes successius es concretarà amb l’empresa adjudicatària,
sens perjudici del règim de penalitats que li pugui resultar d’aplicació.
4.- GARANTIA I QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar el gas necessari per tal d’assegurar el correcte
funcionament dels equipaments (subministres) contractats.
L’empresa adjudicatària no podrà suspendre el subministrament en aquells subministraments considerats
essencials, excepte en els casos de perillositat certa per a persones o béns. Tindran la consideració de
subministraments essencials aquells que estableix l’article 60 del Reial decret 1434/2002.
En cas de possible suspensió del subministrament, s’haurà d’avisar a l’entitat titular en el termini més curt
possible, i conjuntament es decidiran les mesures oportunes per tal d’evitar la suspensió i restablir les
condicions normals de subministrament i d’ús.
Els límits de qualitat del gas natural, en relació a la seva composició, poders calorífics i demés
característiques de la qualitat del producte, per al seu subministrament corresponen als aplicables al gas
del grup H, segona família, d’acord amb la classificació de gasos de la norma UNE-EN-437, i hauran de
complir l’indicat a les Normes de Gestió Tècnica del Sistema.
El gas natural es lliurarà a la pressió que s’estableixi en cada moment a la normativa vigent i la societat
distribuïdora d’accés a xarxa.
Es considerarà interrupció del subministrament de gas natural quan es realitzi el subministrament per
sota de 0,4 bar (en xarxes amb pressió de disseny de fins a 4 bar relatius).
5.- EQUIPS DE MESURA
La medició del consum de gas, s’efectuarà mitjançant els equips de mesura oficialment autoritzats i
apropiats al tipus de consum contractat, d’acord amb la normativa vigent.
L’empresa contractista facturarà al titular de cada pòlissa l’import del lloguer dels equips que estiguin en
aquesta situació. El cost del lloguer serà el que fixi el BOE corresponent en cada moment per a cada tipus
d’equip en funció del seu cabal nominal.
Per aquests equips en règim de lloguer, l’empresa adjudicatària podrà auxiliar i fer tot el possible perquè
l’empresa distribuïdora realitzi el manteniment o reparacions que siguin necessàries durant el període de
vigència del contracte, així com, si s’escau, realitzar totes les verificacions sistemàtiques dels equips de
mesura que determini l’operador del sistema.
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L’empresa adjudicatària haurà de resoldre qualsevol tipus de reclamació presentada per les entitats locals
en relació a la mesura de consums, factures emeses, talls indeguts, etc...
L’empresa adjudicatària haurà de definir i portar a terme el procés de control de 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
efectuada la resolució. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà d’informar trimestralment de
l’estat de les diferents reclamacions a cadascuna de les entitats locals.
La lectura per a la facturació del gas subministrat serà realitzada per personal de l’empresa distribuïdora,
qui la posarà a disposició del contractista mitjançant el procediment que aquests determinin.
6.- INSPECCIONS NORMATIVES
D’acord amb la reglamentació vigent, les instal·lacions receptores de gas natural són objecte d’inspecció
amb una periodicitat de quatre anys.
La companyia distribuïdora és la encarregada de realitzar aquestes inspeccions. El cost de les inspeccions
serà facturat per la distribuïdora a través de la facturació que presenti la companyia comercialitzadora,
aquesta última liquidarà amb la distribuïdora els imports de les inspeccions realitzades. No s’admetrà cap
recàrrec en el cobrament d’aquestes inspeccions per part de la companyia comercialitzadora.
El preu de les inspeccions es publica al BOE i serà el d’aplicació als subministraments municipals. Els preus
vigents són d’acord amb el que es determina en el RD 919/2006.
7.- CARACTERÍSTIQUES DE LES TARIFES OFERTES
Els subministraments es classifiquen en funció de la pressió de disseny on estiguin connectades les
instal·lacions i el seu nivell de consum anual.
L’objecte de l’Acord marc es divideix en dos lot i els seus sublots corresponents:
LOT 1 BAIXA PRESSIÓ:
•
•
•
•

