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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
01. Objecte del contracte, destinataris i règim jurídic 

La descripció, característiques i forma de realitzar el subministrament per l’empresa adjudicatària o 
adjudicatàries d'aquest procediment d’adjudicació de l’Acord marc, es troben definides en el Plec de 
prescripcions tècniques (en endavant, PPT) de l’Acord marc, en el què s’especifiquen els factors de 
tot ordre a tenir en compte. 
 
El subministrament d’energia elèctrica objecte d’aquest derivat es divideix en els següents lots i 
sublots: 
 
GRUP D’AUTOCONSUM 
 
Lot 4. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) - Barcelona 
- Sublot AB1: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 2.0TD   
- Sublot AB2: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 3.0TD  
 
Lot 5. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) - Girona 
- Sublot AG1: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 2.0TD  
- Sublot AG2: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 3.0TD  
 
Lot 6. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) - Lleida 
- Sublot AL1: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 2.0TD  
- Sublot AL2: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 3.0TD  
 
Lot 7. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) - Tarragona 
- Sublot AT1: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 2.0TD  
- Sublot AT2: Punts d’autoconsum amb tarifa d’accés 3.0TD 
 
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 inicials que han sol·licitat els subministraments dels lots 4, 5, 6 i 7 són els ens locals 
que consten en la relació de l’Annex núm. 01 d’aquest plec. Així mateix, també poden ser 
destinataris del subministrament, els ens locals que figuren en els documents adjunt 1, 2 i 3 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord marc (en endavant, PCAP exp. 2019.03), en 
els termes que s’assenyalen a la clàusula 6. 
 
Aquest contracte pel qual s’adjudica l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica té caràcter 
administratiu, en els termes previstos als articles 33.4 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament 
Europeu (en endavant, DN), i de l’article 221.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
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del Sector Públic (en endavant, LCSP) i es regeix per aquest Plec del procediment d’adjudicació de 
l’Acord marc i el PCAP i el PPT de l’Acord marc (Exp. 2019.03), els quals tenen caràcter contractual, 
segons els articles 2.13 de la DN i 122 i 123 de la LCSP. 

  
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part, les condicions específiques d’execució dels contractes 
basats així com també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la 
cosa pactada, no eximeix a les empreses adjudicatàries de l’obligació de complir-les. 

 
02. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 

El pressupost de licitació estimat per les diverses tarifes pel que fa al primer any del contracte 
d’adjudicació de l’Acord marc, de conformitat amb els criteris establerts en l’article 101.13 de la 
LCSP, és el conjunt dels contractes 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 
4.235.000€ (IVA inclòs), per als lots 4, 5, 6 i 7, que són els lots objecte d’adjudicació.  
 
Els lots 4, 5, 6 i 7 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 18.200.000€ (IVA exclòs). 
 

LOT 

PRESSUPOST 
BASE DE 

LICITACIÓ 

Import sense 
IVA 

PRESSUPOST 
BASE DE 

LICITACIÓ 

Import amb 
IVA 

VALOR 
ESTIMAT 

Import sense 
IVA 

VALOR 
ESTIMAT + 

MODIFICACIÓ 

Import sense 
IVA 

Lot 4. Lot 
Autoconsum – 
Barcelona 

 

1.500.000 € 

 

1.815.000 € 
 

 

6.000.000 € 

 

7.800.000 € 
 

Lot 5. Lot 
Autoconsum – 
Girona 

 

750.000 € 

 

907.500 € 
 

 

3.000.000 € 

 

3.900.000 € 
 

Lot 6. Lot 
Autoconsum – 
Lleida 

 

500.000 € 

 

605.000 € 
 

 

2.000.000 € 

 

2.600.000 € 
 

Lot 7. Lot 
Autoconsum - 
Tarragona 

 

750.000 € 

 

907.500 € 
 

 

3.000.000 € 

 

3.900.000 € 
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TOTAL 

 

3.500.000 € 

 

4.235.000 € 
 

 

14.000.000 € 

 

18.200.000 € 

 
 
03. Vigència del contracte 

Aquest contracte pel qual s’adjudiquen els lots 4, 5, 6 i 7 de l’Acord marc tindrà una durada inicial de 
12 mesos, a partir del 15 de juliol de 2021 o la data en que es formalitzi, si és posterior, 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. 
 
S’exceptua aquesta obligatorietat de prorrogar per part del contractista, en el cas que es produeixi 
la causa de resolució del contracte establerta a l’article 198.6 de la LCSP, és a dir, una demora en el 
pagament per part de l’Administració superior a sis mesos. 
 
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. 
 
