PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA A AIGÜES DE BLANES, SA
(ABSA).

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

A.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: subministrament d’energia elèctrica a diverses infraestructures hidràuliques gestionades per
Aigües de Blanes, SA i que figuren en el Annex 1 del plec de condicions tècniques.
B.- DADES ECONÒMIQUES
Sistema de determinació del preu: Preus unitaris, amb previsió d’una despesa màxima estimada anual.
Pressupost de licitació (sense IVA): El pressupost de licitació anual (despesa màxima anual estimada), és
de 190.695€ euros, més l’IVA que li correspongui.
Atès que es tracta d’un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, ABSA no s’obliga a esgotar el
pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de l’energia consumida i utilitzada en funció de les
necessitats d’ABSA.
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és de 381.390€ (sense IVA) per a tota la
durada del contracte, pròrrogues i possibles modificacions contractuals.
C.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte es fixa per un període d’ un any, a comptar de la data que consti en el document
de formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar per un any més.
D.- GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix.
E.- GARANTIA DEFINITIVA
No s’exigeix.
F.- TIPUS DE CONTRACTE
Privat.
G.- REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus del present contracte.
H.- SUBCONTRACTACIÓ
No s’admet.
I.- VARIANTS O MILLORES
No s’admetran variants ni millores
J.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
Les assenyalades en el plec de clàusules administratives.
Classificació empresarial: No s’exigeix.
Q.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert, No subjecte a regulació harmonitzada
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N.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Lloc: oficines d’Aigües de Blanes, al carrer Canigó núm. 5-7 baixos, Blanes (Girona).
Data: la que s’indiqui en l’anunci de licitació (si aquesta coincidís en dissabte o festiu, es traslladarà al
primer dia hàbil següent).
Hora: de 9:00 hores a 13’30:00 hores

3

Clàusula 1.- Objecte del Contracte
L'objecte d’aquest plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de AIGÜES
DE BLANES, SA (d’ara endavant, ABSA), del subministrament d’energia elèctrica a diverses
infraestructures hidràuliques gestionades per Aigües de Blanes SA, que figuren a l’Annex 1 del plec de
condicions tècniques.

Les instal·lacions, punts de subministrament, característiques del mateix, potència contractada i
consums previstos seran els estipulats al Plec de prescripcions tècniques, en el que es fa referència a les
necessitats a satisfer mitjançant el contracte i als aspectes de tot tipus a tenir en compte.

En qualsevol cas, durant el període d’execució del contracte podran incorporar-se, fruit de l’activitat
d’AIGÜES DE BLANES,SA, noves instal·lacions o punts de subministrament, que s’inclouran en el
contracte de conformitat amb allò estipulat al Plec de prescripcions tècniques.

L’adjudicatari prestarà i garantirà el subministrament d’energia demanat en cada punt durant la durada
del contracte, encara que difereixi del consum estimat establert al Plec de prescripcions tècniques, als
preus unitaris compromesos en la seva oferta per a cadascun dels punts de subministrament.

Clàusula 2.- Règim jurídic del Contracte
El contracte té la consideració de contracte privat i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars, pel plec de prescripcions tècniques particulars, pel propi contracte que es
formalitzi, i per l’oferta de l’adjudicatari excepte en allò que no hagi estat acceptat.

Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes, compliment
i extinció del contracte, les parts se sotmetran a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals
de la ciutat de Blanes, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

El present contracte està subjecte a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació als sectors de l’aigua, energia, els transports i els serveis postals i per la Llei de contractes
del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Addicionalment, en el que es refereix a la legislació dels sector elèctric aplica el següent:
-

Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector elèctric i les seves posteriors modificacions.

-

Reial Decret 1164/2001, de 26 d’octubre, pel que s’estableixen les tarifes d’accés a les
xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica.
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-

Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport,
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions
d’energia elèctrica.

-

Tots l’ordenament jurídic específic aplicable al sector elèctric que ampliï i modifiqui
l’anterior normativa.

Clàusula 3.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost de licitació és de 190.695€, IVA no inclòs.
El pressupost de licitació ha d’entendre’s com a estimat, donat que no es pot conèixer a priori l’energia
total consumida en el termini del contracte per tots el punts de consum inclosos en el Plec de
prescripcions tècniques, obtingut en base a la hipòtesi de consums elèctrics i als preus unitaris d’anys
anteriors.

Atès que es tracta d’un contracte de tracte successiu, amb preus unitaris, ABSA no s’obliga a esgotar el
pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de l’energia consumida i utilitzada en funció de les
necessitats d’ABSA.

El valor estimat del Contracte és de 381.390.€, IVA no inclòs, tenint en compte el termini del contracte
més les seves pròrrogues.

Els anuncis, les llicències, permisos o impostos municipals, autonòmics i estatals necessaris per a
l'execució i posada en marxa del subministrament, seran per compte de l'adjudicatari, havent de ser
objecte d'un ingrés independent per part d'aquest, i també són a compte i càrrec seu els costos
financers i de qualsevol altra índole derivats del compliment dels condicionants d'aquesta contractació,
costos tots ells que estaran inclosos en els preus oferts, no tenint dret el contractista a una altra
retribució que la corresponent als preus contractuals i la que en el seu cas pugui derivar del que
s'estableix en els apartats següents d'aquesta clàusula.

Clàusula 4.- Termini d’execució del Contracte
El termini de durada del Contracte és d’un anys comptar des de la seva formalització. És preveu la
possibilitat de prorrogar el contracte per un any més. La data d’inici del contracte es compta a partir del
dia de la signatura del mateix. Aquells subministres que s’incorporin amb posterioritat a l’inici del
contracte, tindran la mateixa data de finalització.

Tanmateix, a la finalització del termini del Contracte, ABSA podrà requerir a l’adjudicatari, el qual hi
estarà obligat, a que continuï prestant-lo en les mateixes condicions establertes per un termini màxim
de sis (6) mesos més, fins que hi hagi un altre contractista que es faci càrrec del mateix, havent de
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comunicar ABSA al proveïdor aquesta circumstància, amb una antelació mínima d’un (1) mes a la data
de finalització del Contracte.

Si per qualsevol circumstància durant la vigència del Contracte ABSA deixés de gestionar el servei de
subministrament d’aigua potable i clavegueram de Blanes com a conseqüència de la finalització del
corresponent contracte de gestió, el Contracte quedarà automàticament resolt, sense que per això el
contractista tingui dret a cap tipus d'indemnització.

Clàusula 5.- Garantia provisional i definitiva
En aquest contracte, no es requerirà garantia provisional.
Igualment, segons el que preveu l’article 95.1 del TRLCSP, s’eximeix de la constitució de garantia
definitiva ateses les circumstàncies d’aquest contracte, en què el lliurament i la recepció s’ha de fer
abans del pagament del preu.
Clàusula 6.- Procediment de contractació
El procediment de es tramitarà de forma ordinària, no està subjecte a regulació harmonitzada, i es durà
a terme mitjançant procediment obert.

El Contracte s’adjudicarà a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, és a dir, a favor de
l’empresa que hagi obtingut la major puntuació d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes
establerts al present Plec.

