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Capítol 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L'empresa AIGÜES DE BLANES S.A. (ABSA) té per objecte la prestació del servei d'abastament, 
distribució i transport d'aigua potable i la prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa 
municipal de col·lectors pluvials i clavegueram de Blanes. 
 
L'objecte del contracte consisteix en la prestació dels següents serveis: 
 
1.- El subministrament d’electricitat a diverses infraestructures hidràuliques, oficines i equipaments 
gestionats per ABSA. 
 
La relació d'estacions i equipaments figura a l'Annex 1. 
 
Si en el futur s’ampliés alguna de les infraestructures hidràuliques, oficines i equipaments, la 
Comercialitzadora Adjudicatària també haurà de proveir d’energia elèctrica els nous emplaçaments i 
les noves instal·lacions. Tanmateix, l’adjudicatari es compromet a mantenir les condicions de preu 
ofert en la present licitació per a nous subministraments. 
 
 
Capítol 2.- ACTUACIONS DAVANT LA DISTRIBUIDORA I ALTRES COMERCIALITZADORES 
 
L’Adjudicatari s’encarregarà de gestionar i tramitar la provisió del servei davant la Distribuïdora, així 
com les inspeccions obligatòries dels equips de mesura. 
 
Totes les actuacions que l’Adjudicatari porti a terme davant la Distribuïdora hauran de ser 
autoritzades explícitament per la persona designada com a responsable del contracte o persona en 
qui delegui per part d’ABSA. 
 
L’Adjudicatari designarà una única persona com a responsable màxim davant del responsable 
del contracte d’ABSA, per tal de canalitzar totes les seves actuacions tant a nivell de facturació, 
gestió, com a nivell tècnic d’assessorament. A més a més, l’empresa Adjudicatària farà d’interlocutor 
amb l’empresa Distribuïdora. 
 
Aquest gestor únic serà l’encarregat de coordinar tots els tràmits relacionats amb facturació, 
devolucions, altes, baixes, modificacions, etc. Haurà de facilitar a ABSA tota la informació que sol·liciti 
relativa a canvis de tarifes, revisions de preus, normativa, etc. relacionada amb el contracte del 
subministrament d’electricitat. 
Altre objectiu del present contracte és la millora de la gestió del servei de subministrament 
d’electricitat per part de l’empresa adjudicatària, què ha de ser capaç de proveir a ABSA de tota la 
informació relacionada amb el servei. Aquesta informació serà de fàcil maneig per a que pugui ser 
analitzada i estudiada amb profunditat. La informació ha d’estar esquematitzada per a ser utilitzada 
posteriorment amb diverses finalitats: auditoria, verificacions, xequeig, etc... Es presentarà en format 
electrònic, d’acord amb el format que finalment acordin les parts contractants. 
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L’empresa adjudicatària garantirà que la qualitat i la continuïtat del subministrament es mantingui 
dins dels límits fixats pel Reial Decret 1995/2000 de l’1 de desembre i per la Llei 24/2013 del Sector 
Elèctric.  
 
 
Capítol 3.- SERVEI DE GESTIÓ CENTRALITZAT  
 
L’adjudicatari, a part del responsable únic (gestor únic) del contracte derivat, també posarà a disposició 
de ABSA un servei de gestió unificat i centralitzat. Aquest servei haurà d’estar compost pel nombre de 
persones necessàries que garanteixin un servei de qualitat i rapidesa per totes les gestions del dia a dia 
que comporta el present Acord. 
 
Aquest servei haurà de canalitzar totes les actuacions tant a nivell de facturació, gestió, com a nivell 
tècnic d’assessorament. A més a més, l’empresa comercialitzadora adjudicatària farà d’interlocutor 
amb l’empresa Distribuïdora. 
 