Les pròrrogues s’hauran de formalitzar per escrit detallant-hi el termini de la mateixa i, si s’escau, hi 
constaran aquelles modificacions econòmiques i contractuals acordades d’acord amb els articles 
203 i 222 i següents de la LCSP, i en els termes establerts a les clàusules 9 i 54 del PCAP de l’Acord 
marc. Així mateix, prèviament a la formalització de les eventuals pròrrogues, les empreses 
adjudicatàries dels lots 4, 5, 6 i 7 hauran de presentar una declaració de compatibilitat sobre el 
manteniment dels requisits i condicions previstos a l’article 71 i següents de la LCSP. 
 
Si en el moment d’exercir la pròrroga, una empresa adjudicatària es trobés en tramitació d’un 
expedient de successió, la formalització de la seva pròrroga s’endarrerirà entre tant no es resolgui 
l’expedient de subrogació. Aquesta empresa haurà d’acreditar el manteniment dels requisits de 
personalitat, capacitat, habilitació i solvència requerits en el procés 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 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.  
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04. 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. 

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’article 221.4 de la LCSP.  
 
05. Subrogació de l’òrgan de contractació  

El CCDL, un cop formalitzats els contractes, podrà cedir a la Central de contractació de l’ACM la 
titularitat d’aquests en base a la delegació de competència de les funcions d’òrgan de contractació 
en les fases d’execució, recepció i liquidació del contracte.  
 
 
II. ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC  

 
06. Empreses convidades 

L’òrgan de contractació convidarà a les empreses seleccionades en els lots 4, 5, 6 i 7 de l’Acord marc 
de subministrament d’energia elèctrica aprovat en la sessió ordinària del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local celebrada el dia 1 d’octubre de 2020, per a què presentin la proposició 
econòmica en sobre digital en un termini igual o superior a 5 dies hàbils, d’acord amb el següent 
detall: 
 

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 
- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts 
 
 Lot 7. Autoconsum amb compensació directa (Lot Autoconsum) – Tarragona: 
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- ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: 95 punts 
- ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA: 74 punts 
- IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.: 67 punts 

 
07. Presentació de les ofertes mitjançant l’eina del Sobre Digital i termini de presentació 

 
Les empreses licitadores hauran de presentar les proposicions mitjançant l’eina del Sobre Digital 
2.0, dins del termini màxim que s’identifica en l’anunci de licitació, i d’acord amb el model que 
s’adjunta com a Annex núm. 02 i Annex núm. 03.   
 
En un primer moment, les empreses licitadores hauran d’omplir el formulari d’alta a l’eina i, tot 
seguit, rebran un correu electrònic de confirmació en l’adreça indicada en el mateix formulari, la 
qual haurà de coincidir amb la que es designi en la declaració responsable ajustada al DEUC. 
  
Aquest missatge de correu electrònic contindrà l’enllaç que facilitarà l’accés exclusiu per a la 
presentació d’ofertes, a través del qual es podrà adjuntar a l’eina tota la documentació requerida 
en format electrònic, als efectes d’efectuar posteriorment la presentació de l’oferta en els sobres 
corresponents. Cal fer esment, que la documentació podrà anar sent adjuntada de forma 
esglaonada, però sempre en un moment anterior a la presentació de l’oferta. 
  
És important que les empreses licitadores conservin aquest correu electrònic, atès que serà l’única 
via per a conèixer el seu enllaç per a la presentació de les ofertes a través del Sobre Digital. 
 
Per a la presentació de la documentació adjuntada, l’eina requerirà que s’introdueixi una paraula 
clau per a cada sobre que formi part de la licitació, excepte pel Sobre A. Destacar que una vegada 
presentada l’oferta no es podrà modificar la documentació adjuntada. 
  
A través de les paraules claus es xifrarà la documentació en el moment de l’enviament de les 
ofertes, tot garantint el secret del seu contingut fins al moment oportú. 
  
Aquestes paraules claus només seran conegudes per les empreses licitadores i seran 
imprescindibles pel desxifrat de la documentació, per aquest motiu, és veritablement important 
que les empreses les custodiïn correctament. 
  
D’altra banda, de conformitat amb l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
aquest enviament de les proposicions mitjançant l’eina del Sobre Digital es podrà fer en dues fases. 
En una primera fase, l’empresa licitadora haurà de transmetre, dins del període de presentació de 
les ofertes, l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la presentació de la proposició sempre hi quan s’enviï posteriorment la 
documentació en la segona fase. En aquest sentit, en aquesta darrera fase s’haurà de fer 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores a 
comptar des del dia i hora de finalització del termini per a la presentació d’ofertes. 
  
En el supòsit que no s’efectuï l’enviament de la documentació en aquesta segona fase, s’entendrà 
que l’oferta ha estat retirada. 
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Cal puntualitzar, que si es fa ús de la possibilitat de l’enviament de les proposicions en dues fases és 
indispensable que la documentació presentada coincideixi totalment amb aquella respecte de la 
que s’ha enviat l’empremta digital. D’aquesta manera no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren l’oferta. 
 