Clàusula 7.- Publicitat i perfil de contractant
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al perfil del contractant d’Aigües de Blanes, S.A.
Pel que fa a la documentació que es facilitarà, des del dia de la publicació de l’anunci de licitació al perfil
del contractant, els licitadors interessats podran obtenir tota la documentació reguladora de la
contractació des del mateix perfil del contractant, o sol·licitant-la a les oficines d’ABSA en horari de
dilluns a divendres de 9:00h a 13:30.
Clàusula 8.- Capacitat per a contractar
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i acreditin el compliment dels criteris de selecció qualitativa que es determinen
en aquest expedient de contractació, de conformitat amb el que estableix l'article 64 del TRLCSP.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals
estiguin compreses dins els fins, objecte o àmbit d'activitat que d'acord amb els seus propis estatuts o
regles fundacionals li siguin pròpies.
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ABSA podrà contractar amb licitadors o candidats que participin conjuntament. Aquesta participació
s'instrumentarà mitjançant l'aportació d'un document privat en el qual es manifesti la voluntat de
concurrència conjunta, s'indiqui el percentatge de participació de cadascun d'ells i es designi un
representant o apoderat únic amb facultats per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
Contracte fins a l'extinció del mateix. Els contractistes que participin conjuntament en un contracte
respondran solidàriament davant ABSA de les obligacions contretes.
En el cas de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la U nió Europea o de l'Espai Econòmic
Europeu que la legislació de l'Estat respectiu exigeixi la inscripció en un registre professional o
comercial, serà suficient l'acreditació de la inscripció, la presentació d'una declaració jurada o un
certificat dels previstos a l’Annex XI de la Directiva 2014/24/U E, de 26 de febrer de 2014, del Parlament
Europeu i del Consell, sobre la contractació pública, d'acord amb les condicions previstes a l'Estat
membre en el qual es trobin establertes.
Les empreses d'Estats no pertanyents a la U nió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, a més d'acreditar
la seva capacitat d'obrar conforme la legislació del seu Estat d'origen i la seva solvència econòmica i
financera, tècnica o professional, hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva representació
diplomàtica espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de
procedència de l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la
contractació amb l'Administració, en forma substancialment anàloga.

Clàusula 9.- Presentació de les ofertes i contingut
La documentació per a les licitacions s’ha de presentar en sobres tancats, identificats, a l’exterior, amb
indicació de la licitació a què concorrin i signats pel licitador o la persona que el representi i indicació el
nom i cognoms o raó social de l’empresa. A l’interior de cada sobre, en un full independent s’hi farà
constar el contingut, enunciat numèricament.

Els licitadors presentaran les seves proposicions, en el termini que s’indiqui en el perfil del contractant de
la página web d’Aigües de Blanes, SA. Que no podrà ser inferior a QU INZE DIES naturals, a comptar des
del dia següent al seu anunci en el perfil del contractant.

Les proposicions es presentaran a les oficies de l’empresa AIGÜES DE BLANES, SA al carrer Canigó núm.
5-7 baixos (Blanes) de 9:00 hores a 13’30 hores.

Els licitadors que enviïn les seves proposicions per correu, hauran de justificar la data d’imposició de
l’enviament en l’oficina de correus i

notificar-ho en el mateix dia al fax. 972.359.586. Sense la

concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació
amb posterioritat a la data d’acabament del termini. Transcorreguts, no obstant, 10 dies naturals
següents a la data indicada sense haver-se rebut la proposició, aquesta no serà admesa en cap cas.
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La presentació de proposicions implica per part de l' empresari l' acceptació incondicionada de les
clàusules d' aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’empresa.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya,
anar degudament signada pel licitador, ser original o degudament autenticada.

Les empreses podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que,
en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. ABSA garantirà la confidencialitat de la
informació expressament així designada.

La presentació de les ofertes porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals als
sistemes d’informació de ABSA, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

ABSA podrà comprovar, abans i després de l'adjudicació i en el curs del Contracte, la veracitat de la
documentació presentada pels licitadors, entenent-se que la falsedat de les dades i circumstàncies que
constin, pot ocasionar, si encara no s'ha adjudicat el Contracte, l'exclusió del procediment de
contractació, o una vegada adjudicat el mateix, pot ser resolt per ABSA per incompliment imputable al
licitador, amb indemnització de danys i perjudicis si escau.

Contingut de les ofertes

SOBRE NÚM. 1
Portarà la menció “ Documentació administrativa per a la contractació del subministrament
d’energia elèctrica per a l’Empresa d’Aigües de Blanes, SA”, presentada per............................” i haurà
de contenir la documentació següent:

En atenció al què es disposa a l’article 146.4 LCSP el licitador haurà de presentar una declaració jurada
d’acord amb el model següent:

"En/Na.......................................................................... amb NIF núm. ......................... , en nom propi, (o
en representació de l'empresa ................................. en qualitat de ........, i segons escriptura
pública autoritzada davant Notari .............. ............... , en data ................................... i amb número de
protocol.../o document, CIF núm. .............................. domiciliada a ........................ carrer
...................núm............................................................ ), declara responsablement que:
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a) ..Que reuneix la personalitat jurídica necessària per presentar-se a aquesta
licitació i, en el seu cas, la representació per a contractar amb l’administració.
b) ..Que reuneix els requisits de solvència econòmica, tècnica i professional establerts
en aquest plec de condicions.
c) ...Està facultat/ada per a contractar amb l’empresa, ja que, tenint capacitat
d’obrar, no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 60 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
d) ..Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) ..Que l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no
inferior al 2% o que s’ha adoptat algunes de les mesures alternatives previstes a
l’art. 2 del RD 364/2005, de 8 d’abril, si s’escau.
f) ...Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat, cap
persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 25/1983, de 26 de desembre,
sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, així com la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
g) ..Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
h) ..Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals que es requereixen
per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
i)..Que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el procés
de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte, és el
........................ .
q) En el cas que es concorri en unió temporal d’empreses, es comprometen en
constituir-se formalment en el supòsit de resultar adjudicataris.
j)..Que autoritza a AIGÜES DE BLANES, SA a retenir de la primera i successives factura
la quantitat corresponent a la garantia definitiva, si s’escau.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. (lloc, data i signatura)
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El licitador amb qui recaigui al seu favor la proposta de resolució, haurà d’aportar, en el termini
requerit per aquesta administració, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents exigits a la clàusula 16 d’aquest plec de condicions.

SOBRE NÚM. 2
Portarà la menció “Documentació tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que depenguin
d'un judici de valor per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica per a
L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A presentada per ...................................... i haurà de
contenir la documentació següent:

•

Relació numerada de la documentació inclosa.

•

Documentació tècnica que acrediti els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor a

tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 11 del present plec.

ADVERTÈNCIA
La documentació que contenen els sobres precedents no pot incloure cap informació que permeti
conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris
avaluables de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció "Proposició econòmica i documentació tècnica acreditativa dels criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica per a
L’EMPRESA AIGÜES DE BLANES, S.A.” presentada per....................... "

i

haurà

de

contenir

la

documentació següent:

•

Relació numerada de la documentació inclosa.

La proposició econòmica, que haurà d'ajustar-se al model de l’ANNEX 1

Clàusula 10. Condicions mínimes i medis d’acreditació de la solvencia económica i financera i
profesional o técnica

La solvència econòmica i financera i la solvència professional i tècnica s’acreditarà per un o varis
dels següents mitjans:
Solvència econòmica-financera
-

Documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, en l’àmbit del contracte i que referit a
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l’any de mes volum de negocis dels 10 últims acabats ha d’ésser almenys de 190.000€.
-

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals de
300.000€

Quan per raons justificades, l'empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.

Solvència tècnica
La solvència tècnica vindrà acreditada pels mitjans següents:
•

Acreditació dels principals treballs realitzats, en els darrers deu anys que tinguin relació amb
l'objecte i preu ofertat. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic
o, quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit per aquest o a
falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l'autoritat competent.

•

Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, en que assegura que disposa de
recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària
pel desenvolupament de l’obra.

•

Documents que acreditin disposar de mitjans adequats de transport o, en el seu defecte,
acords amb transportistes per a l’execució del contracte.

ALTRES REQU ERIMENTS
A més els licitadors han d’acreditar que
a) Estar inscrits a la secció 2a del Registre administratiu de distribuïdors, comercialitzadors i
consumidors qualificats del Ministeri d’Economia, de conformitat amb el que estableix l’article
71.2, lletra a, del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
b) Estar degudament autoritzats per exercir l’activitat comercialitzadora, segons el que
preveuen els articles 71 i 73 del Reial decret 1955/2000.
Clàusula 11. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició econòmicament més
avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d'ells:
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Els criteris emprats per a la valoració de les ofertes presentades seran els següents:
- Criteris objectius, avaluables mitjançant fórmula: 80%
- Criteris tècnics, sotmesos a judici de valor: 20%
CRITERI ECONÒMIC (80 punts)
La proposició econòmica haurà d’ajustar-se al model que figura com a ANNEX 1 del present Plec
degudament signada i datada.

