
Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica, amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Exp. 2019.03-D1) 
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Punts a tractar 

• La central de compres i l’estratègica de transició energètica 

• El contracte elèctric 

• Característiques bàsiques 

• Resultats dels últims anys  

• Situació actual 

• La pròrroga del contracte 

• Procediment, accions i terminis 
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El subministrament elèctric dins d’una estratègia global de transició energètica dels ens locals. 

 

 

ESTRATÈGIA DE 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 

Generar estalvis per invertir 
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• Electricitat 

• Gas 

• Biocombustible 

• Benzina i gasoil  

• Propà ... 

Subministrament 
a millor preu 

• Enllumenat LED 

• Vehicle elèctric i híbrid 

• Punts recàrrega VE 

• Calderes eficients 

• Il·luminació dels edificis 
 

 

Reduir emissions i 
consum energètic • Energia 100 % verda 

• Calderes de Biomassa 

• Plaques fotovoltaiques 

Generació / 
Autoconsum 

Generar estalvis per invertir 

Subministrament elèctric: un contracte de prop de 1.000 entitats locals amb uns 35.000 CUPS. 
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EL CONTRACTE ELÈCTRIC 
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• Els municipis més petits (entitats més petites) obtenen les mateixes 
condicions que els més grans. L’equitat obliga a no fer lots territorials. 
Lots que incloguin tota Catalunya 

Equitat 

• El millor preu s'obté mitjançant adjudicatari únic a millor preu. 
L’adjudicació s’ha vingut fent per subhasta. Estalvi 

• Adjudicatari únic per cada lot és la solució més senzilla pels ens locals. 

• El preu fix anual és l’opció preferida pels ens locals per la seva major 
simplicitat en la validació de les factures.  

Simplicitat 

• La mesura més indicada per donar suport a les pimes és dividir el 
contracte per lots: Territorials, tarifaris, per tipologia de subministrament 
(enllumenat, oficines, equipaments, ...),  

Suport a 
pimes  

• Des de l’Abril del 2015, el nostre Acord marc subministra energia 100 
% verda. Ha estat  molt ben acollida pels ens locals Sostenibilitat 

Lots d’àmbit 
Catalunya 

Adjudicatari 
únic per preu 

Preu fix 
actualització 

anual 

Lots tarifaris 

Energia 100% 
verda 

Característiques bàsiques del contracte elèctric. 
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EL CONTRACTE ELÈCTRIC 
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Resultats dels últims anys del contracte elèctric. 

 

• Un lot de Baixa tensió 

• Modificació per incloure 
preus d’Alta tensió 

• 15 % d’energia verda 

• Modificació per passar a 
100 % d’energia verda 

• Durada 3 anys i 9 mesos 

Expedient 2012.01 
fins 31/12/2016 

• Dos lots, un de Baixa 
tensió i un d’Alta tensió. 
Sense limitacions a 
l’adjudicació. 

• 100% d’energia verda 
Durada 4 anys i 6 mesos 

Expedient 2015.05 
fins 30/06/2021 • Tres lots, dos de Baixa 

tensió i un d’Alta tensió. 
Amb limitació d’adjudicació 
de 2 lots. 

• 100 % energia verda 

• Durada prevista 4 anys 

Expedient 2019.03 
des de 01/07/2021 

Nombre de lots i percentatge d’energia verda. 
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EL CONTRACTE ELÈCTRIC 
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Resultats dels últims anys del contracte elèctric. 

 

Comparativa del preu període  juliol 2015 – març 2022 (Tots els expedients) 

9,34 % 

17,88 % 

Amb l’ACM 
es te un 

Bon Preu 

Única 
referència 

PVPC 
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EL CONTRACTE ELÈCTRIC 
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Situació actual del contracte elèctric. 

 

inici juliol 2021 

• Nou sistema 
tarifari 2.0TD, 
3.0TD i 6.1TD. 

• Problemes de 
facturació 
l’adjudicatari arrel 
del canvi tarifari. 

• Increment dels 
preus al mercat 
diari i de futurs. 

• Increment de les 
adhesions al 
contracte per 
l’efecte crida 
derivat del bon 
preu de l’ACM. 

 Novembre 2021 

• Els preus al 
mercat  segueixen 
creixent.  

• L’empresa 
adjudicatària 
comunica a l’ACM 
que per mantenir 
el contracte no pot 
seguir incorporant 
noves entitats al 
contracte.  

