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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 de gas natural objecte d’aquest procediment d’adjudicació de les 

empreses seleccionades de l’Acord marc es divideix en els següents Lots i sublots: 

Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ: 

- Sublot 1.1: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.1 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 1.2: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.2 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 1.3: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.3 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 1.4: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.4 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 1.5: Punts de consum amb tarifa d’accés RLTB.5 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 1.6: Punts de consum amb tarifa d’accés RLTB.6 o la que la pugui substituir.  

Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ:  

- Sublot 2.1: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.1 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 2.2: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.2 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 2.3: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.3 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 2.4: Punts de consum amb tarifa d’accés RL.4 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 2.5: Punts de consum amb tarifa d’accés RLTA.5 o la que la pugui substituir. 

- Sublot 2.6: Punts de consum amb tarifa d’accés RLTA. 6 o la que la pugui substituir. 

Els destinataris dels subministraments per cadascun dels Lots són els ens locals que consten en 

la relació del document Annex núm. 01 d’aquest Plec. Així mateix, també poden ser 

destinataris del subministrament els ens locals que figuren en els Documents adjunts 2 i 3 del 

‘Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’Acord marc del subministrament de gas 

natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya’ (en endavant, PCAP), en els termes 

que s’assenyalen a la clàusula 6a de l’esmentat Plec.  

Aquest contracte pel qual s’adjudica l’Acord marc de subministrament de gas natural 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 del Sector Públic (en endavant, LCSP) i es regeix per aquest Plec del procediment 

d’adjudicació de les empreses seleccionades de l’Acord marc i el PCAP i PPT de l’Acord marc 

(Exp. 2021.04), els quals tenen caràcter contractual segons els articles 2.13 de la DN i 122 i 123 

de la LCSP. 
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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 a aquest contracte, 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 31.460.000 euros (IVA 

inclòs), més la seva possible pròrroga per tres períodes addicionals d’un màxim de 12 mesos 

cadascun d’ells, així com, també, les eventuals modificacions establertes en la clàusula 54 del 

PCAP, amb un valor econòmic estimat total de l’Acord marc de 135.200.000 euros. 

La descomposició en cadascun dels Lots, és la que es detalla a continuació: 

LOTS Pressupost 

de licitació 

(IVA inclòs) 

Valor estimat Acord marc 

(IVA exclòs) 

Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA 

PRESSIÓ 

30.250.000€ 130.000.000€ 

Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA 

PRESSIÓ 

1.210.000€ 5.200.000€ 

TOTAL 31.460.000€ 135.200.000€ 

 

03. Vigència del contracte 

Aquest contracte, pel qual s’adjudiquen els Lots 1 i 2, tindrà una durada inicial de 12 mesos, a 

partir de l’1 d’octubre de 2022, 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, 

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 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. 
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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 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 9a i 

54a del PCAP de l’Acord marc. Així mateix, prèviament a la formalització de les eventuals 

pròrrogues, les empreses adjudicatàries dels Lots de l’Acord marc 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 del/dels Lot/Lots de l’Acord 

marc 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 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. 

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 a Carrer València 231, 6a 

planta, CP 08007 Barcelona, telèfon 934961616 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 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.  

mailto:ccdl@ccdl.cat


Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

 

www.acm.cat  
 
Expedient de contractació núm. 2021.04.A02 
Procediment d’adjudicació de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 

7 
 

II. ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

06. Empreses convidades 

L’Òrgan de contractació convidarà a les empreses seleccionades dels Lots 1 i 2 de l’Acord marc 

de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (Expedient núm. 

2021.04) per a què presentin la proposició econòmica mitjançant l’eina de presentació 

telemàtica, en els termes que es descriuen a continuació. Concretament: 

Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ: 

1. ENDESA ENERGÍA SAU 

2. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A 

3. IBERDROLA CLIENTES SAU 

Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ:  

1. ENDESA ENERGÍA SAU 

2. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A 

3. IBERDROLA CLIENTES SAU 
 

07. Presentació telemàtica de les ofertes econòmiques 

En el termini màxim que s’identifica en la clàusula 8 del present plec, les empreses convidades 

hauran de presentar les proposicions mitjançant l’eina de presentació telemàtica, segons els 

models que s’adjunten com a Annex núm. 02 i Annex núm. 03, corresponents al ‘Lot 1. 

Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ’ i al ‘Lot 2. Subministrament de gas natural 

ALTA PRESSIÓ’, respectivament.   

Quan l’Òrgan de contractació publiqui la licitació en el Perfil de contractant, les empreses 

convidades disposaran de l’opció d’accés al formulari de presentació d’oferta i la podran enviar 

electrònicament, prèvia signatura amb certificat digital. Així mateix, les empreses tenen a la 

seva disposició la ‘Guia presentació telemàtica d’ofertes’. 

Pel que fa als certificats digitals acceptats per presentar ofertes telemàticament, s’accepten 

aquells certificats digitals de les entitats de certificació que han estat classificades pel Consorci 

AOC. 

