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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DE VILA UNIVERSITÀRIA SL  
   

1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest plec és la definició de les prescripcions tècniques que regirà el contracte de subministrament d’energia 
elèctrica pels punts de Vila Universitària SL.  
 
La relació de punts de subministrament amb les seves característiques es mostra a l’Annex I. 
 

2. PUNTS DE CONSUM AMB LES SEVES CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES  
 
Els punts de consum objecte d’aquest contracte són els relacionats a l’Annex I d’aquest plec. Inclou la relació dels  punts de 
consum amb les seves característiques, els consums anuals aproximats i les potències contractades. En el cas que es 
volguessin donar d’alta nous subministraments o modificar els existents, aquests s’inclourien en el seu corresponent sublot. 
 

3. ACTUACIONS DAVANT LA DISTRIBUÏDORA I ALTRES COMERCIALITZADORES  
 
La Comercialitzadora  adjudicatària, prèvia autorització de Vila Universitària SL, actuarà en nom d’aquesta i realitzarà les 
gestions autoritzades per la mateixa davant el Distribuïdor i altres Comercialitzadores en els termes relatius a modificació i 
cancel·lació dels contractes d’energia elèctrica que fins el moment de la signatura del nou contracte pugui tenir establert. 
 
L’adjudicatari també prestarà assistència tècnica en les incidències de qualitat de subministrament, mesures des consums, 
talls indeguts o altres incidències que la Distribuïdora pugui infligir i es compromet a donar resposta a aquest tipus de petició 
en un termini màxim de 48 hores.  
 
L’adjudicatari haurà de definir i portar a terme el procés de control de gestió de les reclamacions presentades via correu 
electrònic o fax perquè es doni constància de la data i l’hora en què la incidència ha estat tramesa, actualitzant en tot 
moment l’estat de cada reclamació. Serà imprescindible que s’assigni un número identificatiu a les reclamacions, i 
l’acusament de recepció de cada reclamació presentada, així com l’avís del seu tancament una vegada efectuada la 
resolució.  
 
Per fer constar la reclamació, el responsable del seguiment del contracte la transmetrà al gestor que l’adjudicatari hagi 
designat.  
 
El responsable del contracte es reserva la possibilitat de sol·licitar la substitució del personal designat per la 
comercialitzadora, en base a la qualitat de l’atenció rebuda. 
 

4. EQUIPS DE MESURA 
 
L’empresa Distribuïdora de la zona farà la lectura i validació dels registres horaris de consum en els punts o agrupació de 
punts de subministrament elèctric objecte del contracte, els quals trametrà a la Comercialitzadora  i a l’operador del sistema 
elèctric en compliment del que preveu el Reglament de punts de mesura. 
 
Els equips de mesura es contractaran en la modalitat de lloguer si aquests no són propietat del titular. Aquests equips 
hauran de complir amb la normativa vigent, o qualsevol que la substitueixi o complementi, per la que es regulen les activitats 
de transport i distribució, subministraments i procediments d’autorització de les instal·lacions d’energia elèctrica, el 
Reglament de punts de mesura dels consums i trànsits d’energia elèctrica i les Instruccions Tècniques Complementàries.  
 
El lloguer dels equips de mesura es facturarà mensualment i haurà de coincidir amb el període facturat. 
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5. FACTURACIÓ 
 
La facturació de l’energia consumida mensualment es realitzarà d’acord amb les dades registrades en els equips de mesura 
instal·lats per a aquest fi. 
 
L’empresa adjudicatària emetrà mensualment dins dels primers quinze dies naturals de cada mes una única factura per a 
cada punt de subministrament corresponent al 100% del consum produït en el mes natural. 
 
Les factures emeses hauran de contenir tota la informació necessària per a la seva correcta interpretació de forma explícita. 
Inclouran els següents conceptes: 
 

 Núm. CUPS. 
 Identificació del punt de subministrament: adreça, edifici, centre... 
 Les condicions contractades: potència i tarifa d'accés. 
 El període facturat. 
 Import corresponent al lloguer de l’equip de mesura. 
 Import corresponent a l’impost elèctric. 
 Import corresponent a l’IVA. 
 Consum d’energia activa per període de contractació. Diferenciar les lectures reals de les estimades 
 Consum d’energia reactiva per període de contractació. Lectures dels comptadors de reactiva. 
 Costos d’energia per període de contractació 
 Costos de potència per període horari. 
 Recàrrecs per excés de potència o de reactiva, si s’escau. 
 Històrics de consum dels darrers 12 mesos. 
 Historial de maxímetres. 
 Dates de les lectures dels comptadors. 