Les condicions econòmiques de les ofertes, hauran de complir amb allò indicat en el present Plec i en el
Plec de prescripcions tècniques.

El terme potència serà l’establert per la legislació aplicable en cada moment, sense tenir en compte
l’IVA.

El terme d’energia inclourà tots els conceptes que intervinguin, tant el cost de l’energia, el marge del
comercialitzador, la garantia de potència, el terme d’energia de la tarifa d’accés a xarxa, pèrdues de
transport i distribució, costos d’operació del sistema i altres gravàmens vigents com l’impost sobre
l’electricitat, sense incloure l’IVA.

El preu de lloguer dels equips de mesura es tindrà en compte en els conceptes anteriors, en cas que els
equips no siguin propietat de ABSA. El licitador estimarà el lloguer dels equips de mesura en funció de
les característiques de cadascun dels punts. En cas d’existir preus diferents per cada tarifa d’accés, en
funció de si són punts que disposen de telemesura de distribuïdora, s’haurà d’indicar en l’oferta, fent els
càlculs amb els preus de subministrament sense telemesura.

Els peatges d’accés o altres valors regulats per normativa a tenir en compte per a la redacció de l’oferta
seran els indicats vigents 7 dies abans del termini de presentació de les ofertes.

En cas de produir-se variacions, a l’alta o a la baixa, en els components regulats del preu de l’electricitat
o de la tarifa d’accés, aquestes es repercutiran íntegrament en els preus del contracte. Per a aquesta
revisió, es prendrà com a base els preus del peatge d’accés, pagaments per capacitat, retribució de
l’operador de mercat i sistema i impost municipal indicats en les ordres vigents 7 dies abans del termini
límit de presentació de les ofertes. De la mateixa manera, els períodes tarifaris que es tindran en
compte seran els vigents 7 dies abans del termini límit per presentar les ofertes.
L’oferta econòmica s’haurà de lliurar tant en format paper com en un CD o qualsevol altre suport digital
amb el document en excel.
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En l’oferta econòmica s’entendran inclosos amb caràcter general els altres tributs, taxes i cànons de
qualsevol índole que siguin aplicable, així com totes les despeses que s’originin per a l’adjudicatari, com
a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present Plec.

En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la consignada en lletra, prevaldrà aquesta
última.

En el cas que els licitadors incloguin en la seva proposició econòmica l’import de l’oferta en diversos
ocasions i existeixi discrepància entre les quantitats, serà vàlida la menor de totes elles.

Per la valoració d’aquest sobre 3 es procedirà a l’obtenció de l’import anual ofert d’energia elèctrica,
sense IVA, a base del producte del preu de cada tarifa, pel consum anual. Això donarà un import anual
ofert.

Obtingut el valor de l'oferta de cada licitador, les ofertes es puntuaran conforme els següents criteris de
ponderació:

A l'oferta econòmicament més avantatjosa, és a dir, l'oferta amb menor preu, se li assignaran 80 punts.
La resta de proposicions es valorarà de la següent manera:
 V .Of mejor
Px = 80 × 
 V .Of x





Essent:
Px Puntuació assignada a cada licitador.
V.Ofmejor Oferta econòmicament més avantatjosa (oferta amb menor valor de V.Ofx).
V.Ofx Oferta de cada licitador.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (20 punts)
La valoració tècnica de l’oferta es realitzarà mitjançant l’anàlisi dels punts que es descriuen a
continuació, amb una puntuació màxima de 20 punts. Les propostes es puntuaran proporcionalment a la
millor, d’acord amb criteris quantitatius i/o qualitatius segons cada aspecte a puntuar.

Sobre 2. (Proposició de licitació amb avaluació de criteris subjectius): Fins un màxim de 20 punts:
2.1 Document en el que s’indiqui la pàgina web (Fins un màxim de 6 punts).

La referida pàgina web ha de disposar d’un entorn d’accés restringit per ABSA. Aquest espai ha de
permetre consultar la facturació corresponent al subministrament realitzat per l’empresa
comercialitzadora, i descarregar-la en format e-factura (individual i agrupada) i en pdf. Així mateix,
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l’esmentada web haurà de contenir els models de tramitació, amb el corresponent procediment, per
poder realitzar altes, baixes, modificacions... dels punts de consum. La proposta d’aquesta pàgina web
s’haurà de presentar segons model que s’adjunta com ANNEX 2.

Mitjançant la presentació d’aquest ANNEX 2, s'avaluarà l’accés on-line a les dades del contracte, així
com els tràmits i gestions que es poden realitzar des de la web de l’empresa licitadora en el marc de la
personalització a les finalitats del contracte. En aquest sentit, es valorarà fins a 2 punts per la
navegabilitat i usabilitat de la web, on s’estipula l’anàlisi respecte a la facilitat d’identificació dels
subministraments, la facilitat d’accés als tràmits i gestions que es poden realitzar, respecte al temps de
resposta (velocitat-agilitat) de la web. 2 punts per l’accessibilitat a les factures la seva descàrrega,
mètode de cerca de les factures, i possibilitat de descàrrega en els dos formats abans indicats); i fins a 2
punt l’accés a les dades agrupades de consum i costos mensuals.

2.2 Document identificatiu del servei d’atenció de reclamacions que disposa l’empresa licitadora.
(Fins un màxim de 5 punts).

Aquest document, inclou l’ANNEX 3 acompanyat de la memòria descriptiva de les actuacions i mitjans
tècnics i personals assignats per aquesta tasca en el que s’assenyalarà les funcions de l’empresa
comercialitzadora, com a suport a les gestions que s’hagin de realitzar davant l’empresa distribuïdora, el
termini màxim per a la resolució de les reclamacions, la seva adreça, telèfon, fax i adreça electrònica de
contacte, així com qualsevol altra dada que en relació a aquest servei pugui resultar d’interès per a
l’òrgan de contractació.

S'avaluarà en un màxim de 5 punts en base al menor temps de resposta de les incidències i procediment
descrit a la memòria descriptiva abans esmentada

2.3 Document identificatiu del/s centre/s d’atenció d’urgències durant les 24 hores de l’any per a la
solució d’incidències, pel que fa al subministrament d’energia elèctrica (Fins un màxim de 6 punts).

Aquest document indicarà els següents aspectes: els serveis i atenció que ofereix; el termini màxim
d’atenció al punt de subministrament afectat; les solucions proposades per donar resposta a les
incidències més habituals en el subministrament d’energia elèctrica; l’adreça de contacte, si s’escau, el
número de telèfon i altres dades identificatives (adreça electrònica, fax, ...); qualsevol altra informació
en relació al/s mateix/os que pugui resultar d’interès per a l’òrgan de contractació, segons model que
s’adjunta com ANNEX 4.

14

S'avaluarà la logística, el sistema de resposta i la disposició i organització dels mitjans adscrits del model
de gestió per a la solució d'incidències. En aquest sentit, es valorarà fins a 3 punts la definició de la
logística en quant a mitjans tècnics i personals adscrits al determinat centre; fins a 2 punt pel temps de
resposta a partir de l’avís i finalment fins a 1 punt més per la disponibilitat operativa i horària de cada
una de les persones responsables de cada ubicació geogràfica amb el seu nom, telèfon mòbil i correu
electrònic.

2.4 Document on s’indiqui el model de fitxer digital o arxiu electrònic (Fins un màxim de 3 punts).

L'esmentat fitxer digital o arxiu electrònic ha de permetre compilar i tractar de forma agregada o isolada
els punts de subministrament de ABSA, per tal de fer una explotació d’aquesta informació i valorar
accions en l’àmbit de l’eficiència energètica.