En tot cas, cal tenir en compte que la persona signatària de l’oferta ha de tenir la representació 

de l’empresa, amb poders suficients per presentar-la. 

Els passos a seguir per les empreses convidades en el procés de presentació telemàtica de 

l’oferta són els següents: 

1) Les dades de l’oferta: l’empresa ha d’emplenar el formulari amb les dades següents: 

dades de l’empresa i dades de registre i contacte; 
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2) La documentació de l’oferta: s’ha d’adjuntar la documentació que formarà part de 

l’oferta, com a mínim, un document pdf signat electrònicament. Per activar l’espai per 

adjuntar la documentació de l’oferta cal resoldre el CAPTCHA. 

3) La presentació de l’oferta: s’envia la documentació i es finalitza la presentació amb un 

justificant de presentació d’oferta. 

D’altra banda, cal esmentar que les ofertes han d’estar lliures de virus informàtics i de 

qualsevol nocivitat que no permet 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 supòsits 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. 

S’admeten els formats més habituals de documents (pdf, zip, etc.). 

Per últim, cal destacar que encara que la PSCP permet a les empreses convidades la 

presentació de les ofertes enviades fora de termini, aquestes no seran acceptades per l’Òrgan 

de contractació del present procediment d’adjudicació.  

08. Termini de presentació de les ofertes econòmiques 

El termini màxim de presentació de les ofertes finalitza el dimarts, dia 12 de juliol de 2022, a 

les 10:00 hores.  

Les presentacions presentades fora de termini no seran admeses, excepte que s’acreditin 

raons tècniques imputables a l’eina de presentació telemàtica.  

09. Obertura de les ofertes econòmiques 

El dimarts, dia 12 de juliol de 2022, a les 11:00 hores, la Mesa de contractació, en sessió 

pública i de manera telemàtica, procedirà a l’obertura de les ofertes econòmiques presentades 

i farà lectura pública d’aquestes. 

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 

rebutjables mitjançant acord motivat. 

Igualment, seran rebutjades aquelles proposicions en les quals l’empresa reconegui l’error o 

inconsistència de la mateixa que la facin inviable.  

En el cas que no coincideixi 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 proposicions, les empreses licitadores presents podran fer 

constar, davant de la Mesa, totes les observacions que considerin necessàries, les quals 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.  

10. Preus de sortida i ponderació. Criteris d’adjudicació 

Els preus unitaris màxims de licitació (preus de sortida) del subministrament de gas natural, 

pels diferents Lots i segons tarifes, i les quanties que es preveu adquirir es determinen segons 

les següent graelles: 

- Preus de sortida Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preus de sortida Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ: 

 

 TARIFA 

 

€/MWh 

Sublot 2.1 Total RL.1 280 

Sublot 2.2 Total RL.2 280 

Sublot 2.3 Total RL.3 280 

Sublot 2.4 Total RL.4 280 

Sublot 2.5 Total RLTA.5 280 

Sublot 2.6 Total RLTA.6 280 

Per tal de proposar l’adjudicació dels Lots de l’Acord marc a favor de l’empresa o empreses 

que obtingui o obtinguin el preu global estimat més baix, l’únic criteri d’adjudicació serà 

exclusivament el millor preu, sense cap altra ponderació. 

 

 

 

TARIFA €/MWh 

Sublot 1.1 Total RL.1 280 

Sublot 1.2 Total RL.2 280 

Sublot 1.3 Total RL.3 280 

Sublot 1.4 Total RL.4 280 

Sublot 1.5 Total RLTB.5 280 

Sublot 1.6 Total RLTB.6 280 
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Doncs, la millor oferta serà la que presenta el preu mig ponderat més baix; ponderació que 

s’efectuarà d’acord amb les fórmules que s’exposen a continuació: 

Fórmula preu mig ponderat Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ 

 

El càlcul del preu mig ponderat pel Lot 1. Subministrament de gas natural de BAIXA PRESSIÓ 

es calcularà d’acord amb la següent expressió: 

 

PMPBP =   i=1 
6 PGOBP i * PCGBP i 

 
On: 

 i = és cada una de les diferents tarifes de baixa pressió 

 PGOBPi = Preu gas ofert per la tarifa “i” (€/MWh) 

 PCGBPi = Pes de la tarifa “i”  
 
En la següent taula es mostren per cada tarifa el valor del pes sobre el total (PCGBP): 
 

i TARIFA 
PCGBP(i) 

1 Total RL.1 0,01 

2 Total RL.2 0,04 

3 Total RL.3 0,05 

4 Total RL.4 0,55 

5 Total RLTB.5 0,31 

6 Total RLTB.6 0,04 

 
Fórmula preu mig ponderat Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ 

 

El càlcul del preu mig ponderat pel Lot 2.  Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ es 

calcularà d’acord amb la següent expressió: 

 

PMPAP =   i=1 
6 PGOAP i * PCGAP i 

 
On: 

 i = és cada una de les diferents tarifes d’alta pressió 

 PGOAPi = Preu gas ofert per la tarifa “i” (€/MWh) 

 PCGAPi = Pes de la tarifa “i”  
 
En la següent taula es mostren per cada tarifa el valor del pes sobre el total (PCGAP): 
 

i TARIFA 
PCGAP(i) 

1 Total RL.1 0,05 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

 

www.acm.cat  
 
Expedient de contractació núm. 2021.04.A02 
Procediment d’adjudicació de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 

11 
 

 
 
 
 
 
 

 

Recordar que la millor oferta serà la que presenta el preu mig ponderat més baix i que, 

d’acord amb la clàusula 28a del PCAP de l’Acord marc, tota oferta rebuda que doni com a 

resultat un preu mig ponderat major al preu sortida serà directament descartada per a 

l’adjudicació del Lot/Lots. 