 
Vila Universitària SL 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. 
 
A la facturació es traslladarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació a components regulats. 
 
Vila Universitària SL abonarà l’import de les factures segons les condicions generals establertes al Plec de Clàusules 
Administratives del contracte. 
 

6. ENVIAMENT D’ARXIUS ELECTRÒNICS I ACCÉS A COMPTADORS 
 
L’arxiu digital de facturació ha de ser en format .xls, .txt o .csv (a escollir per Vila Universitària SL) i ha d’incloure com a 
mínim els camps indicats en l’Annex II del present Plec. 
 

7. OBLIGACIONS A COMPLIR PER L’ADJUDICATARI 
 
L’empresa Comercialitzadora  que resulti adjudicatària en el present procediment es compromet a respectar i a incloure en 
el contracte els següents serveis i obligacions: 
 
 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA - VILA UNIVERSITÀRIA SL 

 

5 
 

 
 

7.1. Gestor de compte únic 
 
L’adjudicatari s’encarregarà de gestionar i tramitar la provisió del servei davant la Distribuïdora, així com les inspeccions 
obligatòries de les instal·lacions receptores. 
 
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 en qüestió o persona en qui delegui. 
 
L’adjudicatari designarà una única persona com a responsable màxim davant del membre responsable del contracte de Vila 
Universitària SL 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 Comercialitzadora  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 Vila Universitària SL tota la informació que sol·liciti relativa a canvis de tarifes, 
revisions de preus, normativa, etc. relacionada amb el contracte del subministrament d’electricitat.  
 
Aquest gestor únic informarà al responsable del contracte de l’interlocutor designat  que serà el responsable del tractament 
dels temes operatius diaris, que realitzi funcions de coordinació i d’interrelació.  
 
L’adjudicatària disposarà d’un canal únic de comunicació permanent per a l’atenció i la informació en el cas d’incidències en 
el subministrament. 
 
Vila Universitària SL es reserva la possibilitat de sol·licitar la substitució del personal designat per la Comercialitzadora , en 
base a la qualitat de l’atenció rebuda. 
 

7.2. Canvis associats als punts de subministrament 

Sens perjudici de la potència/tarifa que s’indiquin en els plecs, aquesta serà la reconeguda per la Distribuïdora en la data de 
formalització del contracte. 
 
Qualsevol discrepància entre el que s’indiqui als esmentats plecs i la informació de què disposi la Distribuïdora, en relació a 
les potències a contractar, s’haurà de traslladar al responsable del contracte derivat per disposar del termini suficient per a 
exercir, si escau, les accions necessàries. 
 
No obstant això, durant la fase d’execució del contracte, i per motius degudament justificats, es podrà sol·licitar, per mitjà de 
l’empresa Comercialitzadora , canvis de potència, de la tarifa o d’altres associats al punt de subministrament (com ara 
canvis en l’adreça de facturació, del departament d’adscripció, etc.), seguint el procediment que a tal efecte es prevegi als 
plecs reguladors de la contractació derivada. 
 
En aquest sentit, el comercialitzador estarà obligat a realitzar les gestions oportunes amb la Distribuïdora sobre tots aquells 
canvis en el subministrament que afectin l’activitat pròpia de distribució. 
 
De conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives, es preveu la possibilitat de reduir o addicionar punts de 
subministrament durant l’execució del contracte, amb un límit del 5% del valor estimat del contracte. 
 
Sens perjudici de les potències que s’indiquin en la relació de punts de subministraments del present plec, les potències a 
contractar seran les reconegudes per la distribuïdora en la data de formalització del contracte. Qualsevol discrepància entre 
el que s’indiqui als referits plecs i la informació de què disposi la distribuïdora, en relació a les potències a contractar en 
cada cas, s’haurà de traslladar al responsable del contracte, als efectes de disposar del termini suficient per a exercir, en el 
seu cas, les accions necessàries. 
 