S'avaluarà la proposta en quant permeti el tractament de la informació aportada, així com
l’exhaustivitat i nombre de camps del mateix model de fitxer digital o arxiu electrònic, amb 1 punt.
L’atribució es realitzarà amb l’anàlisi dels camps, priortizant aquells assenyalats en vermell, i en menor
grau la resta, que s’estableixen en el model de l’ANNEX 5.

S’avaluarà el fet de la seva compatibilitat amb els sistemes d’informació habituals, del programari
utilitzat en l’àmbit de la comptabilitat energètica, amb 3 punts. Aquests es graduaran segons el nombre i
tipus de formats que es pugui escollir del fitxer, maximitzant la seva puntuació en aquells que presentin i
es pugui treballar en un full de càlcul.

Clàusula 12. Criteris de preferencia en cas d’igualació de proposicions
L'ordre de prelació serà:
1è. A favor de les proposicions presentades per empreses que en el moment d’acreditar la seva
solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior
al 2% en funció del percentatge. Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat
respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència, en l’adjudicació del contracte,
el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

2n. A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció
laboral de persones en situació d’exclusió social.

3r. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord amb els
criteris i requisits establerts en el TRLCSP.
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4t. A favor de les proposicions presentades per les empreses que en el moment d’acreditar la seva
solvència tècnica o professional compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a
promoure la igualtat efectiva entre homes i dones en el mercat de treball, d’acord amb la Llei
Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones.

5è. A favor de la proposició que comprengui l’oferta més favorable.

6è. En cas de seguir persistint l’empat, desprès d’aplicar tots els criteris precedents es decidirà
l’adjudicació entre elles per sorteig.

Clàusula 13. Mesa de Contractació
Per una adequada garantia dels principis d’objectivitat i transparència en la selecció de l’oferta més
avantatjosa, es constituirà una Mesa de Contractació que estarà formada per:
President: Narcís Piferrer i Reixach
Vocals:

- Xavier Solé Badia. Director d’AIGÜES DE BLANES, SA
- Francesc Heras Perellón. Enginyer
- Xavier Mateu Nicolau. Diplomat Empresarials.

Secretària: Montserrat Presas Sánchez. Advocada
La Mesa de contractació podrà estar assistida per personal especialitzat, amb veu però sense vot.

Clàusula 14.- Valoració de les ofertes
La qualificació de la documentació presentada s’efectuarà per la mesa de contractació constituïda
a aquest efecte.

En primer lloc la Mesa de Contractació, en sessió no pública, el dia i hora que s’estableixi en el
plec de condicions procedirà a qualificar els documents del SOBRE NÚM. 1 (documentació
administrativa), i si observés defectes materials en la documentació presentada ho comunicarà en
el domicili per a la pràctica de la notificació que el licitador hagi fet constar en la seva oferta o per
fax o correu electrònic, i concedirà un termini no superior a 3 dies hàbils per tal que el licitador
subsani l’error o el defecte.

A més a més la Mesa de Contractació podrà sol·licitar a l’empresari aclariments respecte els
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certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres complementaris i
atorgarà un termini no superior a cinc dies naturals per realitzar els aclariments esmentats.

La Mesa de Contractació una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu
cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, determinarà les empreses admeses
a licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.

La secretària de la Mesa aixecarà una acta en la qual es deixarà constància del que s’ha exposat.

Conclosa la fase anterior, es celebrarà en acte públic al lloc, data i hora que prèviament s’hagi
assenyalat a la pàgina web, en el perfil del contractant, en el què es donarà compte dels licitadors
admesos, els rebutjats i les raons del rebuig i es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 2, que
conté els criteris no quantificables automàticament, i es farà entrega al/s tècnic/s encarregats de
valorar la documentació que en ell es contingui per a la seva valoració.

Posteriorment, es procedirà a l’obertura del SOBRE NÚMERO 3, en el lloc i dia que prèviament
s’hagi assenyalat a la pàgina web, en el perfil del contractant. En aquest segon acte públic es
llegirà en primer lloc la ponderació assignada als criteris dependents de judicis de valor, i tot
seguit s’obrirà el contingut de les proposicions econòmiques, i es procedirà a la lectura del seu
contingut, passant la documentació als serveis tècnics per tal que elevin el seu informe a la mesa
de contractació.

Seran rebutjades per la Mesa, mitjançant resolució motivada, les proposicions que no concordin
amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixen del pressupost base de licitació, les
que modifiquin substancialment el model de proposició establert en aquest Plec, així com aquelles
que continguin un error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment seran
rebutjades aquelles proposicions en les quals el licitador reconegui l’error o inconsistència que la
facin inviable.

A continuació es passarà la documentació als serveis tècnics per tal que elevin el seu informe a la
mesa de contractació.

Els membres que integren els Serveis tècnics especialitzats actuaran de conformitat amb els
principis d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi
ni a través d’entitats o particulars, puguin intervenir en aquest procés de contractació com a
licitadors.
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Clàusula 15. Proposta d’adjudicació
La Mesa avaluarà les proposicions presentades que hagin estat admeses, previ informe tècnic,
reunint-se les vegades que sigui necessari, i efectuarà una proposta d’adjudicació en favor del
licitador que hagi obtingut la major puntuació, d’acord amb els criteris de valoració que es
recullen en el present Plec.

Clàusula 16. Presentació de documentació per part del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent en que hagi rebut el
requeriment, presenti la següent documentació:

1.- La documentació que acrediti la capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones
jurídiques, s’acreditarà mitjançant còpia fefaent del CIF i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si
escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que
hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar
s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits,
si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la U nió Europea hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72 TRLCSP, mitjançant la
inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre (endavant, RGLCAP).

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà mitjançant informe de la
Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular del lloc del
domicili de l’empresa, fent constar que es troben inscrits en el Registre Local professional, comercial
o anàleg o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit de les activitats objecte dels
contractes. En aquest supòsit, a més, caldrà acompanyar informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior del Ministeri de Economia i
Hisenda sobre la condició de l’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari de l’Acord sobre
Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç o, en cas contrari, que admet la
participació

d’empreses

espanyoles

en

la

contractació

amb

l’Administració,

de

forma

substancialment anàloga. Així mateix, hauran d’acreditar tenir una sucursal oberta a Espanya, amb
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designació d’apoderats o representants per a llurs operacions i estar inscrites en el Registre
Mercantil.

Els empresaris que siguin persones físiques acreditaran la seva capacitat d’obrar aportant còpia del
DNI.

Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre acompanyaran poder suficient a
l’efecte i còpia fefaent del DNI de la persona física que signi la proposició.

2.- Acreditació de la solvència financera i econòmica i professional i tècnica del licitador en els
termes de la clàusula 10) del present Plec.

3.-Declaració responsable de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols, cas de
tractar-se d’empreses estrangeres.

4.- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social i l’impost sobre Activitats Econòmiques.

5.- Comprovant d’haver dipositat la garantia definitiva, si s’escau.

En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es podrà aportar certificació expedida per aquest o fitxa
impresa de la inscripció, juntament amb una declaració responsable del licitador manifestant que les
circumstàncies de la inscripció no han experimentat variació. La inscripció en el Registre acreditarà
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació
professional o empresarial (solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, així
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar.

En el mateix termini caldrà que el licitador acrediti disposar efectivament dels mitjans que
s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte.

Quan els licitadors hagin concorregut en U nió Temporal d’Empreses, l’escriptura de constitució s’haurà
d’aportar abans de la formalització del contracte.

Igualment, quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti

algun tipus d’assegurança, abans de la

formalització del contracte, s’haurà d’aportar la pòlissa corresponent.
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Clàusula 17. Adjudicació
L’adjudicació es farà en el termini màxim de 2 mesos, a comptar des del termini de presentació de les
proposicions. El termini indicat es pot ampliar quan s’identifiquin proposicions desproporcionades o
anormalment baixes i es segueixi el tràmit indicat en aquest plec.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, els
licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li la garantia constituïda, de
ser el cas, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als
licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i
publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la
pròrroga.
El resultat de l’adjudicació es notificarà en el termini màxim de 10 dies al licitador adjudicatari i a la resta
de licitadors, publicant-se al Perfil de Contractant en el mateix termini.