L’Administració, sempre havent transcorregut 24 hores de la finalització de presentació de les 
proposicions, a través dels dos custodis designats, enviarà un correu electrònic a les empreses 
licitadores demanant-los-hi la introducció de les paraules claus en l’eina del Sobre Digital. 
 
Un cop introduïdes les paraules claus es desxifraran les ofertes, però aquestes restaran secretes i 
guardades en un espai virtual securitzat i inaccessible fins al termini fixat per a l’acte d’obertura 
dels sobres. 
  
En el cas que una empresa licitadora no introdueixi les paraules claus abans del dia i hora fixats per 
a l’obertura dels sobres, les ofertes presentades romandran xifrades sent impossible l’accés al seu 
contingut, conseqüentment aquestes no podran ser valorades. 
 
En el supòsit que en les 24 hores darreres del termini per a la presentació d’ofertes s’interromp el 
servei per causes tècniques o raons operatives de la pròpia plataforma, que impossibiliti la 
presentació d’ofertes, aquest termini es prorrogarà o, si el termini ja ha vençut, es rehabilitarà per 
un temps de 24 hores o, en tot cas, com a mínim, pel temps que hagi estat no operatiu, mitjançant 
la publicació en el perfil de contractant, esmenant-lo, sempre que sigui possible abans de la seva 
finalització. 
 
D’altra banda, cal esmentar que les ofertes han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
nocivitat que no permeti l’obertura dels sobres. D’aquesta manera, és obligació de les empreses 
assegurar-se de la correcta presentació de les ofertes, però, en el cas que s’enviï documentació 
amb virus l’empresa serà l’única responsable que no es pugui accedir al seu contingut. 
  
En el supòsit que els documents presentats estiguin malmesos, siguin il·legibles, estiguin presentats 
en blanc o estiguin afectats per algun virus, serà la Mesa qui valorarà les conseqüències jurídiques 
derivades de la impossibilitat de l’accés al contingut de les ofertes, sent possible l’acord d’exclusió 
de l’empresa en el cas que els documents inaccessibles siguin imprescindibles per a conèixer o 
valorar l’oferta. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels 
documents d’aquest sobre. Aquesta còpia s’haurà de lliurar dins del termini de presentació 
d’ofertes, en el registre d’entrada del CCDL (carrer València, 231, 6a planta, de Barcelona). Aquest 
suport haurà de comprendre una còpia dels mateixos documents presentats –amb idèntiques 
empremtes digitals, en la documentació tramitada mitjançant l’eina del sobre digital. En aquest 
sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents 
de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de 
l’eina del Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en 
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el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina del Sobre Digital, atesa la impossibilitat 
tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Els documents electrònics s’hauran de presentar en format .pdf. 
 
Les empreses licitadores poden substituir i/o modificar l’oferta presentada, durant el termini de 
presentació d’ofertes, mitjançant la presentació d’una segona oferta, que suposarà la retirada de la 
primera, sempre que l’empresa licitadora així ho hagi advertit expressament i fefaent a l’òrgan de 
contractació. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de 
presentació de proposicions simultànies, prevista a l’art. 139.3 de la LCSP. 
 
Finalment, tenir en consideració que les especificacions tècniques que es requereixen per a la 
presentació d’ofertes estan disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la PSCP. 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?
set-locale=ca_ES 
 

08. Obertura de les proposicions 

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. 
 
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. 
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09. Preus unitaris de licitació  

 
a. Licitació del marge de comercialització (MTC) 
 
Es licita el marge de comercialització i la modalitat a preu indexat escollida és la fórmula del Pass 
Through que en tot moment estigui vigent. La facturació es farà seguint la següent fórmula: 

  

P
E
 = S

h=1

 n 

Eh · (((PMDh + RRTTh + POSh + PCh + Romie + Rree + INT) · (1 + Perdh) + MCT) ·(1 + TM) + 

ATRp)  
  

On: 
 
Eh = Consum horari d’energia activa mesurat horàriament, en MWh. 
PMDh = Preu horari del Mercat Diari OMIE, en €/MWh. 
RRTTh = Restriccions tècniques horàries d’aplicació a comercialitzadores i consumidors directes, 
publicades per REE, en €/MWh. 
POSh = Cost dels serveis d’ajustament o processos del Operador del Sistema d’aplicació a 
comercialitzadores i consumidors directes, publicades per REE, en €/MWh. 
PCh = Pagaments per capacitat segons normativa vigent, en €/MWh. 
ROMIE i RREE = Retribucions vigents al Operador del Mercat i al Operador del Sistema, en €/MWh. 
INT = Servei d’interrumpibilitat resultant de les subhastes i publicades per REE, en €/MWh. 
Perdh = Pèrdues horàries publicades per REE, en %. 
MCT = Marge de comercialització que cada comercialitzadora oferirà, i que pot incloure el Fons 
Nacional d’Eficiència Energètica, cost de desviaments i costos financers, els costos propis de les 
operacions realitzades a través d’aquest acord marc o d’altres costos de la comercialitzadora, en 
€/MWh. 
TM = Taxa Municipal, de valor 1,5%. 
ATRP = Terme d’Energia vigent i publicat en BOE, per cada període tarifari, en €/MWh.  
 