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. 

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 Yzaguirre 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). No es designa suplent. 

- Sr. Ignasi Font, responsable de l’Agència d’energia del Consell Comarcal del Maresme. 

No es designa suplent. 

- Sr. Jordi Manau i Terrés, Interventor del CCDL i de la Diputació de Lleida, i en la seva 

substitució, com a suplent, l’adjunta a intervenció de la Diputació de Lleida, la Sra. 

Montserrat Jorba Muñoz. 

2 Total RL.2 0,05 

3 Total RL.3 0,05 

4 Total RL.4 0,25 

5 Total RLTA.5 0,10 

6 Total RLTA.6 0,50 
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- Sra. Maria de Aranzazu Casals Roldan, Secretària del CCDL i de la Diputació de Lleida, 

que actuarà com a assessora jurídica, la qual podrà ser substituïda, com a suplent, per 

l’oficial major de la Diputació de Lleida, Sra. Neus Roura i Serra, o el Sr. Àlex Tarroja i 

Piera, lletrat dels Serveis Jurídics de l’ACM. 

Secretaria: 

- Sra. Maria de Aranzazu Casals Roldan, Secretària del CCDL i de la Diputació de Lleida, 

que actuarà com a vocal i Secretària de la Mesa, la qual podrà ser substituïda, com a 

suplent, per l’oficial major de la Diputació de Lleida, Sra. Neus Roura i Serra, 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 dels Lots de l’Acord marc 

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 en cadascun dels Lots del present Acord 

marc. 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. 

La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti a l’empresa 

licitadora exclosa o al/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. 

L’acord d’adjudicació es notificarà electrònicament a l’empresa adjudicatària, així com a la 

resta d’empreses licitadores i, simultàniament, es publicarà en el Perfil de contractant del 

CCDL, 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.  

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 

electrònicament, a l’empresa adjudicatària o adjudicatàries 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 
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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 el/s Lot/s 

de l’Acord marc, 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 assenyalada a la clàusula 24a 

d’aquest Plec. 

14. Exempció de la garantia definitiva 

De conformitat amb la clàusula 32a del PCAP de l’Acord marc i en aplicació del què disposa 

l’article 107.1 de la LCSP, no s’estableix una garantia definitiva general de l’Acord marc, sinó 

que seran les entitats locals destinatàries en la celebració dels seus contractes basats les que 

exigiran, si s’escau, la prestació de garantia definitiva. 

En aquest sentit, 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, les entitats locals destinatàries podran dispensar la prestació de garantia 

definitiva de conformitat amb l’article 107.1 de la LCSP. 

III. EXECUCIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

 

15. Adjudicació dels contractes basats 

Els contractes basats de gas natural de les entitats destinatàries que derivin de l’Acord marc 

adjudicat, 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 present Acord, en el qual 

s’indicarà la dat 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 del seu contracte basat. 

En aquest sentit, els contractes basats s’executaran amb subjecció a les clàusules del PCAP i a 

les del PPT, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni l’Administració a 

l’empresa contractista. 

En tot cas, s’haurà d’acreditar per part dels ens destinataris l’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses que generi el corresponent contracte basat.  

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 
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amb aquelles actuacions de direcció, control i acreditació dels subministraments realitzats per 

les empreses adjudicatàries.  

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. 

A tal efecte, amb caràcter semestral, confirmaran, mitjançant la verificació de la persona 

responsable del contracte, els subministraments segons les característiques establertes en les 

prescripcions tècniques.   

17. Resolució d’incidències 

De conformitat amb la clàusula 5a 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, per 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 26a 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 

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 què estableix l’article 210 de la LCSP. 

En tot cas, la seva constatació exigirà, per part de les entitats destinatàries, un acte formal i 

positiu de recepció o conformitat. En aquest sentit, 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 

El gas natural és consumit 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 de gas natural 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.  
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IV. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 

20. Garanties econòmiques i pressupostaries de les empreses adjudicatàries 

Les empreses adjudicatàries dels Lots de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya 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 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 podran refusar el contracte basat 

adjudicat per l’entitat local destinatària. D’aquesta actuació, les empreses donaran compte de 

manera immediata al responsable de l’Acord marc, als efectes de que aquest adopti les 

mesures que estimi 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 

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 els termes i format que 

es defineix en la clàusula 3a del PPT. Aquest arxiu, ha de permetre que, 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 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 l’Oficina de Seguiment.  