Aquest servei serà l’encarregat de coordinar els tràmits relacionats amb la facturació, devolucions, 
altes, baixes, modificacions, etc. A més, a l’inici del contracte haurà de facilitar models base per a 
realitzar tots els tràmits principals relacionats amb la facturació: 
 

- Altes i baixes de nous subministraments 
- Reclamacions i devolucions en la facturació 
- Canvis de potència i de tarifes 
- Canvis de nom del titular dels subministraments 
- Canvis de compte bancari, forma de pagament, etc.. 

 
L’adjudicatària disposarà d’un canal únic de comunicació, per email i telèfon, permanent per a 
l’atenció i la informació en el cas d’incidències en el subministrament. 
 
ABSA es reserva la possibilitat de sol·licitar la substitució del personal designat per la 
Comercialitzadora, en base a la qualitat de l’atenció rebuda. 
 
Capítol 4.- ELABORACIÓ D’UN ESTUDI DE LA SITUACIÓ ENERGETICA DE L’EMPRESA 
 
A l’inici del contracte, l’Adjudicatari haurà de realitzar un Estudi de la situació energètica actual  de 
tots els punts de subministre propietat d’ABSA que contindrà com a mínim els següents apartats: 

1. Recopilació inicial d’informació. 
2. Anàlisi tècnic de la situació energètica actual del punt de subministre. 
3. Idoneïtat de potencies contractades i ajust de les mateixes si s’escau. 
4. Identificació i avaluació de mesures d’eficiència energètica. 
5. Elaboració i presentació del informe final i conclusions presencialment a les dependències d’ABSA. 
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Capítol 5.- FACTURACIÓ 
 

5.1.- DETERMINACIÓ DELS CONSUMS A FACTURAR 

 
La facturació de l’energia consumida mensualment es realitzarà d’acord amb les dades registrades en 
els equips de mesura instal·lats per aquest fi. 
 

5.2.- Factures 

 
L’adjudicatari emetrà mensualment una única factura per punt de subministrament incloent-hi tots 
els conceptes liquidables per al subministrament d’energia elèctrica (tant els conceptes objecte de 
licitació com els que no en siguin), d’acord amb les dades enregistrades en els equips de mesura i les 
condicions resultants de l’adjudicació o pròrroga. 
 
Les factures dels subministraments hauran de ser presentades en un termini màxim de 15 dies, a 
comptar des de l’endemà de la data d’emissió de factura.  
 
En el cas de que els equips de mesura disposin de capacitat de lectura remota (telemesura), la data 
de facturació serà el primer dia del mes següent al període de consum. En el cas de que els equips de 
mesura no disposin de capacitat de telemesura, la data de facturació es correspondrà amb el cicle de 
lectura de l’empresa distribuïdora. 
 
Els preus oferts per a cada grup tarifari i per cada període seran aplicats al consum de kWh registrats 
en un mes, i constituiran l’import total de l’energia subministrada i facturada durant el període. 
S’afegirà l’import corresponent al terme fix, calculat segons els peatges aplicables publicats en el diari 
o butlletí oficial en cada moment. 
 
A aquests imports, s’afegirà l’impost especial sobre l’electricitat, així com l’import del lloguer de 
l’equip de mesura, si l’equip està en aquest règim, aplicant els preus aplicables a comptadors en 
funció del tipus / cabal publicats en el butlletí oficial en cada moment. 
 Es desglossarà l’import corresponent a l’IVA en cadascuna de les facturacions. 
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la seva correcta 
interpretació. Com a mínim i de forma explícita: 
 

• Dades de l’empresa comercialitzadora:  
- Raó social i adreça  

- Telèfons de contacte 

- CIF 

- Pagina Web 
 

• Dades contractuals: 
- Núm. Contracte 

- Núm. CUPS 

- NIF, raó social del contractant i adreça enviament factura 

- Nom i adreça del punt de subministrament 
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- Nº de comptador  

- Tarifa Accés 

- Potència Contractada per període 

- Mode facturació de potència (ICP o Maxímetre) 
 