El marge de comercialització serà el mateix per les dues tarifes i per a tots els períodes 2.0TD i 
3.0TD. 
 
 
b. El preu de compensació d’excedents (PCE). 
 
La compensació d’excedents s’entén com a valor econòmic de l’energia abocada a la xarxa i que és 
el límit màxim a compensar de la suma del cost de l’energia més el peatge d’accés. 
 
En aquest cas s’estableix un preu mínim de sortida d’excedents de PCE de 40 €/MWh, d’acord amb 
els preus actuals de mercat. Les empreses licitadores hauran d’oferir un preu igual o superior al 
preu mínim de sortida, de manera que aquelles empreses que no compleixin amb aquest llindar 
mínim resultaran excloses de la licitació.  
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El preu de compensació d’excedents serà el mateix per les dues tarifes i tots els períodes 2.0TD i 
3.0TD. 

 
10. Criteris d’adjudicació  

L'adjudicació de l’Acord marc recaurà a favor de l’empresa que obtingui la major puntuació, d’acord 
amb la fórmula següent, la qual té en compte la combinació entre el preu de l’adquisició de 
l’energia elèctrica i el preu de compensació dels excedents generats, d’acord amb el que s’estableix 
a la clàusula 9 d’aquest plec:  
 

Puntuació (i) = 50 x MMCT/MDT(i)  +  50 x  PCE(i)/MPCE 
 

i = cada una de les ofertes 
MCT = Marge ofert per cada empresa  
MMCT = La millor oferta presentada per les empreses de marge comercial 
PCE = Preu de compensació d’excedents ofert per cada empresa 
MPCE = La millor oferta presentada per les empreses del preu de compensació d’excedents.  

 
11. Mesa de contractació 

La Mesa de contractació, d’acord amb el que estableix el punt setè de la disposició addicional 
tercera de la LCSP, estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i 
en formaran part com a vocals el Secretari i l’Interventor, així com aquells que l’òrgan de 
contractació designi entre el personal funcionari de carrera o el personal laboral al servei de l’ens o 
membres electes, sense que el seu número en total sigui inferior a tres. Cal destacar, que els 
membres electes que formen part de la mateixa no poden superar una tercera part del total dels 
membres. En cap cas podrà formar part de les Meses personal eventual. 
 
Així mateix, 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 
següents membres: 
 
Presidència: 
- Il·lm. Lluís Soler i Panisello, President del CCDL, i en la seva substitució, com a suplent, Il·lm. Sr. 
Jordi Xargay i Congost, diputat de la Diputació de Girona. Subsidiàriament, podrà actuar com a 
President un vocal de la Mesa. 
 
Vocalies: 
- Il·lm. Sr. Xavier Boquete i Sáiz, President del Consell Comarcal de l’Anoia, i en la seva substitució, 
com a suplent el Sr. Rafael de Yzaguire Pabolleta, com a representant de l’ACM a l’Assemblea 
General del Consorci. 
- Sr. German Zubeldia, tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE). 
- Sr. Ignasi Font, responsable de l’Agència d’energia del Consell comarcal del Maresme.  
- Sr. Jordi Manau i Terrés, Interventor del CCDL i de la Diputació de Lleida, i en la seva substitució, 
com a suplent, el viceinterventor de la Diputació de Lleida, Sr. Enric Escolà Valls. 
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- Sr. Ramon Bernaus i Abellana Secretari del CCDL i de la Diputació de Lleida, que actuarà com a 
assessor jurídic, el qual podrà ser substituït, com a suplent, per l’oficial primera de la Diputació de 
Lleida, Sra. Maria del Rosario Rodríguez Ros, o el Sr. Àlex Tarroja Piera, lletrat dels serveis jurídics 
de l’ACM. 
 
Secretaria: 
- Sr. Ramon 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 o un lletrat dels serveis jurídics de l’ACM. 
 
12. 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 a la millor oferta, d'acord amb el previst a les clàusules 9 i 10 
del present plec. L’acord d’adjudicació de l’Acord marc serà notificat a les empreses licitadores i 
publicat en el Perfil de contractant del CCDL, segons estableix l’article 151 de la LCSP. 
 
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 el que s’ha de procedir a la seva formalització, sense perjudici d’allò previst a l’article 155 
de la LCSP, pel que fa a la no comunicació de determinades dades confidencials relatives a 
l’adjudicació. 
 
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti a l’empresa licitadora 
exclosa o al/a la candidat/da descartat/da interposar un recurs suficientment fonamentat contra la 
decisió d’adjudicació. En particular, s’expressarà la classificació d’ofertes, amb determinació de 
l’oferta guanyadora. 
 