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 de dies naturals des del perfeccionament del contracte als destinataris del 

subministrament i al CCDL l’Annex núm. 04 d’aquest Plec degudament complimentat 
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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 de gas natural. S’ha d’expressar en euros i es 

fixarà en l’adjudicació. 

En les actualitzacions i revisions de preus s’atendrà a allò especificat en la clàusula 43a del 

PCAP de l’Acord marc. 

En les factures presentades, només s’inclouran els conceptes establerts en el preu dels béns, 

IVA inclòs. Són a compte del contractista les despeses i impostos, els de formalització de 

l’acord marc en el cas d’elevació a escriptura pública, així com els de totes les llicències, 

autoritzacions i permisos necessaris per a executar i lliurar correctament els béns objecte del 

subministrament. Així mateix, estarà obligat a satisfer totes les despeses que l’empresa hagi de 

realitzar pel compliment de l’Acord marc i dels seus contractes basats, com són les generals, 

financeres, d’assegurances, transports i desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del 

personal a càrrec seu, de comprovació i assaig, taxes i tota classe de tributs, l’IVA, l’impost que 

per la realització de l’activitat pogués correspondre i qualsevol altre que es pugui derivar de 

l’execució de l’Acord marc durant la seva vigència.  

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 50a.  

Altrament, els òrgans de contractació dels contractes basats de les entitats destinatàries, tal 

com resta establert en la clàusula 50a, 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.  

Si s’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 i al Plec 

de prescripcions tècniques.  

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: 

- Meritació dels interessos de demora corresponents. 

- Indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en l’article 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.  

- 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. 
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- Impossibilitat de pròrroga del contracte basat.  

- 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.  

Les entitats destinatàries del subministrament podran 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 198.4 de la LCSP mitjançant el sistema de domiciliació 

bancària. En aquest cas, l’empresa adjudicatària aplicarà una bonificació mínima de l’1,5% en 

el terme d’energia contemplat a la factura, IVA exclòs, o aquella altra superior que estigui 

establerta en les seves pràctiques comercials.  

23. Revisió i actualització de preus 

 

a) L’actualització de preus en cas de canvis regulatoris es durà a terme en les condicions 

establertes a la clàusula 43a del PCAP de l’Acord marc.  

 

b) Pel que fa a la revisió de preus durant la vigència de l’adjudicació de l’Acord marc i dels 

contractes basats, aquesta serà trimestral i s’aplicarà la modalitat de preus 

referenciats al Mercat Ibèric del Gas (MIBGAS). La formula de revisió serà la que 

seguidament s’exposa i vàlida tant pels Lot de BAIXA PRESSIÓ com el d’ALTA PRESSIÓ: 

 

P0i (t+1) = P0i (t) + [ MIBGAS (t+1)-MIBGAS(t) ] 

On: 

 i: cada una de les 6 tarifes tant d’alta com de baixa pressió 
 P0i (t): preu fix per a cada grup de peatge RL(i) en el període anterior al d'actualització 

(t) 
 P0i (t+1): preu fix per a cada grup de peatge RL(i) per al nou període t+1 
 Mibgas (t): 

o Si és la primera actualització (la del Q1-23): 
 Mibgas (t): és el valor mig de les cinc últimes cotitzacions publicades a 

https://www.mibgas.es/es pel Q4-22 abans del dia de finalització del 
termini de presentació de les ofertes econòmiques. 

 Mibgas (t+1): mitjana de les cotitzacions dels 20 primers dies naturals 
del mes anterior del trimestre a actualitzar de l'EOD Price del producte 
GQES_Q+1 publicades a https://www.mibgas.es/es/. 

o Per a la resta d'actualitzacions: 
 Mibgas (t): correspon al preu de Mibgas (t+1) resultant de 

l'actualització anterior. 
 Mibgas (t+1): mitjana de les cotitzacions dels 20 primers dies naturals 

del mes anterior del trimestre a actualitzar de l'EOD Price del producte 
GQES_Q+1 publicades a https://www.mibgas.es/es/. 

https://www.mibgas.es/es
https://www.mibgas.es/es/
https://www.mibgas.es/es/
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En cas de pròrroga, la periodicitat de les revisions de preus aplicable podrà ser 

modificada.  

24. Remuneració 

Com a compensació de les despeses de gestió suportades pel CCDL-ACM amb motiu de 

l’estructura tècnica i administrativa de mitjans personals i materials adscrits per a la tramitació 

d’aquest Acord marc, 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, i si 

és el cas de les successives pròrrogues, hauran d’abonar una remuneració al CCDL-ACM de 

l’1,8% sobre la facturació anual (IVA exclòs).  

La base de liquidació de la remuneració 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’aquesta remuneració 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. En aquest sentit, el CCDL o l’ACM podrà emetre factures en base a les 

operacions realitzades i/o estimades. 