• Dades de facturació: 
- Data factura 

- Període facturació 

- Núm. de factura 

• Dades de lectura i consum: 
- Data de lectura anterior i actual 

- Valor de lectura actual i anterior Activa Reactiva en cada període (P1- P6)  

- Indicar si la lectura és Real / Estimada  

- Potència registrada pel maxímetre en cada període (P1 a P6) 

- Potència a facturar en cada període tarifari (kW) 

- Energia activa consumida en cada període (P1 a P6) 

- Energia activa facturada (períodes de tarifa Punta, Pla , Vall) 

- Energia reactiva consumida en cada període (P1 a P6) 

- Energia reactiva a facturar (períodes de tarifa Punta, Pla) 

- Històrics de consum amb una profunditat mínima de 12 mesos. 

 

• Dades d’imports i preus: 
- Preu de l’energia activa en cada període tarifari (incloent increment per conceptes 

regulats) 

o Preu de l’energia reactiva en cada període tarifari 

o Preu de la potència en cada període tarifari 

- Detall del càlcul de l’import de la potència a facturar en cada període tarifari (potència a 

facturar x preu kW en cada període tarifari x temps). 

- Detall del càlcul de l’import de l’energia per període tarifari (energia consumida x preu 

kWh en cada període tarifari) 

o Detall del càlcul dels recàrrecs per excés de potencia, si escauen.  

o Detall del càlcul dels recàrrecs per excés de reactiva, si escauen.  

o Lloguer Equips – detall del cost de lloguer (preu lloguer x temps) 

o Import Impost Elèctric 

o Import IVA 

 

• Dades de facturació especial (abonaments, re-facturacions, anul·lacions,..): 
Informar en cas de tractar-se de factura especial (abonaments, re-facturacions, anul·lacions,..) 
 
- Abonaments: 

o Indicar que la factura és un abonament (import negatiu que retorna un import anterior ja liquidat) 

o Indicar el nº de factura liquidada que s’està abonant 
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o Indicar el nº de factura que substitueix la anterior abonada 

 
- Anul·lació i re-facturació: 

o Indicar que la factura és una anul·lació 

o Indicar el nº de factura encara no liquidada que s’està anul·lant 

 
- Regularització tancament: 

o Data i Lectura real Inicial i Data i Lectura real Final de regularització per període 

o Desglossament de l’import de regularització per conceptes: potència, energia, reactiva, lloguer, 

impostos 

- Drets Enganxament: 

o Factura independent que inclogui l’import de Drets Enganxament o altres relacionats 

 
A cada factura es mostrarà el consum dels 4 mesos anteriors a la ultima data de lectura i facturació. 
 
ABSA suspendrà la tramitació de les factures que incompleixin qualsevol dels requisits expressats o 
que continguin dades que es considerin errònies i procedirà a la devolució de les mateixes per a la 
seva correcció, no podent-ne reclamar per part de l’empresa adjudicatària el pagament d’interessos 
de demora per aquest motiu i sense suspensió del servei. 
 
A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació a 
components regulats del contracte d’accés. 
 
ABSA, abonarà l’import de les factures segons les condicions generals establertes el Plec de 
condicions administratives del contracte. 
 

5.3.- Fitxer electrònic de facturació 

 
Addicionalment a la facturació, l’empresa adjudicatària enviarà a ABSA un fitxer electrònic amb la 
facturació en format Excel o similar, ABSA haurà de rebre aquest fitxer dins dels primers 15 dies hàbils 
de cada mes.  
 
El fitxer electrònic ha de coincidir el 100% amb les factures que arriben a ABSA en el mateix període. El 
fitxer electrònic ha d’incloure el mateix nombre de factures, incloent les facturacions especials 
(abonaments, re facturacions, anul·lacions,...). En cap cas aquest fitxer substituirà la factura 
electrònica. 
 