13. Formalització 

De conformitat amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP, l’adjudicació de l’Acord marc 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 aquesta formalització, les empreses adjudicatàries 
hauran de presentar una declaració de compatibilitat sobre el manteniment dels requisits i 
condicions previstos a l’article 71 i següents de la LCSP. 
 
Els contractes adjudicats es formalitzaran 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 mitjançant el qual s’adjudicarà els lots 4, 5, 6 i 7 de l’Acord marc, es 
determinarà de forma expressa la data d’inici de la seva vigència. 
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14. Exempció de la garantia definitiva 

De conformitat amb el previst a la clàusula 32 del PCAP de l’Acord marc, en les adjudicacions de 
l’Acord marc, sigui mitjançant subhasta electrònica o bé en criteri únic d’adjudicació del preu més 
baix amb plica presentada en sobre tancat, en aplicació del què disposa l’article 107 apartat 1 de la 
LCSP, tractant-se d’un subministrament d’un bé consumible en que la seva entrega i recepció 
s’efectua abans del pagament del preu i en el qual la garantia del subministrament efectiu i de la 
qualitat del mateix correspon a l’empresa distribuïdora i no a la comercialitzadora, es podrà 
dispensar la prestació de garantia definitiva prèvia a la formalització de l’adjudicació de l’Acord 
marc. 
 
En el supòsit que, d’acord amb la clàusula 32 del PCAP de l’Acord marc es dispensi la constitució de 
la garantia definitiva, per tal de garantir el pagament de les penalitats per incompliments i demora 
establertes a la clàusula 53 del PCAP l’Acord marc, els òrgans de contractació de les entitats locals 
destinatàries dels contractes basats podran afectar els pagaments per tal de cobrir, quan s’escaigui, 
els imports resultants de les esmentades penalitats. Aquests imports podran fer-se efectius 
mitjançant la seva deducció en els documents comptables de reconeixement de l’obligació.  
 
Aquestes afectacions, retencions i deduccions s’hauran de realitzar mitjançant expedient 
contradictori on constarà de manera fefaent l’audiència a l’empresa adjudicatària del contracte 
basat. 
 
III. EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

 
15. Adjudicació dels contractes basats 

Els contractes basats d’energia elèctrica de les entitats destinatàries que derivin de l’Acord marc 
adjudicat mitjançant oferta presentada en sobre digital, 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 
perfeccionats amb el corresponent acord d’adhesió a l’Acord marc, adoptat per les entitats 
destinatàries del mateix, en el qual s’indicarà la data d’inici de la seva vigència. 
 
En el supòsit que es prorrogui l’adjudicació de l’Acord marc, el CCDL-ACM concedirà un termini de 
vint dies hàbils a comptar des del dia següent al de la comunicació de la formalització de la pròrroga 
de l’Acord marc, als efectes que les entitats destinatàries adherides a l’esmentat Acord comuniquin 
l’adhesió a la pròrroga de l’Acord marc i el seu contracte basat. 
 
En aquest sentit, els contractes basats s’executaran amb subjecció a les clàusules del PCAP i a les del 
PPT de l’Acord marc i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni 
l’Administració a l’empresa contractista. 
 
En tot cas, amb caràcter previ al contracte basat, s’haurà d’acreditar per part dels ens locals 
destinataris 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.   
 



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

 
Expedient de contractació núm. 2019.03.D02 
Procediment d’adjudicació mitjançant oferta presentada en sobre digital de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 

 

  14 

 

16. Responsable del contracte 

Les entitats locals destinatàries, i quan s’escaigui el CCDL-ACM, comunicaran a les empreses 
adjudicatàries dels contractes basats la o les persones responsables del seguiment de la seva 
realització i que seran les seves interlocutores, les quals vetllaran per l’execució dels contractes amb 
aquelles actuacions de direcció, control i acreditació dels subministraments realitzats per les 
empreses adjudicatàries. 
 
Les designacions inclouran els noms de les persones responsables, adreça de correu electrònic, 
telèfon mòbil i qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti amb agilitat la comunicació entre 
les parts.  
 
Pel que fa al tractament de les dades personals dels contractes basats, l’ens destinatari haurà de 
designar un encarregat específic per a dur a terme aquest tractament mitjançant un acte jurídic on 
s’estableixi la durada, naturalesa, la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i categories 
d’interessats i les obligacions i drets del responsable. 
 
17. Resolució d’incidències 

De conformitat amb la clàusula 5 del PCAP de l’Acord marc, per tal de resoldre adequadament les 
incidències, tant tècniques com administratives, sorgides en l’execució del contracte, el responsable 
del contracte, assistit si s’escau de la Comissió de suport de l’Acord marc, i les persones que 
representin les empreses seleccionades i adjudicatàries d’aquest Acord marc, és a dir, el gestor únic, 
previst a la clàusula 26 del PCAP de l’Acord marc, realitzaran com a mínim, amb una periodicitat 
anual, una reunió de coordinació.  
 