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 de les 

remuneracions ofertes per les empreses, amb el corresponent import a ingressar en base a les 

dades dels contractes basats adjudicats a les empreses en cadascun dels Lots que li hagin 

adjudicat. 

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 dels 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 54a 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 podran 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 hagi 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 23a 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 23a 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 41a 

i 53a 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 Cinquanta-unena 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. 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

 

www.acm.cat  
 
Expedient de contractació núm. 2021.04.A02 
Procediment d’adjudicació de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 

20 
 

- Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 

decideixin directa o indirectament 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 dels seus contractes basats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carrer València 231, 6a 

08007 Barcelona 

Tel. 93 496 16 16 

ccdl@ccdl.cat 

 

www.acm.cat  
 
Expedient de contractació núm. 2021.04.A02 
Procediment d’adjudicació de les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya 

 

21 
 

Annex núm. 01 . Relació de destinataris dels subministraments de l’adjudicació de l’Acord 

marc per cadascun dels Lots 
 

Tipus entitat Nom entitat Comarca 

Municipi Corbins Segrià 

Municipi Puigcerdà Cerdanya 

Municipi Borges Blanques, les Garrigues 

Municipi Cardona Bages 

Municipi Castellterçol Moianès 

Municipi Vilalba Sasserra Vallès Oriental 

Municipi Torrelavit Alt Penedès 

Municipi Seròs Segrià 

Municipi Castellfollit de la Roca Garrotxa 

Municipi Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 

Municipi Roda de Ter Osona 

Municipi Sant Joan les Fonts Garrotxa 

Municipi Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 

Municipi Lliçà de Vall Vallès Oriental 

Municipi Pobla de Mafumet, la Tarragonès 

Municipi Prat de Llobregat, el Baix Llobregat 

Municipi Aiguaviva Gironès 

Municipi Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat 

Municipi Montornès del Vallès Vallès Oriental 

Municipi Collbató Baix Llobregat 

Municipi Santa Margarida de Montbui Anoia 

Municipi Barberà del Vallès Vallès 
Occidental 

Municipi Vallromanes Vallès Oriental 

Municipi Banyoles Pla de l'Estany 

Municipi Montesquiu Osona 

Municipi Olèrdola Alt Penedès 

Municipi Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat 

Municipi Alfarràs Segrià 

Municipi Blanes Selva 

Municipi Santpedor Bages 

Municipi Sant Jaume de Llierca Garrotxa 

Municipi Tàrrega Urgell 

Municipi Vidreres Selva 

Municipi Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 

Municipi Castellgalí Bages 

Municipi Artés Bages 
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Municipi Balaguer Noguera 

Municipi Cassà de la Selva Gironès 

Municipi Sant Fruitós de Bages Bages 

Municipi Sant Guim de Freixenet Segarra 

Municipi Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 

Municipi Sabadell Vallès 
Occidental 

Municipi Palma de Cervelló, la Baix Llobregat 

Municipi Castellbisbal Vallès 
Occidental 

Municipi Alguaire Segrià 

Municipi Hostalric Selva 

Municipi Calaf Anoia 

Municipi Bellcaire d'Urgell Noguera 

Municipi Sils Selva 

Municipi Montmeló Vallès Oriental 

Municipi Cambrils Baix Camp 

Municipi Sant Celoni Vallès Oriental 

Municipi Bellvei Baix Penedès 

Municipi Castelldefels Baix Llobregat 

Municipi Seu d'Urgell, la Alt Urgell 

Municipi Calafell Baix Penedès 

Municipi Berga Berguedà 

Municipi Amposta Montsià 

Municipi Pallejà Baix Llobregat 

Municipi Alcoletge Segrià 

Municipi Gelida Alt Penedès 

Municipi Cunit Baix Penedès 

Municipi Viladecavalls Vallès 
Occidental 

Municipi Vilanova del Vallès Vallès Oriental 

Municipi Manlleu Osona 

Municipi Rosselló Segrià 

Municipi Santa Perpètua de Mogoda Vallès 
Occidental 

Municipi Palau-solità i Plegamans Vallès 
Occidental 

Municipi Móra d'Ebre Ribera d'Ebre 

Municipi Sant Joan de Vilatorrada Bages 

Municipi Palamós Baix Empordà 

Municipi Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 

Municipi Sant Salvador de Guardiola Bages 
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Municipi Prats de Lluçanès Osona 