Sublot 1.1 - Tarifa 3.1 : consum inferior o igual a 5.000 kWh/any i pressió inferior o igual a 4 bars.
Sublot 1.2 - Tarifa 3.2 : consum superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual a 50.000 kWh/any i pressió
inferior o igual a 4 bars.
Sublot 1.3 - Tarifa 3.3 : consum superior a 50.000 kWh/any i inferior o igual a 100.000 kWh/any i
pressió inferior o igual a 4 bars.
Sublot 1.4 - Tarifa 3.4 : consum superior a 100.000 kWh/any i pressió inferior o igual a 4 bars.
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LOT 2 MITJA I ALTA PRESSIÓ:
•
•

Sublot 2.1- Tarifa 2.1: consum inferior a 500.000 kWh/any i pressió superior a 4 bars i inferior o igual a
60 bars.
Sublot 2.2- Tarifa 2.2 : consum superior a 500.000 kWh/any i inferior o igual a 5.000.000 kWh/any i
pressió superior a 4 bars i inferior o igual a 60 bars.

7.1.- CANVIS DE NIVELL TARIFARI
Durant el termini d’execució del contracte es podran realitzar canvis en el nivell tarifari d’aquells
subministraments que tinguin un consum anual que no es correspon amb el nivell actual. Aquests canvis
els realitzarà la companyia distribuïdora i podran ser fets a petició de l’ens local adherit a la
comercialitzadora adjudicatària.
Els canvis en el nivell tarifari comportaran la modificació automàtica del preu corresponent.

8.- FIGURA DE GESTOR-COORDINADOR DEL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària designarà una única persona com a responsable o gestora única del contracte i
canalitzarà les actuacions a través de la Comissió de suport de l’Acord marc, prevista a la clàusula
cinquena del PCAP.
La Comissió de seguiment 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 designats per la Comissió Executiva del Consorci, dos dels quals
hauran de ser especialistes en els subministres objecte d’aquest Acord marc. 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.
A més, i segons la proposició de licitació en sobre B, prevista a la clàusula setzena del PCAP, s’haurà
d’identificar l’equip de persones i capacitació que l’empresa designarà per gestionar el subministrament
de gas natural objecte de la present licitació, que abasta tota la contractació derivada de la licitació.

9.- ARXIU DE CONSUMS I COSTOS. CONSULTA WEB HISTÒRICS DE CONSUM I COST
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Transcorreguts 12 mesos des de la formalització del contracte de provisió, el comercialitzador lliurarà a
les entitats local, com a mínim, la següent informació relativa a cada punt de subministrament :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Número de contracte.
Codi CUPS.
Període de resum.
Denominació i localització del punt de subministrament.
Tarifa d’accés a xarxes.
Cabal / tipus de comptador.
Número de comptador.
Consums i cost d’energia per període/any (kWh).
Cost del terme fix.
Cost lloguer comptador (si és el cas).
Altres conceptes facturats (si és el cas).
Cost d’IVA total/any.
Cost econòmic total/any.