Aquestes sessions de treball conjunt, tindran com a finalitat que el responsable del contracte pugui 
adoptar les decisions més adients que permetin aconseguir una correcta execució, tant de les 
prestacions dels serveis com de la tramitació administrativa, en especial en allò que fa referència a 
la facturació i pagament dels mateixos. 

 
18. Lliurament i recepció del subministrament 

La comunicació de l’acord d’adjudicació dels contractes basats es podrà fer mitjançant fax, correu 
electrònic o pàgines web de les empreses adjudicatàries, deixant constància en l’expedient de la 
seva tramesa. 
 
Les condicions d’execució dels contractes basats, així com de qualitat del subministrament d’energia 
elèctrica, s’ajustarà a les previsions del PCAP i del PPT de l’Acord marc, així com a les previsions del 
present Plec. 
 
Els contractes basats es consideraran complerts per les empreses adjudicatàries quan aquestes 
hagin realitzat, d’acord amb els termes de l’Acord marc i a satisfacció de les entitats destinatàries la 
totalitat dels subministraments, segons el que estableix l’article 210 de la LCSP. 
 
En tot cas, la/les persona/es responsable/s dels contractes basats, hauran de constatar, mitjançant 
un acte formal de positiu de recepció o conformitat, el compliment del contracte. En aquest sentit, 
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es podrà entendre que existeix conformitat quan les entitats destinatàries hagin procedit al 
pagament de les factures corresponents dintre dels terminis legalment establerts. 

 
19. Termini de garantia 

L’energia elèctrica és consumida en el moment de l’entrega i és en aquell instant quan es 
determina la seva adequació a les característiques tècniques incloses en el PPT, atès que al ser un 
bé fungible es consumeix amb el seu ús.  
 
El consum d’energia elèctrica es realitza durant tot el temps que s’estableix com a termini de 
vigència del contracte i en aquest termini i en cada moment es verificarà si el subministrament és 
l’adequat, sense que sigui idoni a l’objecte del contracte, precisament per aquestes circumstàncies, 
establir un termini de garantia tècnica. 

 
IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
20. Garanties econòmiques i pressupostàries de les empreses adjudicatàries 

Les empreses adjudicatàries dels lots 4, 5, 6 i 7 podran sol·licitar a les entitats destinatàries dels 
contractes basats i al CCDL-ACM, quan s’escaigui, un certificat de garantia de pagament dels 
subministraments a lliurar. 
 
En aquest sentit, quan aquests certificats no acreditin degudament la disposició de crèdit adequat i 
suficient i que no quedi 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 podran refusar la comanda realitzada per l’entitat 
destinatària. D’aquesta actuació les empreses en donaran compte de manera immediata al 
responsable del contracte, als efectes de que aquesta adopti les mesures que estimin adients, en 
els termes de les condicions que s’estableixen en les clàusules 5 i 45 del PCAP de l’Acord marc. 

 
21. Facturació dels contractes basats 

L’empresa adjudicatària emetrà mensualment una única factura per punt de subministrament 
incloent-hi tots els conceptes liquidables per al subministrament d’energia elèctrica (tant els 
conceptes objecte de licitació com els que no en siguin), d’acord amb les dades enregistrades en els 
equips de mesura i les condicions resultants de l’adjudicació o pròrroga.  
 
Les factures dels subministraments hauran de ser presentades en un termini màxim de 15 dies, a 
comptar des de l’endemà de la data d’emissió de factura.  
 
En el cas de que els equips de mesura disposin de capacitat de lectura remota (telemesura), la data 
de facturació serà el primer dia del mes següent al període de consum. En el cas de que els equips 
de mesura no disposin de capacitat de telemesura, la data de facturació es correspondrà amb el 
cicle de lectura de l’empresa distribuïdora.  
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El quinzè dia hàbil de cada mes, l’empresa adjudicatària lliurarà electrònicament l’arxiu electrònic 
en els termes i format que es defineix en la clàusula 3 del PPT, amb la millor informació disponible 
en aquell moment. Aquest arxiu ha de permetre que, per part de les entitats destinatàries de 
l’Acord marc, es pugui 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 
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.  
 
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 de que s’efectuï l’acord d’adhesió. Així mateix, trametran en el termini màxim de 30 
dies naturals des del perfeccionament del contracte als destinataris del subministrament i al CCDL 
l’annex núm. 04 d’aquest plec degudament complimentat.  
 
L’Oficina de seguiment podrà demanar a les empreses adjudicatàries la informació necessària per 
tal de poder fer una explotació com a base de dades que permeti realitzar tota mena 
d’estadístiques relacionades amb l’objecte del contracte i estudis d’eficiència energètica. 
 