Municipi Rubí Vallès 
Occidental 

Municipi Ripollet Vallès 
Occidental 

Municipi Riudellots de la Selva Selva 

Municipi Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 

Municipi Roses Alt Empordà 

Municipi Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat 

Municipi Sant Cugat del Vallès Vallès 
Occidental 

Municipi Polinyà Vallès 
Occidental 

Municipi Porqueres Pla de l'Estany 

Municipi Selva del Camp, la Baix Camp 

Municipi Castellar del Vallès Vallès 
Occidental 

Municipi Franqueses del Vallès, les Vallès Oriental 

Municipi Forallac Baix Empordà 

Municipi Palau d'Anglesola, el Pla d'Urgell 

Municipi Gavà Baix Llobregat 

Municipi Morell, el Tarragonès 

Municipi Cervelló Baix Llobregat 

Municipi Santa Cristina d'Aro Baix Empordà 

Municipi Sant Andreu de Llavaneres Maresme 

Municipi Sant Vicenç de Montalt Maresme 

Municipi Alcarràs Segrià 

Municipi Santa Eugènia de Berga Osona 

Municipi Masquefa Anoia 

Municipi Alella Maresme 

Municipi Salt Gironès 

Municipi Santa Coloma de Farners Selva 

Municipi Arboç, l' Baix Penedès 

Municipi Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat 

Municipi Salou Tarragonès 

Municipi Alcover Alt Camp 

Municipi Mataró Maresme 

Municipi Sant Vicenç de Torelló Osona 

Municipi Matadepera Vallès 
Occidental 

Municipi Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 

Municipi Sant Quirze del Vallès Vallès 
Occidental 
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Municipi Igualada Anoia 

Municipi Malgrat de Mar Maresme 

Municipi Altafulla Tarragonès 

Municipi Mollet del Vallès Vallès Oriental 

Municipi Lloret de Mar Selva 

Municipi Sant Joan de Mollet Gironès 

Municipi Alpicat Segrià 

Municipi Esparreguera Baix Llobregat 

Municipi Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 

Municipi Sant Joan de les Abadesses Ripollès 

Municipi Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès 

Municipi Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 

Municipi Lleida Segrià 

Municipi Sant Julià de Vilatorta Osona 

Municipi Bordils Gironès 

Municipi Montcada i Reixac Vallès 
Occidental 

Municipi Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat 

Municipi Sant Martí Sesgueioles Anoia 

Municipi Fornells de la Selva Gironès 

Municipi Juneda Garrigues 

Municipi Garriga, la Vallès Oriental 

Municipi Sant Cebrià de Vallalta Maresme 

Municipi Sant Martí de Centelles Osona 

Municipi Gironella Berguedà 

Municipi Gurb Osona 

Municipi Arenys de Munt Maresme 

Municipi Argentona Maresme 

Municipi Sant Joan Despí Baix Llobregat 

Municipi Corbera de Llobregat Baix Llobregat 

Municipi Sant Gregori Gironès 

Municipi Masnou, el Maresme 

Municipi Sant Quirze de Besora Osona 

Municipi Mollerussa Pla d'Urgell 

Municipi Masies de Voltregà, les Osona 

Municipi Arenys de Mar Maresme 

Municipi Sant Quintí de Mediona Alt Penedès 

Municipi Sant Hipòlit de Voltregà Osona 

Municipi Manresa Bages 

Municipi Cornellà del Terri Pla de l'Estany 
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Municipi Cubelles Garraf 

Municipi Masies de Roda, les Osona 

Municipi Dosrius Maresme 

Municipi Martorelles Vallès Oriental 

Municipi Breda Selva 

Municipi Sant Pol de Mar Maresme 

Municipi Martorell Baix Llobregat 

Municipi Sant Pere de Ribes Garraf 

Municipi Figueres Alt Empordà 

Municipi Cabrils Maresme 

Municipi Torregrossa Pla d'Urgell 

Municipi Montgat Maresme 

Municipi Celrà Gironès 

Municipi Riudoms Baix Camp 

Municipi Torredembarra Tarragonès 

Municipi Cerdanyola del Vallès Vallès 
Occidental 

Municipi Taradell Osona 

Municipi Pobla de Montornès, la Tarragonès 

Municipi Parets del Vallès Vallès Oriental 

Municipi Torroella de Montgrí Baix Empordà 

Municipi Navàs Bages 

Municipi Cervera Segarra 

Municipi Pineda de Mar Maresme 

Municipi Vilassar de Dalt Maresme 

Municipi Súria Bages 

Municipi Callús Bages 

Municipi Roca del Vallès, la Vallès Oriental 

Municipi Calella Maresme 

Municipi Tona Osona 

Municipi Caldes de Malavella Selva 

Municipi Vilanova i la Geltrú Garraf 

Municipi Canonja, la Tarragonès 

Municipi Vilanova de Segrià Segrià 

Municipi Canovelles Vallès Oriental 

Municipi Tordera Maresme 

Municipi Olot Garrotxa 

Municipi Torelló Osona 

Municipi Quart Gironès 

Municipi Premià de Mar Maresme 
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Municipi Ripoll Ripollès 