L’objectiu d’aquest fitxer electrònic és la millora dels processos de control, validació i anàlisi de 
facturació i consum energètics per part de ABSA. Aquest arxiu ha de permetre que ABSA pugui realitzar 
una base de dades que permeti confeccionar tota mena d’estadístiques relacionades amb l’objecte del 
contracte i estudis d’eficiència energètica. 
 

5.4.- ALTRES ASPECTES DE LA FACTURACIÓ 

 
a) Facturació amb lectures estimades 
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En el cas que la comercialitzadora adjudicatària hagi de facturar mitjançant lectures estimades degut 
a causes alienes a la pròpia comercialitzadora, es basarà sempre que sigui possible en històrics de 
consums proporcionats per ABSA. Tanmateix, ABSA podrà facilitar les lectures de consums dels seus 
subministres a la companyia comercialitzadora adjudicatària. La companyia comercialitzadora les 
podrà verificar i regularitzar mitjançant lectures reals. 
 
b) Aplicació de facturació en mode maxímetre 
 
S’aplicarà la facturació en mode maxímetre per a tots els punts de subministrament que actualment 
ja disposin d’aquest mode de facturació, i també s’aplicarà aquest mètode per a totes les tarifes i 
subministraments que es sol·liciti. 

 

5.5.- COMPLEMENTS APLICABLES 

 
Per excés de potència demandada 
La determinació de les potències base de facturació, així com les seves tarifes, es calcularan i 
repercutiran mensualment, segons allò establert en la legislació i reglamentació vigent. Les mateixes 
venen indicades a l’ANNEX 1 del present document. 
A cada factura s’informarà de les potències màximes registrades, en el seu cas, corresponent a cada 
període horari considerat, aportant el coeficient d’excés (Aei), si el càlcul de l’import de la quota de 
potència el requereix. 
 
Per energia reactiva 
El complement per consum d’energia reactiva es calcularà segons allò establert a l’article 9, apartat 3 
del Reial Decret 1164/2001 o modificacions posteriors al mateix. 
 
Cada factura detallarà els consums d’energia reactiva per a cada període tarifari, a l’igual que les 
factures de les quals se n’obtenen. L’adjudicatari haurà de posar en coneixement de ABSA l’existència 
de consum d’energia reactiva excessius en quant es produeixin, i les seves formes de correcció més 
adequades. 
 
Per variació de la potència contractada 
Quan s’augmenti o redueixi la potència contractada en qualsevol instal·lació, i una vegada modificat 
el corresponent contracte, la nova potència passarà a ser la que regeixi per al càlcul de la potència 
base de facturació o excessos. 
 

5.6.- VOLUM DE CONTRACTACIÓ 

 
S’estima que els consums d’energia seran similars als que figuren en el llistat de consums recollits a 
l'ANNEX 2 del present Plec. Aquesta informació històrica pot ser usada com a referència per 
identificar el perfil del consum i poder realitzar les ofertes amb la informació més detallada possible. 
 
Les dades indicades a l' ANNEX 2 són de caràcter estimat i no vinculen a ABSA en el futur al consum 
d’energia (kWh) establert. 
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Igualment, el nombre de punts de subministrament del quadre anterior pot ser modificat durant el 
període contractual, ja sigui per entrada de nous punts de subministrament gestionats per ABSA, com 
per subministraments que siguin donats de baixa o deixin de ser gestionats per ABSA, per la qual cosa 
el consum estimat pot restar afectat. 
 
Capítol 6.- GARANTIA, QUALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL SUBMINISTRAMENT  
 
La comercialitzadora resta obligada a prestar el servei de subministrament de la totalitat de la 
energia elèctrica que, en cada moment, precisin els punts de consum objecte d'aquest contracte, 
inclòs en situacions especials de demanda. Mantindrà per cadascuna de les pòlisses de 
subministrament elèctric objecte de la present contractació la potencia contractada. En cas que el 
titular de les pòlisses demani modificació de potència per alguna de les pòlisses , el contractista 
s’encarregarà de tramitar la corresponent sol·licitud davant la companyia distribuïdora corresponent, 
tant si es tracta d’una ampliació com d’una reducció de potència. 
 