22. Pagaments als contractistes 

La retribució del contractista consistirà en un preu cert, que determinarà, si s’escau, a partir de 
l’escandall de preus unitaris presentats per l’empresa adjudicatària en les corresponents tarifes 
dels diversos sublots de subministrament d’energia elèctrica.  
 
Les entitats locals i els seus ens vinculats destinataris dels subministraments objecte d’aquest Acord 
marc, seran les obligades a efectuar el pagament del preu que correspongui, prèvia presentació per 
part del contractista a la corresponent entitat la factura a nom de la pròpia entitat, en els termes 
establerts a la clàusula 50 del PCAP de l’Acord marc. 
  
En cas de mora en el pagament del preu per part de l’entitat local destinatària del subministrament 
energètic, hauran d’aplicar-se, si s’escau les mesures següents:  
 
− Meritar els interessos de demora corresponents.  

− Indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en l’aracle 8 de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.  

− El CCDL-ACM, mitjançant el responsable del contracte, adoptarà les mesures que estiguin al seu 
abast per tal de procurar el pagament per part de l’entitat local destinatària que correspongui.  
 



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

 
Expedient de contractació núm. 2019.03.D02 
Procediment d’adjudicació mitjançant oferta presentada en sobre digital de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 

 

  17 

 

23. Actualització de preus 

Els components fixats per l’adjudicatari en la variant de la modalitat de contractació indexada al 
preu del mercat diari pass-through no seran actualitzables en cas de pròrroga. El índexs variables 
que formen part del preu de l’energia prendran el seu valor real en cada moment. 

 
24. Ràpels 

Com a compensació de les despeses de gestió suportades pel CCDL-ACM en motiu de l’estructura 
tècnica i administrativa de mitjans personals i materials adscrits per a la tramitació de l’Acord marc 
i els contractes basats, com també, per les tasques de comercialització i seguiment en les fases 
d’execució i liquidació dels contractes, així com, les altres despeses que s’han de fer front, les 
empreses a la finalització de cadascun dels períodes anuals de vigència del contracte basat en 
l’Acord marc, i si és el cas de les successives pròrrogues, hauran d’abonar un ràpel de l’1,7%, sobre 
la facturació anual (IVA exclòs).  
 
La base de liquidació del ràpel serà per a cada lot el preu d’adjudicació dels contractes basats, amb 
IVA exclòs.  
 
El CCDL o l’ACM practicarà tres liquidacions provisionals d’aquests ràpels amb la facturació dels tres 
primers trimestres del contracte, a compte de la liquidació definitiva que es realitzarà anualment. 
En les successives pròrrogues, si s’escau, es realitzarà en idèntics termes i condicions, liquidacions 
provisionals cada trimestre i definitiva al final dels dotze mesos del corresponent període.  
 
A partir de les dades subministrades per l’empresa adjudicatària del corresponent lot, i validades 
per l’Oficina de seguiment, l’ACM-CCDL notificarà la resolució de liquidació dels ràpels, amb el 
corresponent import a ingressar, que estarà conformat per la base de liquidació i el 21% d’IVA. 
 
V. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

 
25. Cessió  

Els drets i obligacions dimanats de l’Acord marc i dels corresponents contractes basats podran ser 
cedits per les empreses adjudicatàries o seleccionades a un tercer, sempre que es doni el cas i es 
compleixin els requisits establerts en allò disposat a l’article 214 de la LCSP.  
 
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 
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 tant de l’Acord marc com dels basats constaran com a modificacions dels 
contractes, d’acord amb les previsions de l’article 72 de la DN i articles 203 i 204 de la LCSP, i les 
previsions de la clàusula 54 del PCAP de l’Acord marc. 
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26. Subcontractació 

En virtut de l’article 215 de la LCSP, les empreses adjudicatàries de l’Acord marc podran concertar 
amb tercers la realització parcial de la prestació.  
 
En aquest sentit, les empreses licitadores podien indicar aquesta intenció en l’annex núm. 01 del 
PCAP de l’Acord marc, tot concretant la següent informació: la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import estimat i el nom o perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècniques, dels subcontractistes als quals 
s’encomanarà la seva realització, respecte els quals també hauran de presentar DEUC separat.  
 
En el supòsit que l’empresa licitadora no hagués indicat en l’annex núm. 01 del PCAP de l’Acord 
marc les circumstàncies relatives a la subcontractació, aquesta haurà de comunicar-les per escrit a 
partir de la proposta d’adjudicació del contracte, en els termes de la clàusula 24 o bé prèviament a 
l’inici de l’execució del contracte.  
 
Durant l’execució del contracte, l’empresa contractista haurà de notificar a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació de la informació facilitada inicialment respecte a la relació subcontractistes 
i/o percentatge de subcontractació. D’altra banda, haurà de facilitar tota la informació sobre els 
nous subcontractes, d’acord amb les previsions de la clàusula 24 del PCAP de l’Acord marc.  
 