Així mateix, en la comunicació a l’adjudicatari es determinarà que en el termini de 15 dies naturals
comptats des de la data de notificació de l’adjudicació aquesta haurà d’aportar els comprovants
corresponents al pagament dels anuncis de licitació, si fos el cas, la documentació que acrediti l’efectiva
disposició dels mitjans als que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del contracte i tot altre
document legalment exigible.

L'Òrgan de Contractació podrà deixar desert el procediment si no hi ha cap proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris del present Plec o deixar el mateix sense efecte quan concorrin
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que ho justifiquin, sense que per això es pugui exigir per part
dels licitadors indemnització alguna.

Clàusula 18.- Formalització del Contracte
El Contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts en el
termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació i prèvia aportació de la
documentació requerida per l’Òrgan de Contractació.

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués al requeriment de ABSA, no complís els requisits per a la
celebració del Contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, ABSA podrà procedir a
deixar sense resoldre l’adjudicació. En aquest supòsit es confiscarà la garantia i ABSA podrà exigir la
indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests casos, ABSA podrà adjudicar el Contracte a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

Clàusula 19.- Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus durant el termini d’execució del Contracte.
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Clàusula 20.- Facturació
L’adjudicatari facturarà mensualment a ABSA l'import de l’energia consumida i utilitzada, d'acord amb el
que estableix la legislació vigent.

ABSA abonarà a l’adjudicatari l'import de cada factura dins dels seixanta (60) dies següents a la data
d'expedició dels documents que acreditin la realització del servei o el lliurament.

Clàusula 21.- Execució de la prestació
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present Contracte, el contractista es
compromet a:

a) Executar el Contracte amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes al present Plec i al Plec
de Prescripcions Tècniques i d'acord amb les instruccions que, en interpretació tècnica d'aquest,
donés al contractista el Responsable del Subministrament i Servei.
b) Realitzar el subministrament durant la vigència del Contracte, d'acord amb els termes i condicions
establerts al mateix i als Plecs i a la seva oferta, complint, en tot moment, la normativa vigent.
c) Dedicar els recursos humans i materials necessaris per a l’òptim desenvolupament de les tasques
pròpies dels serveis contractats.
d) Responsabilitzar-se de la correcta prestació dels serveis per part dels seus treballadors, havent
d'indemnitzar a ABSA per tots els danys i perjudicis que s'ocasionin amb culpa o negligència dels
mateixos.
e) Complir les instruccions que raonablement li transmeti de forma expressa ABSA, per mediació dels
seus representants, que hauran de subjectar-se en tot cas a les normes i principis establerts en
qualsevol document contractual.
f)

Mantenir informada a ABSA, de forma regular, de totes les dades i documentació derivats dels
serveis i facilitar, abans del dia tres (3) de cada mes posterior al servei realitzat, la relació de treballs
realitzats. El contractista, previ a l'inici de la realització dels treballs i cada vegada que sigui
necessari, haurà de subministrar la documentació de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) de
la manera que ABSA li sol·liciti.

g) Satisfer puntualment i en la seva integritat quantes obligacions fiscals, laborals i davant la Seguretat
Social siguin exigibles pel correcte desenvolupament de la seva activitat, i, en general, complir amb
qualsevol altra obligació derivada de la vinculació amb persones que treballin amb o per a ella.
h) Tenir concertada, amb entitat asseguradora de reconeguda solvència, una pòlissa de responsabilitat
civil enfront de tercers que cobreixi les possibles responsabilitats que puguin derivar-se de la
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inadequada prestació dels serveis objecte del present Contracte, havent de mantenir aquesta
pòlissa vigent fins al límit temporal de la seva responsabilitat, segons es determini per la legislació
vigent, i havent de cobrir la pòlissa, a més de la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat
civil patronal i la responsabilitat civil subsidiària de subcontractistes. L’import mínim que ha de ser
objecte de cobertura per l’assegurança esmentada serà de tres cents mil euros (300.000,00.-€).

Clàusula 22.- Protecció de dades i confidencialitat
Tota la informació que es lliuri al contractista per al desenvolupament del contracte tindrà el caràcter de
confidencial.
El contractista queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pogués conèixer o se li hagués facilitat amb ocasió del compliment o realització
d'aquest contracte, especialment els de caràcter personal o empresarial, que no podrà copiar o utilitzar
amb finalitat diferent a la que figura en aquest Contracte, ni tampoc cedir a uns altres ni tan sols a
l'efecte de conservació. En tot cas, el contractista actuarà en el tractament de les dades únicament de
conformitat amb les instruccions que li assenyali AIGÜES DE BLANES, SA. L'obligació de preservar la
confidencialitat regeix durant el desenvolupament del contracte i amb posterioritat al mateix. A aquest
efecte, el contractista s'obliga a indemnitzar a AIGÜES DE BLANES, SA per qualsevol danys i perjudicis
que sofreixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment, que porti la seva causa d'un
incompliment o compliment defectuós per part del contractista del que es disposa tant en el Plec, com
en el Contracte i com en el que es disposa en la normativa reguladora de la protecció de dades de
caràcter personal.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el Contracte són de caràcter indefinit.
El contractista queda, igualment, obligat al compliment del que es disposa en les lleis vigents sobre
protecció de dades de caràcter personal, en particular al recollit en:
•

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

•

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).

Així mateix, en relació amb la documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix
que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per tal de facilitar
la referida informació a AIGÜES DE BLANES, SA amb la finalitat de la present contractació.

La documentació presentada pel licitador que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les
oficines d’AIGÜES DE BLANES, SA, i serà tractada per a la qualificació, valoració i comparació de les
proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació del sector públic que sigui d’aplicació a aquesta entitat. Els destinataris d’aquesta
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informació seran la pròpia AIGÜES DE BLANES, SA, així com aquells tercers que realitzin tasques de
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la
mateixa.

La presentació de l’oferta i de la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a AIGÜES DE
BLANES, SA a tractar-la en els termes informats i, en cas que efectivament se li adjudiqui el contracte, en
el marc de l’execució del mateix.
Els interessats/afectats podran exercitar els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició
dirigint un escrit a AIGÜES DE BLANES, SA com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada en
què s’adjuntarà una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre document oficial que acrediti la
identitat de la persona que exerciti el dret.

Clàusula 23.- Subcontractació i cessió del Contracte
No s’admet.

Clàusula 24.- Modificacions del Contracte
L'Òrgan de Contractació té la prerrogativa de modificar el Contracte per a atendre noves necessitats
degudament justificades. Aquestes modificacions, sense perjudici de la necessitat de fixar la
corresponent compensació econòmica, seran immediatament aplicables i d'obligada acceptació pel
contractista quan no superin, aïllada o conjuntament, el vint-i-cinc per cent (25%) del valor estimat del
Contracte, IVA exclòs, tenint en compte el principi de llibertat de pactes.
En relació a les modificacions a què es refereix l'apartat anterior, l'Òrgan de Contractació comunicarà
anticipadament al contractista, amb almenys quinze (15) dies naturals d'antelació a la seva data
d'efectes, la modificació a aplicar, indicant la data d'implantació de la mateixa i el preu que es proposa
com a contraprestació.
Rebuda la comunicació, que haurà de descriure l'abast de la modificació en els seus aspectes tècnics i
operatius, el contractista disposarà d'un termini de deu (10) dies naturals per a manifestar el que estimi
procedent.
Si el contractista efectués manifestacions en relació a la modificació, l'Òrgan de Contractació decidirà
respecte de l'acceptació, total o parcial, o el rebuig, de les manifestacions del contractista, tot això sense
perjudici que la modificació s'hagi d'aplicar en els termes inicialment enunciats un cop arribada la data
d'aplicació definida, tot i que a aquesta data l'Òrgan de Contractació encara no s'hagi pronunciat en
relació a l'acceptació o rebuig de les manifestacions del contractista.
Concretats els termes finals de la modificació, la mateixa es plasmarà en la corresponent addenda o
suplement al Contracte.
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Clàusula 25.- Resolució i extinció del Contracte
La resolució del Contracte és la forma d’extinció del mateix, abans de la seva conclusió normal, per
alguna causa legal o prevista al Contracte.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a ABSA per escollir entre el
compliment del Contracte o demanar la seva resolució, amb indemnització, en un i altre cas, dels
perjudicis que l’incompliment li hagi causat.