En cas de talls de subministrament programats, la comercialitzadora es compromet a realitzar avís 
previ i per escrit a l’ens o entitat afectada en un temps màxim admissible a acordar amb ABSA. En 
aquest sentit el descompte que per llei pugui aplicar-se per superar els límits de temps d’interrupció 
establerts, revertirà íntegrament sobre el subministrament afectat.  
L’adjudicatari haurà d’informar del nombre i durada de talls i interrupcions que es produeixin en els 
seus subministraments de manera que permetin determinar els corresponents paràmetres de 
qualitat, realitzant també l’adjudicatària la pertinent reclamació a l’empresa Distribuïdora 
corresponent, i elevant la mateixa al Ministeri d’Indústria si fos necessari, tal com recull el Reial 
Decret 1955/200, procedint també a les oportunes compensacions econòmiques. En cas que es derivi 
alguna compensació econòmica en favor del titular de les pòlisses, la comercialitzadora haurà de 
reclamar-ne el pagament a la companyia distribuïdora que en correspongui, el qual haurà de ser 
posteriorment íntegrament transferit al titular de les pòlisses objecte de la reclamació, aportant 
còpia dels documents emesos a l’efecte per la distribuïdora.  
 
Seran d’aplicació les bonificacions i descomptes que corresponguin en aplicació de la legislació vigent, 
per incompliment en la qualitat del subministrament.  
 
L’empresa comercialitzadora adjudicatària complirà les reglamentacions sobre els seus deures i 
deutes que es publiquin.  
 
En quant a la garantia del subministrament, en aplicació de l’Art. 50.1 de la Llei 54/97 del Sector 
Elèctric, la Llei 17/2007 de 4 de juliol modificació 60 i art. 89 del Reial Decret 1955/2000 de 1 de 
desembre, l’empresa adjudicatària, donarà a aquests subministraments la condició de serveis 
essencials, no podent-ne suspendre el subministrament d’energia elèctrica sota cap concepte.  
 
Atenent al que s’estableix en l’article 62 i art. 103 del Reial Decret 1955/2000 de 1 de desembre, en 
allò que fa referència al fet de: modificació de contractes, ampliacions de potència o nous contractes. 
En aquelles instal·lacions on l’empresa distribuïdora ja ha donat el seu vist i plau a la modificació, en 
l’anomenada “inspecció prèvia”, el temps màxim de tramitació per la formalització i activació del nou 
contracte, no serà superior a 5 dies hàbils, a comptar des del lliurament de la documentació a 
l’adjudicatari. 
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En quant a garantia i qualitat, el subministrament i comercialització d’energia elèctrica per part de l’adjudicatària 

haurà de complir el que estableix la Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament 
elèctric, i si s’escau, les previsions de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica 

 
 
Capítol 7.- EQUIPS DE MESURA 
 
Els equips de mesura, hauran de complir els requeriments del Reglament Unificat de Punts de 
Mesura del Sistema Elèctric i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (RD 1110/2007, ORD 
12/04/99 o qualsevol normativa que la substitueixi, modifiqui o complementi). L’adjudicatari vetllarà 
pel compliment d’aquests requeriments. Preferentment, els equips de mesura seran en règim de 
lloguer a l’empresa distribuïdora de l’energia elèctrica.  
 
Per aquests equips en règim de lloguer, l’empresa adjudicatària podrà auxiliar i fer tot el possible 
perquè l’empresa distribuïdora realitzi el manteniment o reparacions que siguin necessàries durant el 
període de vigència del contracte, així com, si s’escau, realitzar totes les verificacions sistemàtiques 
dels equips de mesura que determini l’operador del sistema.  
 