• Es tanca el 
contracte a 
noves entitats 

Març 2022 

• Els preus al 
mercat  segueixen 
creixent a nivells 
mai vistos 

• L’empresa 
adjudicatària 
comunica a l’ACM 
que per mantenir 
el contracte no pot 
seguir incorporant 
nous CUPs al 
contracte.  

• Es tanca el 
contracte a nous 
CUPs 

Situació actual marcada per un preu de l’energia elèctrica excepcionalment baix en relació al preu de mercat 

que ha generat quantiosos estalvis als ens locals adherits a l’ACM, i per les mesures acordades pel govern.  
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LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE 
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Doble objectiu, disposar de bon preu i no arriscar els estalvis obtinguts. 

 

Inevitablement al prorrogar el contracte els preus de l’energia elèctrica es situaran en els nivells actuals del 

mercat elèctric. El temps de preus excepcionalment baixos s’acaben. L’objectiu per aquesta pròrroga és 

mantenir un bon preu i no perdre els estalvis obtinguts. 

Actualització de 
preus 

• Actualització en base a 
l’OMIP  

• Passarem de 44 €/MWh 
a 148 €/MWh Q3-2022 

Període 
d’actualització 

• Modificació per tenir 
actualitzacions trimestrals 

• El preu es fixarà en base 
a l’OMIP dels 5 primers 
dies del mes anterior 

Règim d’adhesió 

• Incorporació trimestral de 
noves entitats  

• Incorporació immediata 
de nous CUPS 

L’Omip dels 5 primers dies de juny 
fixaran el preu del primer trimestre 

de la pròrroga (Q3 2022) 

Declaració de consums per CUPS  
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LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE 
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Preus OMIP 28/04/2022. 

 

Preu del 3r trimestre del 2022 = 148 €/Mwh 

Preu de la pròrroga amb preu anual pels 4 trimestres sense modificació = 171,04 €/MWh 
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PROCEDIMENT,  

ACCIONS I TERMINIS 
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Doble objectiu, disposar de bon preu i no arriscar els estalvis obtinguts. 

 

Situació actual marcada per un preu de l’energia elèctrica excepcionalment baix en relació al preu de mercat 

Termini per la 
sol·licitud de 
prorrogar el 
contracte 

30/04/2022 

Termini per 
enviar a l’ACM 
la petició de 
noves 
adhesions i de 
nous CUPs 

16/05/2022 

Termini per 
enviar l’acord 
d’adhesió a la 
pròrroga del 
contracte 
elèctric 

30/06/2022 

L’ACM ha de 

sol·licitar la 

pròrroga 

Els ens locals han 

d’enviar la relació 

de CUPs 

Els ens locals han 

d’enviar l’acord 

d’adhesió, la relació 

de CUPs i el formulari 

de dades 



5 
 

PROCEDIMENT,  

ACCIONS I TERMINIS 
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Petició de noves adhesions i de nous CUPs abans 16/05/2022 

 

Formulari per incloure tots els CUPS que no s’han pogut incloure des de Novembre del 2020 fins ara i que voleu que estiguin 

inclosos al contracte a partir de l’1 de juliol de 2022 

Declaració de nous CUPS a incloure a la pròrroga del contracte de subministrament elèctric (exp.2019.03-D1) de l'ACM que tindrà vigència des de l'1 dejuliol de 2022 a 30 de juny de 2023

Aquesta declaració és per a CUPS que no estan actualment inclosos al contracte. Pels que ja estan inclosos no cal fer la declaració.

NIF Nom Entitat nº CUPS (22 caracters) Potència (kW) Consum anual estimat (kWh-any) Import anual darrer any (€)

Signatura de l'entitat

Aquesta declaració s'ha d'enviar a centraldecompres@acm.cat com molt tard el 16 de maig de 2022.



 

EQUIP DE  

SEGUIMENT DE  

CONTRACTES 

ACMmonlocal        

@ACM948 

  www.acm.cat 

 

centraldecompres@acm.cat 

victor.torrents@acm.cat 

zoraida.diaz@acm.cat 

marcel.marin@acm.cat 

olga.alonso@acm.cat 

marta.riera@acm.cat 

bernat.monpeat@acm.cat 

 

La Central de Compres del Món Local 



Central de Compres 