Municipi Cardedeu Vallès Oriental 

Municipi Premià de Dalt Maresme 

Municipi Tiana Maresme 

Municipi Calldetenes Osona 

Municipi Terrassa Vallès 
Occidental 

Municipi Teià Maresme 

Municipi Olesa de Montserrat Baix Llobregat 

Municipi Caldes d'Estrac Maresme 

Municipi Palafolls Maresme 

Municipi Palafrugell Baix Empordà 

Municipi Reus Baix Camp 

Municipi Vilassar de Mar Maresme 

Municipi Vic Osona 

Municipi Roquetes Baix Ebre 

Municipi Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Baix Camp 

Municipi Bell-lloc d'Urgell Pla d'Urgell 

Municipi Abrera Baix Llobregat 

Municipi Sitges Garraf 

Municipi Bescanó Gironès 

Municipi Móra la Nova Ribera d'Ebre 

Municipi Bagà Berguedà 

Municipi Balenyà Osona 

Municipi Vila-seca Tarragonès 

Municipi Serinyà Pla de l'Estany 

Municipi Cabrera de Mar Maresme 

Municipi Bellpuig Urgell 

Municipi Sentmenat Vallès 
Occidental 

Municipi Canet de Mar Maresme 

Municipi Roda de Berà Tarragonès 

Municipi Tortosa Baix Ebre 

Municipi Vallfogona de Balaguer Noguera 

Municipi Santa Susanna Maresme 

Municipi Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès 

Municipi Sarrià de Ter Gironès 

Municipi Vallirana Baix Llobregat 

Municipi Badia del Vallès Vallès 
Occidental 

Municipi Valls Alt Camp 
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Municipi Vilafranca del Penedès Alt Penedès 

Municipi Cellera de Ter, la Selva 

Comarca Conca de Barberà N/A 

Comarca Gironès N/A 

Comarca Segarra N/A 

Comarca Osona N/A 

Comarca Alt Urgell N/A 

Comarca Berguedà N/A 

Província Girona N/A 

Província Tarragona N/A 

EMD Valldoreix Vallès 
Occidental 

EMD Jesús Baix Ebre 

Consorci/Mancomu
nitat 

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona Barcelonès 

Consorci/Mancomu
nitat 

Consorci Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal Segrià 

Consorci/Mancomu
nitat 

C. Centre Acolliment Serveis Socials la Sopa Gironès 

Consorci/Mancomu
nitat 

Consorci Sociosanitari d'Igualada Anoia 

Consorci/Mancomu
nitat 

MC del Bisaura i l'Alt Lluçanés Osona 

Consorci/Mancomu
nitat 

Consorci Museu d'Art contemporani de Barcelona Barcelonès 

Consorci/Mancomu
nitat 

Consorci Serveis a les Persones Vilanova G. Garraf 

Altra entitat Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, SL Vallès Oriental 

Altra entitat Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de 
Barberà 

Conca de 
Barberà 

Altra entitat Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelonès 

Altra entitat Serveis Municipals de Navàs, S.L.U. Bages 

Altra entitat GRAMEPARK, SA Barcelonès 

Altra entitat Vapor Llonch. Promoció Econòmica Sabadell, S.L. Vallès 
Occidental 

Altra entitat Port de Roses, S.A. Alt Empordà 

Altra entitat Mancomunitat TEGAR del Garraf Garraf 

Altra entitat Fundació IMFE Mas Carandell Baix Camp 

Altra entitat Patronat Municipal d'Esports de Tarragona Tarragonès 

Altra entitat Aigües de Manresa, SA Bages 

Altra entitat Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada Bages 

Altra entitat Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. Baix Camp 

Altra entitat Patronat Municipal d'Escoles Bressol de Santa Margarida de 
Montbui 

Anoia 
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Altra entitat Xarxa Audiovisual Local, SL Barcelonès 

Altra entitat SABEMSA Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal SAU Vallès 
Occidental 

Altra entitat Progrés Selvatà, Societat Limitada Municipal (PROSEL, SL 
MUNICIPAL) 

Baix Camp 

Altra entitat Companyia Local d'Actuacions Urbanístiques Santboianes, SA Baix Llobregat 

Altra entitat Cementiris de Barcelona, SA Barcelonès 

Altra entitat Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida Barcelonès 

Altra entitat Organisme Autònom Centre Cultural de Sant Cugat Vallès 
Occidental 

Altra entitat Patronat Municipal d'Esports de Valls Alt Camp 

Altra entitat Institut Municipal Promoció i Economia de Vic Osona 

Altra entitat Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (SAC) Baix Llobregat 

Altra entitat Patronat Municipal de Cultura de les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 

Altra entitat Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí Segrià 

Altra entitat Institut de Cultura de Barcelona Barcelonès 

Altra entitat Institut Barcelona Esports Barcelonès 

Altra entitat Fundació per a l'Atenció Social de Reus Baix Camp 

Altra entitat Barcelona Activa, S.A. Barcelonès 

Altra entitat Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 

Altra entitat Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona Gironès 

Altra entitat Fundació Can Codina Osona 

Altra entitat Gestió Integral Sanitària i Assistencial, AIE Baix Camp 

Altra entitat Patronat Residència Sant Antoni de Tàrrega Urgell 

Altra entitat SUMAR Empresa d'Acció Social, S.L. Gironès 

Altra entitat Fundació Emma Ripollès 

Altra entitat Fundació Palafrugell Gent Gran Baix Empordà 

Altra entitat Figueres de Serveis SA (FISERSA) Alt Empordà 

Altra entitat Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de 
Tarragona, S.A. 