En els casos en que s’haguessin de substituir equips existents, l’actuació es portaria a terme en horari 
que no interferís amb l’operativa del centre o instal·lació corresponent. 
La instal·lació, substitució i verificació dels equips de mesura en règim de lloguer serà gestionada pel 
contractista i realitzada per la companyia distribuïdora. Totes les despeses originades per aquest 
concepte seran al seu càrrec. El contractista cobrarà de ABSA els costos que corresponguin al lloguer 
dels equips de mesura utilitzats en l’àmbit de la present contractació, traslladant per aquest 
concepte, exclusivament el cost que estableix la distribuïdora. 
  
L’adjudicatari haurà de resoldre qualsevol tipus de reclamació presentada per els ens adherits en 
relació a la mesura de consums, factures emeses, talls indeguts, etc... 
 
L’empresa adjudicatària haurà de definir i portar a terme el procés de control de gestió de les 
reclamacions presentades, actualitzant en tot moment l’estat de cada reclamació. Serà 
imprescindible l’acusament de recepció de cada reclamació presentada i l’avís de tancament de la 
mateixa, una vegada efectuada la resolució. 
 
 
Capítol 8.- CARACTERÍSTIQUES DE LES TARIFES OFERTADES  
 
El subministrament d’energia elèctrica objecte d’aquesta contractació es divideix en : 
 
Baixa tensió (BT): 
 
- BT1: Tarifa d’accés 2.0A o la que la pugui substituir. Estimació de consum = 33.106 Kwh 
- BT2: Tarifa d’accés 2.1A  o la que la pugui substituir. Estimació de consum = 34.735 Kwh 
- BT3: Tarifa d’accés 3.0A  o la que la pugui substituir. Estimació de consum = 1.545.753 Kwh 
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Veure ANNEX 1 
 
La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió 
Europea és 09310000-5 Electricitat / 31154000-0 Subministraments ininterromputs d’energia) segons 
preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari 
comú de contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i 
del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV. 
 
El codi CPA d’aquesta contractació,  de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, por el que s’estableix una nova classificació estadística 
de productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93 del Consell, és el 
número 35.14.10 —Serveis de comerç d’energia elèctrica—. 
 
Capítol 9.- MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS 
 

9.1.- Canvi d’EMPRESA comercialitzadorA a l’inici del contracte 

 
En el cas que l’empresa comercialitzadora entrant no sigui la mateixa que la comercialitzadora 
sortint, l’empresa entrant resta obligada al compliment dels procediments i terminis que tot seguit 
s’especifiquen per al traspàs dels contractes. 
A partir de la data en que el contracte/s derivat sigui vigent, la comercialitzadora entrant trametrà a 
la empresa distribuïdora document de sol·licitud de canvi de comercialitzadora.  
 
A partir d’aquesta data, es marca un termini de cinc dies hàbils pels subministraments de  baixa 
tensió i potència contractada fins a 15 kW i de quinze dies pels majors de 15kW, per tal que 
l’empresa distribuïdora accepti el nou contracte d’accés (ATR).  
 
La comercialitzadora entrant haurà de lliurar còpia a ABSA del comunicat d’acceptació per part de la 
distribuïdora. En aquest document haurà de constar la data d’activació prevista i el codi de contracte 
ATR. 
 
En cas que existeixin objeccions per part de la distribuïdora per al nou accés, ABSA podrà requerir a la 
comercialitzadora entrant el comunicat de no acceptació on especifiqui els motius que l’ocasionen 
per tal de trobar una solució al més aviat possible. 
 
Un cop la comercialitzadora entrant rebi la comunicació d’activació del contracte per part de la 
distribuïdora, aquesta lliurarà còpia del document a ABSA. En aquest document haurà de constar per 
a cada punt la referència, la data d’activació, les dades de la mesura i les lectures d’activació. 
 