Aquest arxiu és complementari al fitxer digital que mensualment cal enviar a cada entitat que ho sol·liciti.
Fitxer on hi ha de figurar tots els camps exposats en l’annex 14 del PCAP, i que ha de ser compatible amb
els sistemes informàtics utilitzats per les entitats locals.
Els costos i consums mensuals estaran també disponibles via web en el termini màxim de 5 dies hàbils
des de la data d’emissió de cada factura. Aquesta funcionalitat haurà d’estar operativa en el termini de
15 dies naturals des de la data de formalització del contracte i l’accés haurà d’estar obert a diferents
usuaris amb diferents nivells de privilegi, que es concretaran durant la formalització dels contractes.
Cas que hi hagi algun problema tècnic per a visualitzar aquesta informació per causes imputables a
l’empresa adjudicatària, aquesta es compromet a donar resposta a aquesta reclamació d’acord amb les
previsions recollides en l’apartat 14 “Temps de resposta davant una reclamació”.
10.- MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS AL FINAL DEL CONTRACTE
10.1.- CANVI D’EMPRESA COMERCIALITZADORA A L’INICI DEL CONTRACTE
En el cas que l’empresa comercialitzadora entrant no sigui la mateixa que la comercialitzadora sortint,
l’empresa entrant resta obligada al compliment dels procediments i terminis que tot seguit s’especifiquen
per al traspàs dels contractes.
A partir de la data en que el contracte sigui efectiu la comercialitzadora entrant trametrà a la empresa
distribuïdora document de sol·licitud de canvi de comercialitzadora.
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A partir d’aquesta data, es marca un termini de sis dies hàbils per tal que l’empresa distribuïdora accepti
el nou contracte d’accés (ATR). La comercialitzadora entrant haurà de lliurar còpia a les entitats locals del
comunicat d’acceptació per part de la distribuïdora. En aquest document haurà de constar la data
d’activació prevista i el codi de contracte ATR.
En cas que existeixin objeccions per part de la distribuïdora per al nou accés, les entitats locals podran
requerir a la comercialitzadora entrant el comunicat de no acceptació on especifiqui els motius que
l’ocasionen per tal de trobar una solució al més aviat possible.
Un cop la comercialitzadora entrant rebi la comunicació d’activació del contracte per part de la
distribuïdora, aquesta lliurarà còpia del document a les entitats locals. En aquest document haurà de
constar per a cada punt la referència, la data d’activació, les dades de la mesura i les lectures d’activació.
Si l’empresa contractista, per causes que li siguin imputables, no complís amb els terminis per al canvi
d’ATR, les entitats locals podran procedir al traspàs dels contractes al mercat regulat (TUR), essent
subministrats per l’empresa comercialitzadora d’últim recurs corresponent (CUR) als preus regulats en
cada moment i, per tant, es deixarà d’abonar qualsevol factura que, improcedentment, arribi per part de
l’empresa comercialitzadora sortint.
En cas que el fet de passar transitòriament al mercat regulat suposi un major cost respecte del que es
tindria si s’haguessin aplicat els preus contractats, les entitats locals, des del moment en què la situació
s’hagi normalitzat i, per tant, comenci a rebre les factures per part de l’empresa contractista aplicant els
preus contractats, descomptarà de forma successiva dels imports a abonar aquest major cost. La forma en
què s’aplicaran els referits descomptes successius es concretarà per escrit amb la comercialitzadora
entrant i mitjançant els documents que justifiquin el càlcul d’aquest sobrecost que s’hagi produït.
10.2.- CANVI D’EMPRESA COMERCIALITZADORA AL FINAL DEL CONTRACTE
El canvi d’empresa comercialitzadora al final del contracte, de produir-se, comportarà un període
temporal de migració per tal d’executar el traspàs dels subministraments de la companyia sortint cap a
l’altre entrant.
La continuïtat en el subministrament energètic en tots els punts és objecte prioritari en el
desenvolupament dels procediments de contractació. En aquets sentit la comercialitzadora sortint
col·laborarà, coordinarà i facilitarà en tot el possible la migració dels subministraments cap a la nova
comercialitzadora entrant.
L’empresa adjudicatària es compromet a continuar, sense cap tipus de restricció, el subministrament
energètic en tots els consums objecte de la nova contractació mentre no es resolgui la següent
contractació i es realitzi la migració dels subministraments a la nova comercialitzadora entrant, i fins que
la nova companyia entrant pugui anar assumint els subministraments.
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L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar el gas (segons els preus fixats a l’adjudicació) als
edificis objecte de contracte mentre no es resolgui la següent contractació i es realitzi la total migració
dels subministraments a la nova comercialitzadora entrant. Es preveu un termini màxim de tres mesos a
partir de la data de venciment del contracte. A partir de la finalització del termini comentat, la
comercialitzadora sortint podrà sol·licitar una revisió del preu segons fórmules tècnicament acceptades
en els mercats gasistes i validades per les entitats locals, fins a la data de finalització de la migració dels
subministraments.
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