ABSA també podrà declarar la resolució del Contracte quan el contractista incorri en alguna de les
següents causes de resolució:
a)

El mutu acord de les parts.

b) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb ABSA o l'extinció de la personalitat
jurídica del contractista.
c)

L'incompliment de la obligació de l'adjudicatari de respectar el caràcter confidencial respecte de les
dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del
Contracte i dels que tingui coneixement amb ocasió del mateix.

d) L’incompliment de qualsevol obligació prevista al Contracte i als plecs.
e) La cessió del Contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un tercer.
f)

L'abandó del Contracte. Es presumirà l'abandó quan l'adjudicatari deixi de realitzar el servei sense
causa justificada durant més de quaranta-vuit (48) hores seguides.

g)

L'obstrucció de les facultats de direcció i inspecció de ABSA.

En els casos de resolució per incompliment del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a ABSA pels
danys i perjudicis ocasionats.
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ANNEX 1

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na ........................................................, amb DNI núm. .............................., com a (CÀRREC) de (NOM
EMPRESA) amb NIF .................................... i domicili social ................................, assabentat de les
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de SU BMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A ABSA em comprometo en nom de l’empresa que represento a realitzar-lo
amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de (expresseu clarament
escrita en números i lletres la quantitat en euros per la qual es compromet el proponent)
..............................€, preu que inclou l’import estimat de lloguer, l’impost elèctric i quedant exclòs l’IVA,
tot desglossat en els següents quadres:

Import anual oferta energia elèctrica

Preu (€/kWh) sense incloure l'IVA
TARIFA
D'ACCÉS

P1

P2

P3

P4

P5

Consums anuals estimats (kWh)
P6

2.0A
BAIXA
TENSIÓ

P1

P2

P3

P4

P5

TOTAL
P6

63.469

2.1A

25.535

3.0A

1.560.381
Import anual ofert energia elèctrica (sense IVA)

I perquè consti, signo aquest proposició econòmica.

lloc i data)
Signatura del/de la declarant

Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 2

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI WEB OFERT

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 del contracte del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
ABSA que l’empresa ......................................................................., disposa d’una web amb l’adreça
............................................................................, i claus d’accés operatives següents:

usuari............... clau accés..............

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant

Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 3

ACTUACIONS DAVANT INCIDÈNCIES

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 del contracte del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
ABSA que l’empresa .......................................................................,

Ofereix un temps màxim de resposta en la seva posada a disposició efectiva per resoldre les incidències
que afectin als punts de subministrament o agrupació de punts de subministrament de ...........hores.

I per què consti s’adjunta memòria descriptiva de les actuacions i mitjans tècnics i personals assignats
per aquesta tasca.

Com a prova de conformitat, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant

Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 4

PUNTS DE SERVEI DE SUPORT 24 hores

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 del contracte del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
ABSA que l’empresa .......................................................................,

Disposa dels punts de servei de suport al client amb motiu d'urgències que es localitzen a les següents
ubicacions geogràfiques:

Carrer, número, pis

Població

Província

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant

Segell de l’empresa licitadora
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Telèfon de
contacte

Fax

ANNEX 5

FITXER DIGITAL DE FACTURACIÓ
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 del contracte del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
ABSA que l’empresa ......................................................................., subministrarà un fitxer digital de
facturació amb tots els camps marcats a continuació:

Els camps marcats en vermell són camps necessaris de cara a poder realitzar la gran majoria d'anàlisis/informes
El format desitjat és un full de càlcul (xls, xlsx, ods, csv …) amb els noms dels camps que es descriuen a continuació, a raó de camp per columna i on cada fila és una factura d'electricitat
Notes sobre formats de camp:
text
alfanumèric, qualsevol longitud si LONGITUD TEXT no està especificat
numèric enter
número enter
numèric flotant
número real, amb les posicions decimals indicades
numèric monetari
número real, amb les posicions decimals indicades
data
data en format dd/mm/aaaa
booleà
valor booleà, indica cert (valor 1) o fals (valor 0), 1 o 0
Dades del subministrament

obligatoris depenent
de la tarifa d'accés

Dades de la factura

CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

cif_entitat
nom_entitat
cups
num_contracte
num_contracte_acces
cnae
data_fi_contracte
descripcio
comercialitzadora
cif_comercialitzadora
distribuidora
tarifa_acces
tarifa
pot_contract_p1
pot_contract_p2
pot_contract_p3
pot_contract_p4
pot_contract_p5
pot_contract_p6
direccio
codi_postal
poblacio
provincia
num_comptador
tipus_comptador

CIF del client, receptor de la factura
Nom del client, receptor de la factura
Número de CUPS del subministrament
Número de contracte (identificació) del subministrament
Número de contracte d'accés
CNAE
Data finalització del contracte actual
Descripció addicional del contracte
Companyia comercialitzadora
CIF companyia comercialitzadora, emisora de la factura
Companyia distribuidora
Tarifa d'accés del subministrament
Tarifa/producte identificatiu de la comercialitzadora
Potència contractada pel període 1 (kW)
Potència contractada pel període 2 (kW)
Potència contractada pel període 3 (kW)
Potència contractada pel període 4 (kW)
Potència contractada pel període 5 (kW)
Potència contractada pel període 6 (kW)
Adreça del punt de subministrament
Codi postal del punt de subministrament
Població del punt de subministrament
Província del punt de subministrament
Número de comptador
Tipus de comptador

text
text
text
text
text
text
data (dd/mm/aaaa)
text
text
text
text
text
text
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
text
text
text
text
text
text

CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

num_factura
data_emissio
data_venciment
periode_ini
periode_fin
consum_tot
base
iva
import_iva
import_tot
lectura_ant_p1
lectura_act_p1
consum_p1
abonament_p1
lectura_ant_p2
lectura_act_p2
consum_p2
abonament_p2
lectura_ant_p3
lectura_act_p3
consum_p3
abonament_p3
lectura_ant_p4
lectura_act_p4
consum_p4
abonament_p4
lectura_ant_p5
lectura_act_p5
consum_p5
abonament_p5
lectura_ant_p6
lectura_act_p6
consum_p6
abonament_p6
consum_react_tot
consum_react_fact
lectura_react_ant_p1
lectura_react_act_p1
consum_react_p1
abonament_react_p1
lectura_react_ant_p2
lectura_react_act_p2
consum_react_p2
abonament_react_p2
lectura_react_ant_p3
lectura_react_act_p3
consum_react_p3
abonament_react_p3
lectura_react_ant_p4
lectura_react_act_p4
consum_react_p4
abonament_react_p4
lectura_react_ant_p5
lectura_react_act_p5
consum_react_p5
abonament_react_p5
lectura_react_ant_p6
lectura_react_act_p6
consum_react_p6
abonament_react_p6
maximetre_p1
maximetre_p2
maximetre_p3
maximetre_p4
maximetre_p5
maximetre_p6