Tarragonès 

Altra entitat Foment de Terrassa, S.A. Vallès 
Occidental 

Altra entitat Agència de Salut Pública de Barcelona Barcelonès 

Altra entitat Llar d'Infants Municipal el Molí Petit Ripollès 

Altra entitat EGARVIA, S.A. Vallès 
Occidental 

Altra entitat Parc Audiovisual de Catalunya, S.L. Vallès 
Occidental 

Altra entitat Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A, Vallès 
Occidental 

Altra entitat Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A. Vallès 
Occidental 

Altra entitat Sagessa, Assistència Sanitària i Social, S.A. Baix Camp 

Altra entitat C10 Serveis i Manteniments, S.L. Vallès Oriental 
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Altra entitat Fundació Sagessa - Salut Baix Camp 

Altra entitat Patronat Municipal d'Esports de Ripollet Vallès 
Occidental 

Altra entitat Promoció i desenvolupament de Roses, SLU Alt Empordà 

Altra entitat Patronat Municipal Assistencial Residencia Avis Juneda Garrigues 

Altra entitat Patronat d'Escoles Bressol de Vilassar de Mar Maresme 

Altra entitat Fundació Vilaniu per a l'Atenció a la Dependència Alt Camp 

Altra entitat Organisme Municipal d'Assistència Integral Social I Sanitària - 
Aissa 

Garraf 

Altra entitat NOSTRESERVEIS Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres Baix Camp 

Altra entitat Tortosasport, SL Baix Ebre 

Altra entitat Tortosa Salut, SL Baix Ebre 

Altra entitat SAB-URBÀ, SL Baix Llobregat 

Altra entitat Riudoms Serveis Baix Camp 

Altra entitat Reus Esport i Lleure, SA Baix Camp 

Altra entitat Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 

Altra entitat Centre M.Q. Reus, S.A. Baix Camp 

Altra entitat Fundació Privada Serveis Socials del Montsià Montsià 

Altra entitat Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega Urgell 

Altra entitat Institut Municipal Progrés i Cultura Noguera 

Altra entitat INGESOL (Infraestructura i Gestió de Sòl) Baix Camp 

Altra entitat Aigües d'Argentona, SA Maresme 

Altra entitat Gestió Comarcal Hospitalària, SA Baix Camp 

Altra entitat Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep Gironès 

Altra entitat Institut Municipal de serveis socials de Tarragona Tarragonès 

Altra entitat HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SA MUNICIPAL Montsià 

Altra entitat Hospital de Sant Joan de Reus, SAM Baix Camp 

Altra entitat Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, Societat Anònima 
Municipal (GESAT) 

Baix Ebre 

Altra entitat Llastres Serveis Municipals, SLU Baix Camp 

Altra entitat Organisme Autònom de Recaptació de Tributs Locals Segrià 
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Annex núm. 02                                               

 

OFERTA ECONÒMICA 

(LOT 1. SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL BAIXA PRESSIÓ) 

Expedient de contractació núm. 2021.04.A02, procediment d’adjudicació de les empreses 

seleccionades 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: 

Lot 1. Subministrament de gas natural BAIXA PRESSIÓ: 

 

 

 

 

 

 
   

   
Els preus s’expressaran en xifres amb tres decimals, com a màxim. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

(Lloc, data i signatura electrònica) 

 

 

 

 

 

TARIFA €/MWh 

Sublot 1.1 Total RL.1 

 Sublot 1.2 Total RL.2 

 Sublot 1.3 Total RL.3 

 Sublot 1.4 Total RL.4 

 Sublot 1.5 Total RLTB.5 

 Sublot 1.6 Total RLTB.6 
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Annex núm. 03                                                

 

OFERTA ECONÒMICA 

(LOT 2. SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL ALTA PRESSIÓ) 

Expedient de contractació núm. 2021.04.A02, procediment d’adjudicació de les empreses 

seleccionades 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: 

Lot 2. Subministrament de gas natural ALTA PRESSIÓ: 

 

 TARIFA 

 

€/MWh 

Sublot 2.1 Total RL.1 

 Sublot 2.2 Total RL.2 

 Sublot 2.3 Total RL.3 

 Sublot 2.4 Total RL.4 

 Sublot 2.5 Total RLTA.5 

 Sublot 2.6 Total RLTA.6 

     Els preus s’expressaran en xifres amb tres decimals, com a màxim. 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

(Lloc, data i signatura electrònica) 
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Annex núm. 04                                               Contracte basat  

 

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 de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2021.04.A02) haver realitzat la gestió dels 

ATR amb l’empresa distribuïdora corresponent en els següents termes: 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

(Lloc, data i signatura electrònica) 

 

 

 

 

LOT I SUBLOT CUPS DATA SOL.LICITUD ATR
DATA RESPOSTA 

DISTRIBUÏDORA
MOTIU REBUIG

DATA COMUNICACIÓ REBUIG 

A L'INTERLOCUTOR DPT
OBSERVACIONS