Si l’empresa contractista, per causes que li siguin imputables, no complís amb els terminis per al canvi 
d’ATR, ABSA  podrà procedir al traspàs dels contractes al mercat regulat, essent subministrats per 
l’empresa comercialitzadora de referència (CR) als preus regulats en cada moment i, per tant, es 
deixarà d’abonar qualsevol factura que, improcedentment, arribi per part de l’empresa 
comercialitzadora sortint. 
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En cas que el fet de passar transitòriament al mercat regulat suposi un major cost respecte del que es 
tindria si s’haguessin aplicat els preus contractats, ABSA, des del moment en què la situació s’hagi 
normalitzat i, per tant, comenci a rebre les factures per part de l’empresa contractista aplicant els 
preus contractats, descomptarà de forma successiva dels imports a abonar aquest major cost. La 
forma en què s’aplicaran els referits descomptes successius es concretarà per escrit amb la 
comercialitzadora entrant i mitjançant els documents que justifiquin el càlcul d’aquest sobre cost que 
s’hagi produït. 
 
 

9.2.- Canvi d’eMPRESA comercialitzadorA al final del contracte 

 
El canvi d’empresa comercialitzadora al final del contracte, de produir-se, comportarà un període 
temporal de migració per tal d’executar el traspàs dels subministraments de la companyia sortint cap 
a l’altre entrant.  
 
La continuïtat en el subministrament energètic en tots els punts és objecte prioritari en el 
desenvolupament dels procediments de contractació. En aquets sentit la comercialitzadora sortint 
col·laborarà, coordinarà i facilitarà en tot el possible la migració dels subministraments cap a la nova 
comercialitzadora entrant. 
 
L’empresa adjudicatària es compromet a continuar, sense cap tipus de restricció, el subministrament 
energètic en tots els consums objecte de la nova contractació mentre no es resolgui la següent 
contractació i es realitzi la migració dels subministraments a la nova comercialitzadora entrant, i fins 
que la nova companyia entrant pugui anar assumint els subministraments. 
 
 
 
 
 
 
Blanes, 05/11/2019 
L’Òrgan de Contractació de ABSA 
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ANNEX 1 - LLISTAT DE CONTRACTACIONS 
 
 
 

Nº CUPS Tarifa 
Potencia 

P1 
Potencia 

P2 
Potencia 

P3 
Nº 

Contracte 
Direcció 

1 ES0031406013778003GG 2.1A 15     183780 C. SANT PERE MARTIR 23, ESC. B, LOCAL 1 BLANES 

2 ES0031406011383001VS 2.1A 13,80   289336 VALLDOLIG 0, S/N, IMP 3ER BARR BLANES 

3 ES0031408012880001EP 2.1A 10,30     389941 SERRALLARGA 0, ESQUINA STA.CRISTINA, MOT BLANES 

 
       

4 
ES0031405147834001EE 3.0A 15 164 220 183782 

CR A BLANES 0, S/N, CAPT AGUAS C4 MALGRAT DE 
MAR 

5 ES0031406232066001CQ 3.0A 54 115 220 183788 DISSEMINAT 0, JUNTO SNDEPURADORA, C5 BLANES 

6 ES0031405999076001WQ 3.0A 30 329 400 183784 ST PERE MARTIR 21, PLANTA TRATA BLANES 

7 ES0031406011371001RK 3.0A 18 19 30 183787 CN ST PERE BOSC 7, IMP MAS BORI BLANES 

8 ES0031408122659001QP 3.0A 22 19 40 183792 CR MALGRAT 10, AIGUES BLANE, LOC, LOCAL BLANES 

9 
ES0031408012887001GQ 3.0A 24 25 31.5 183790 

UR CORONA STA CRISTINA 0, ZONA CAMI, MOT 
BLANES 

10 
ES0031406011915001XW 3.0A  17,32    17,32  17,32  296259 

CARDENAL V. BARRAQUER 14 DUP, IMP S JOAN 
BLANES 

11 Pendent d'assignar 3.0A 111 111 111 Pendent AV JOAQUIM RUYRA, 131 EBAR COSTA BRAVA BLANES 

 
       