Número de factura
Data d'emissió de la factura
Data de venciment de la factura
Data inicial de la factura
Data final de la factura
Consum activa total de la factura (kWh)
Import de la base imposable de la factura (€)
Tant per cent d'IVA aplicat a la factura (%)
Import d'IVA de la factura (€)
Import final de la factura (€)
Lectura anterior d'activa del període 1 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 1 (kWh)
Consum total d'activa del període 1 (kWh)
Abonament de consum activa del període 1 (kWh)
Lectura anterior d'activa del període 2 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 2 (kWh)
Consum total d'activa del període 2 (kWh)
Abonament de consum activa del període 2 (kWh)
Lectura anterior d'activa del període 3 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 3 (kWh)
Consum total d'activa del període 3 (kWh)
Abonament de consum activa del període 3 (kWh)
Lectura anterior d'activa del període 4 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 4 (kWh)
Consum total d'activa del període 4 (kWh)
Abonament de consum activa del període 4 (kWh)
Lectura anterior d'activa del període 5 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 5 (kWh)
Consum total d'activa del període 5 (kWh)
Abonament de consum activa del període 5 (kWh)
Lectura anterior d'activa del període 6 (kWh)
Lectura actual d'activa del període 6 (kWh)
Consum total d'activa del període 6 (kWh)
Abonament de consum activa del període 6 (kWh)
Consum total de reactiva de la factura (kVAh)
Consum reactiva a facturar (R1+R2) o (R1+R2+R3+R4+R5) (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 1 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 1 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 1 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 1 (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 2 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 2 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 2 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 2 (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 3 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 3 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 3 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 3 (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 4 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 4 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 4 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 4 (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 5 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 5 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 5 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 5 (kVAh)
Lectura anterior de reactiva del període 6 (kVAh)
Lectura actual de reactiva del període 6 (kVAh)
Consum total de reactiva del període 6 (kVAh)
Abonament de consum activa del període 6 (kVAh)
Valor registrat del maxímetre del període 1 (kW)
Valor registrat del maxímetre del període 2 (kW)
Valor registrat del maxímetre del període 3 (kW)
Valor registrat del maxímetre del període 4 (kW)
Valor registrat del maxímetre del període 5 (kW)
Valor registrat del maxímetre del període 6 (kW)

text
data (dd/mm/aaaa)
data (dd/mm/aaaa)
data (dd/mm/aaaa)
data (dd/mm/aaaa)
numèric enter
numèric monetari
numèric enter
numèric monetari
numèric monetari
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric enter
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
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POSICIONS
DECIMALS

UNITATS

LONGITUD
TEXT

9
22

9
6
3
3
3
3
3
3

kW
kW
kW
kW
kW
kW
5

POSICIONS
DECIMALS

2
2
2

3
3
3
3
3
3

UNITATS

kWh
€
%
€
€
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kW
kW
kW
kW
kW
kW

LONGITUD
TEXT

Els camps marcats en vermell són camps necessaris de cara a poder realitzar la gran majoria d'anàlisis/informes
El format desitjat és un full de càlcul (xls, xlsx, ods, csv …) amb els noms dels camps que es descriuen a continuació, a raó de camp per columna i on cada fila és una factura d'electricitat
Notes sobre formats de camp:
text
numèric enter
numèric flotant
numèric monetari
data
booleà
Dades de la factura

alfanumèric, qualsevol longitud si LONGITUD TEXT no està especificat
número enter
número real, amb les posicions decimals indicades
número real, amb les posicions decimals indicades
data en format dd/mm/aaaa
valor booleà, indica cert (valor 1) o fals (valor 0), 1 o 0
CAMP

DESCRIPCIÓ

TIPUS

import_ene
import_pot
d_import_pot_fix
d_import_pot_exces
import_react
base_impost_elec
coeficient_impost_elec
percent_impost_elec
import_impost_elec
import_lloguer_equips
import_recarrecs
import_descompte potència
import_descompte_energia
import_drets_acces
import_drets_enganche
import_drets_extensio
temps_facturat
factor_multiplicador
altres_imports_iva
altres_imports
tipus_lectura
data_ultima_lect_real
anulada
correctiva
num_factura_corregida
abonament
num_factura_abonada
num_relacio
preu_ene_mig
preu_react_mig
pot_fact
preu_pot_mitjà

Import total a facturar de l'energia activa (€)
Import total a facturar de la potència (€) - suma de pot_fix i pot_exces
Import Fix a facturar del terme de potència complet (€)
Import a facturar corresponent als excessos o bonificacions del terme de potència (€)
Import total a factura de l'energia reactiva (€)
Import base de l'impost sobre l'electricitat (IE)
Coeficient de l'impost sobre l'electricitat (IE)
Tant per cent d'IE aplicat a la factura (%)
Import de l'impost sobre l'electricitat (IE)
Import del lloguer d'equips (€)
Import de recàrrecs (€)
Import de descomptes aplicats a la potència (€)
Import de descomptes aplicats a l'energia (€)
Import associat als drets d'accés
Import associat als drets d'enganxament (9,04€ 2010)
Import associat a drets d'extensió de xarxa electrica
Número de dies facturats
Factor multiplicador per calcular els imports d'energia (pot ser un valor decimal)
Altres imports sotmesos a l'IVA (€)
Altres imports exempts d'IVA (€)
Lectura real o estimada. Els valors poden ser R o E (Real o Estimada respectivament)
Data de la darrera lectura real realitzada
Indica si la factura està anul·lada (1)
Indica si la factura és rectificativa d'una altra (1)
Si és rectificativa, indica el número de factura de la que corregeix
Indica si la factura és un abonament (1) d'una factura existent; retorna import ja facturat
Si hi ha un abonament, indica el número de factura a la que està abonant
Número de relació. Identifica un paquet de factures (remesa o agrupació).
Preu mitjà de l'energia activa
Preu mitjà de l'energia reactiva
Potència total facturada (kW )
Preu mitjà de la potència

numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric flotant
numèric flotant
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric monetari
numèric enter
numèric flotant
numèric monetari
numèric monetari
text
data (dd/mm/aaaa)
booleà
booleà
text
booleà
text
text
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant
numèric flotant

canvi_tarifari
data_ini_periode_tarifari_01
data_fin_periode_tarifari_01
consum_fact_p1_01
consum_fact_p2_01
consum_fact_p3_01
consum_fact_p4_01
consum_fact_p5_01
consum_fact_p6_01
consum_fact_01
preu_ene_p1_01
preu_ene_p2_01
preu_ene_p3_01
preu_ene_p4_01
preu_ene_p5_01
preu_ene_p6_01
preu_peatge_ene_p1_01
preu_peatge_ene_p2_01
preu_peatge_ene_p3_01
preu_peatge_ene_p4_01
preu_peatge_ene_p5_01
preu_peatge_ene_p6_01
import_ene_p1_01
import_ene_p2_01
import_ene_p3_01
import_ene_p4_01
import_ene_p5_01
import_ene_p6_01
d_import_peatges_ene_p1_01
d_import_peatges_ene_p2_01
d_import_peatges_ene_p3_01
d_import_peatges_ene_p4_01
d_import_peatges_ene_p5_01
d_import_peatges_ene_p6_01
consum_react_fact_p1_01
consum_react_fact_p2_01
consum_react_fact_p3_01
consum_react_fact_p4_01
consum_react_fact_p5_01
consum_react_fact_p6_01
consum_react_fact_01
preu_react_p1_01
preu_react_p2_01
preu_react_p3_01
preu_react_p4_01
preu_react_p5_01
preu_react_p6_01
import_react_p1_01
import_react_p2_01
import_react_p3_01
import_react_p4_01
import_react_p5_01
import_react_p6_01