L’incompliment de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 i següents de 
la LCSP restaran subjectes al règim de penalitats que estableixen les clàusules 41 i 53 del PCAP de 
l’Acord marc. 
  
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 216 de la LCSP i en la Llei 3/2004 de 
29 de desembre, en allò que els hi sigui d'aplicació.  
 
En virtut de la Disposició addicional 51 i l’article 215 de la LCSP, els òrgans de contractació de les 
entitats destinatàries i de l’ACM-CCDL podran realitzar pagaments directes als subcontractistes en 
els termes i quantia que hagin acordat les parts. 
 
VI. RÈGIM DE RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT  

 
27. Recurs especial en matèria de contractació 

D’acord amb l’article 44 de la LCSP, podran ser objecte de recurs especial en matèria de 
contractació, tant pel que fa a l’Acord marc, com els contractes basats amb un import superior a 
cent mil euros, els següents actes: 
 
− Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que 
han de regir la contractació.  
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− 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.  

− Les modificacions basades en l’incompliment dels articles 204 i 205 de la LCSP.  
 
Aquest recurs s’haurà d’interposar d’acord amb el procediment establert a l’article 50 de la LCSP, 
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.  
 
En el supòsit que la resolució del recurs s’entengui desestimada per silenci negatiu, en haver 
transcorregut el termini de dos mesos establerts a l'article 57.5 de la LCSP, el recurrent podrà 
interposar el corresponent recurs contenciós-administratiu. 

 
28.  Jurisdicció competent  

De conformitat amb allò establert a l’article 27 de la LCSP, 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 els seus contractes basats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

 
Expedient de contractació núm. 2019.03.D02 
Procediment d’adjudicació mitjançant oferta presentada en sobre digital de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya 

 

  20 

 

Annex núm. 01. Relació de destinataris inicials dels subministraments de l’adjudicació de l’Acord 
marc  
 
A continuació es detalla, a títol informatiu, els municipis (amb el nombre de CUPS per a cadascun)  
que durant la tramitació de l’expedient 2019.03 van mostrar interès per una futura adhesió. 
 
 

Municipi Nombre de CUPS 

Agullana 1 

Bescanó 1 

Campllong 1 

Canovelles 1 

Cassà de la Selva 1 

Castellbisbal 2 

Castellgalí 1 

Corbera de Llobregat 1 

Garrigàs 1 

Llagostera 1 

Mollet del Vallès 1 

Montcada i Reixach 1 

Montornès del Vallès 1 

Olost 2 

Pallejà 1 

Pont de Molins 1 

Riells i Viabrea 1 

Ripollet 1 

Sant Andreu de Llavaneres 1 

Sant Fruitós de Bages 3 

Sant Gregori 1 

Sant Julià de Llor i Bonmatí 1 

Sant Vicenç dels Horts    1 

Sidamon   1 

Siurana 1 

Subirats 1 

Tiana 4 

Torelló 1 

Vilablareix 1 

Vilafranca del Penedès 3 

Vilaplana 1 
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Annex núm. 02 
       
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El/la senyor/a ..................................................... com ................................................... (senyaleu les 
vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...) de 
l’empresa ......................................, declara sota la seva responsabilitat, com empresa seleccionada 
de l’Acord marc subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2019.03) que: 
 

− .................................. (nom de l’empresa) té plena capacitat d’obrar i la solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional necessària, l’habilitació empresarial o professional exigible i, que 
no està inclosa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les administracions 
públiques, d’acord amb el què estableix l’article 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) per dur a terme el contracte, l’objecte del qual és el subministrament d’energia elèctrica en 
autoconsum amb compensació directa. 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Lloc, data i signatura electrònica) 
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Annex núm. 03 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
El/la senyor/a ............................................................. com ........................................... (senyaleu les 

vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,....), declara 
sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.03.D02) que l’empresa 
............................................................., fa la següent proposta:  
 
 
LOT ............ (indicar el lot al qual presenteu oferta) 

 

 

 Valors en €/MWh 

Marge de comercialització (MCT)  

Preu de compensació d’excedents (PCE)*  
*D’acord amb la clàusula 9 d’aquest plec el valor de compensació d’excedents ha de ser igual o superior a 40 €/MWh.   

 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Lloc, data i signatura electrònica) 
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Annex núm. 04 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE REALITZACIÓ GESTIÓ ATR AMB L’EMPRESA DISTRIBUÏDORA 
 
 
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/de la notari/a ……………………. 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 d’energia elèctrica amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03) 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 

MOTIU 
REBUIG 

DATA 
COMUNICACIÓ 

REGUIG A 
L’INTERLOCUTOR 

DPT 

OBSERVACIONS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Lloc, data i signatura electrònica) 