12 ES0031408476779001QW 2.0A 2,30     183779 SANT DAMIA 0 ETRE 47 I 49 BLANES 

13 ES0031406094622001PZ 2.0A 1,04   183773 MAS CAROLET 0, S/N, IMP CA LA GUIDO BLANES 

14 
ES0031405317911002ZG 2.0A 10   195597 

CAMI GINESTA 0, GRUPO CAP.AIGUES, BOM 
PALAFOLLS 

15 ES0031406001717001NH 2.0A 9   195598 CALA (DE LA) 0, S/N, IMP ST FRANC BLANES 

16 ES0031408108083001LM 2.0A 2,20   195599 IBIZA 0, DELANTE DISCO.ARENA, MOT BLANES 

17 ES0031406011624001FK 2.0A 1,10   195603 SURERA 0, S/N, RADIOCONTROL BLANES 

18 ES0031406013812001XP 2.0A 10   195606 CANIGO 5, OFICINA TECN BLANES 

19 ES0031406001980001QJ 2.0A 6,93     195601 DISSEMINAT 0, S/N, CAMI MALGRAT BLANES 
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ANNEX - 2   LLISTAT DE CONSUMS 

Nº TARIFA CUPS P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 

1 2.1A ES0031406013778003GG               

   2017 24079      24079 

   2018 22241      22241 

2 2.1A ES0031406011383001VS         

   2017 9734      9734 

   2018 3554      3554 

3 2.1A ES0031408012880001EP         

   2017 9419      9419 

   2018 8940      8940 

    2.1A-Total  2018          34.735              

            

4 3.0A ES0031405147834001EE         

   2017 2012 84246 171190 852 37906 75421 371627 

   2018 1853 35025 120926 848 15488 53122 227262 

5 3.0A ES0031406232066001CQ         

   2017 4243 50873 89322 1128 20708 35011 201285 

   2018 999 36183 74844 1078 16153 37882 167139 

6 3.0A ES0031405999076001WQ         

   2017 13304 364823 545600 5496 160799 236214 1326236 

   2018 12223 211614 511193 5148 94877 220471 1055526 

7 3.0A ES0031406011371001RK         

   2017 1333 31405 4796 234 12845 2021 52634 

   2018 714 32923 6232 149 14078 2591 56687 

8 3.0A ES0031408122659001QP         

   2017 3981 12482 3794 625 1773 1482 24137 

   2018 3680 13507 3957 664 1863 1538 25209 

9 3.0A ES0031408012887001GQ         

   2017 1983 6227 1782 1031 2712 972 14707 

   2018 1234 4585 1420 814 2370 824 11247 

10 3.0A ES0031406011915001XW         

   2019 (Gener-Juny - 6 mesos) 582 1016 436 108 379 162 2683 

            

11 3.0A CUPS Pendent d'Assignar Sense dades de consum. Pendent de entrada en servei    

    3.0A-Total  2018          21.285         334.853         719.008             8.809         145.208         316.590     1.545.753  

            

12 2.0A ES0031408476779001QW         

   2017 324      324 

   2018 320      320 

13 2.0A ES0031406094622001PZ         

   2017 281      281 

   2018 282      282 

14 2.0A ES0031405317911002ZG         

   2017 3284      3284 

   2018 7684      7684 

15 2.0A ES0031406001717001NH         

   2017 7328      7328 

   2018 5174      5174 

16 2.0A ES0031408108083001LM         

   2017 92      92 

   2018 99      99 

17 2.0A ES0031406011624001FK         

   2017 676      676 

   2018 682      682 

18 2.0A ES0031406013812001XP         

   2017 17747      17747 

   2018 18865      18865 

19 2.0A ES0031406001980001QJ         

   2017 0      0 

    2018 0           0 
  2.0A-Total  2018          33.106        

 

 