Indica si hi ha canvis tarifaris (1) en el període de facturació
si canvi tarifari (0) els camps de 01 han de venir complets
booleà
Data inicial en què apliquen les tarifes del primer període tarifari (Només afecta si canvi_tarifaridata
= 1)(dd/mm/aaaa)
Data final en què apliquen les tarifes del primer període tarifari (Només afecta si canvi_tarifari =data
1) (dd/mm/aaaa)
Consum activa facturat del període 1 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 2 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 3 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 4 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 5 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 6 en el període tarifari 01 (kW h)
numèric enter
Consum activa total en el període tarifari 01
numèric enter
Preu de l'energia activa del període 1 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu de l'energia activa del període 2 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu de l'energia activa del període 3 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu de l'energia activa del període 4 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu de l'energia activa del període 5 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu de l'energia activa del període 6 en el període tarifari 01 (€/kW h) - inclou preu lliure + peatges
numèric
- flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 1 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 2 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 3 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 4 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 5 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 6 en el període tarifari 01 (€/kW h) numèric flotant
Import del consum d'energia activa del període 1 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 2 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 3 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 4 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 5 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 6 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 1 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 2 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 3 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 4 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 5 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 6 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Consum facturat de reactiva del període 1 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 2 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 3 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 4 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 5 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 6 en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva en el període tarifari 01 (kVAh)
numèric enter
Preu de l'energia reactiva del període 1 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 2 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 3 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 4 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 5 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 6 en el període tarifari 01 (€/kVAh)
numèric flotant
Import del consum d'energia reactiva del període 1 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 2 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 3 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 4 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 5 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 6 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari

30

POSICIONS
DECIMALS

2
2
2
2
2
2
6
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

UNITATS

LONGITUD
TEXT

€
€
€
€
€
€
%
€
€
€
€
€
€
€
€
dies
€
€
1

8
8
3
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2

€/kW h
€/kVAh
kW
€/kW

kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€
€
€
€
€
€

Els camps marcats en vermell són camps necessaris de cara a poder realitzar la gran majoria d'anàlisis/informes
El format desitjat és un full de càlcul (xls, xlsx, ods, csv …) amb els noms dels camps que es descriuen a continuació, a raó de camp per columna i on cada fila és una factura d'electricitat
Notes sobre formats de camp:
text
numèric enter
numèric flotant
numèric monetari
data
booleà

alfanumèric, qualsevol longitud si LONGITUD TEXT no està especificat
número enter
número real, amb les posicions decimals indicades
número real, amb les posicions decimals indicades
data en format dd/mm/aaaa
valor booleà, indica cert (valor 1) o fals (valor 0), 1 o 0

Dades de la factura

CAMP

DESCRIPCIÓ

pot_fact_p1_01
pot_fact_p2_01
pot_fact_p3_01
pot_fact_p4_01
pot_fact_p5_01
pot_fact_p6_01
preu_pot_p1_01
preu_pot_p2_01
preu_pot_p3_01
preu_pot_p4_01
preu_pot_p5_01
preu_pot_p6_01
import_pot_p1_01
import_pot_p2_01
import_pot_p3_01
import_pot_p4_01
import_pot_p5_01
import_pot_p6_01
d_import_peatges_pot_p1_01
d_import_peatges_pot_p2_01
d_import_peatges_pot_p3_01
d_import_peatges_pot_p4_01
d_import_peatges_pot_p5_01
d_import_peatges_pot_p6_01
data_ini_periode_tarifari_02
data_fin_periode_tarifari_02
consum_fact_p1_02
consum_fact_p2_02
consum_fact_p3_02
consum_fact_p4_02
consum_fact_p5_02
consum_fact_p6_02
consum_fact_02
preu_ene_p1_02
preu_ene_p2_02
preu_ene_p3_02
preu_ene_p4_02
preu_ene_p5_02
preu_ene_p6_02
preu_peatge_ene_p1_02
preu_peatge_ene_p2_02
preu_peatge_ene_p3_02
preu_peatge_ene_p4_02
preu_peatge_ene_p5_02
preu_peatge_ene_p6_02
import_ene_p1_02
import_ene_p2_02
import_ene_p3_02
import_ene_p4_02
import_ene_p5_02
import_ene_p6_02
d_import_peatges_ene_p1_02
d_import_peatges_ene_p2_02
d_import_peatges_ene_p3_02
d_import_peatges_ene_p4_02
d_import_peatges_ene_p5_02
d_import_peatges_ene_p6_02
consum_react_fact_p1_02
consum_react_fact_p2_02
consum_react_fact_p3_02
consum_react_fact_p4_02
consum_react_fact_p5_02
consum_react_fact_p6_02
consum_react_fact_02
preu_react_p1_02
preu_react_p2_02
preu_react_p3_02
preu_react_p4_02
preu_react_p5_02
preu_react_p6_02
import_react_p1_02
import_react_p2_02
import_react_p3_02
import_react_p4_02
import_react_p5_02
import_react_p6_02
pot_fact_p1_02
pot_fact_p2_02
pot_fact_p3_02
pot_fact_p4_02
pot_fact_p5_02
pot_fact_p6_02
preu_pot_p1_02
preu_pot_p2_02
preu_pot_p3_02
preu_pot_p4_02
preu_pot_p5_02
preu_pot_p6_02
import_pot_p1_02
import_pot_p2_02
import_pot_p3_02
import_pot_p4_02
import_pot_p5_02
import_pot_p6_02
d_import_peatges_pot_p1_02
d_import_peatges_pot_p2_02
d_import_peatges_pot_p3_02
d_import_peatges_pot_p4_02
d_import_peatges_pot_p5_02
d_import_peatges_pot_p6_02

Potència facturada del període 1 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 2 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 3 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 4 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 5 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 6 en el període tarifari 01 (kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 1 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 2 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 3 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 4 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 5 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 6 en el període tarifari 01 (€/kW )
numèric flotant
Import de la potència del període 1 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 2 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 3 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 4 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 5 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 6 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 1 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 2 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 3 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 4 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 5 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 6 en el període tarifari 01 (€)
numèric monetari
Data inicial en què apliquen les tarifes del segon període tarifari (Només afecta si canvi_tarifaridata
= 1) (dd/mm/aaaa)
Data final en què apliquen les tarifes del segon període tarifari (Només afecta si canvi_tarifari =data
1) (dd/mm/aaaa)
Consum activa facturat del període 1 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 2 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 3 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 4 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 5 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa facturat del període 6 en el període tarifari 02 (kW h)
numèric enter
Consum activa total en el període tarifari 02
numèric enter
Preu de l'energia activa del període 1 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu de l'energia activa del període 2 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu de l'energia activa del període 3 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu de l'energia activa del període 4 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu de l'energia activa del període 5 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu de l'energia activa del període 6 en el període tarifari 02 (€/kW h)
numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 1 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 2 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 3 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 4 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 5 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Preu del peatge corresponent a l'energia activa del període 6 en el període tarifari 02 (€/kW h) numèric flotant
Import del consum d'energia activa del període 1 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 2 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 3 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 4 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 5 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia activa del període 6 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 1 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 2 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 3 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 4 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 5 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del peatge per consum d'energia activa del període 6 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Consum facturat de reactiva del període 1 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 2 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 3 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 4 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 5 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva del període 6 en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Consum facturat de reactiva en el període tarifari 02 (kVAh)
numèric enter
Preu de l'energia reactiva del període 1 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 2 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 3 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 4 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 5 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Preu de l'energia reactiva del període 6 en el període tarifari 02 (€/kVAh)
numèric flotant
Import del consum d'energia reactiva del període 1 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 2 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 3 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 4 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 5 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import del consum d'energia reactiva del període 6 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Potència facturada del període 1 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 2 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 3 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 4 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 5 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Potència facturada del període 6 en el període tarifari 02 (kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 1 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 2 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 3 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 4 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 5 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Preu de la potència del període 6 en el període tarifari 02 (€/kW )
numèric flotant
Import de la potència del període 1 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 2 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 3 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 4 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 5 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 6 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 1 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 2 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 3 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 4 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 5 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari
Import de la potència del període 6 en el període tarifari 02 (€)
numèric monetari

TIPUS
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POSICIONS
DECIMALS
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

UNITATS
kW
kW
kW
kW
kW
kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€/kW h
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€/kVAh
€
€
€
€
€
€
kW
kW
kW
kW
kW
kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€/kW
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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