Es podrà sol·licitar, per mitjà de l’empresa Comercialitzadora  corresponent o directament amb la Distribuïdora, canvis de 
potència, de la tarifa d’accés a la xarxa, de tensió, o d’altres associats al punt de subministrament (com ara canvis en 
l’adreça de facturació, del departament d’adscripció, etc.). 
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El Comercialitzador estarà obligat a realitzar les gestions oportunes amb la Distribuïdora sobre tots aquells canvis en els 
subministraments que afectin l’activitat pròpia de distribució (canvis de MT a BT, ajustament de la potència contractada, 
etc.). 
 
 

8. PENALITZACIONS EN EL CONTRACTE  
 
Seran considerats incompliments del contracte totes aquelles incidències que s’oposin al que s’exigeix en el plec que regeix 
aquesta licitació i l’acordat en la formalització del contracte de subministrament amb el titular de les pòlisses. En particular, i 
segons ja consta a la clàusula 21 del plec administratiu, es consideraran incompliments de contracte els següents: 
 

• Retards en la signatura del nou contracte de subministrament que se’n derivin de la licitació amb Vila Universitària, 
S.L. quan aquests retards siguin imputables a la Comercialitzadora  entrant (10 dies laborables). 

 
• Incidències en la migració: 

 
o Retards en la presentació de la documentació de petició d’accés (ATR) a la Distribuïdora, el termini de la 

qual s’ha fixat en 15 dies naturals després de la formalització del contracte. 
 

o Retards injustificats o errors en l’aplicació de les noves condicions del contracte per causa de la migració 
de companyia subministradora i que sigui imputable a la Comercialitzadora  entrant (facturació 
enrederida, potències contractades errònies, etc.). 

 
• Anomalies relatives a la facturació: 

 
o Factures de consum a partir de lectures estimades durant més de 2 mesos consecutius, que sigui 

imputable a la Comercialitzadora . 
 

o Factures amb regularitzacions de mesos anteriors o conceptes erronis. 
 

o Increments en els imports de lloguer d’equips de mesura i elements auxiliars per a la comunicació 
telemàtica de dades. 
 

• Anomalies relatives als fitxers electrònics de consum: 
 

o Informació incompleta, retards o formats no compatibles en el fitxer electrònic que la Comercialitzadora  
farà arribar als responsables del contracte sobre els consums mensuals dels punts de subministrament. 
 

Es considerarà incompliment GREU els següents:   
 

• Retard en la signatura del contracte de més d’un mes. 
• Retards en la migració de més d’un mes, per CUPS. 
• Reiteració d’incidències en la facturació o en l’enviament de fitxers electrònics durant més de 6 mesos, per CUPS. 

 
La comissió de 3 faltes greus comportarà la possibilitat de resolució del contracte de subministrament amb l’empresa 
adjudicatària. 
 
Les penalitzacions en cap cas substituiran la indemnització per danys i perjudicis a què es refereix l’article 214 del TRLCSP. 
 
El quadre de penalitzacions és el següent:  
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INCOMPLIMENT 
 

PENALITZACIÓ 
 

Retards en la signatura del contracte 100 euros per dia i CUPS  

Incidències en migració 10 euros per CUPS i dia 

Incidències en modificacions del punt de 

subministrament 
10 euros per dia fins a la resolució de la incidència 

Anomalies relatives a facturació 
10 euros per cada retorn de factura no acceptada per les causes 

esmentades al paràgraf anterior o per cada factura rectificativa 

Anomalies relatives a l’enviament de fitxers electrònics 

de consum 
100 euros per mes fins a la resolució de la incidència 

 
Les penalitzacions s’imposaran per resolució de l’Òrgan de Contractació de Vila Universitària SL, adoptada a proposta del 
responsable del contracte, i seran immediatament executives, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista mensualment. 
 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 
El pressupost base de licitació, que correspon a l’estimació del cost anual d’electricitat pels punts de subministrament, és el 
següent: 
 
 

LOT SUBLOTS TARIFA 
Punts de Consum 

anual 
(MWh) 

Import Base 
(€) IVA exclòs  IVA 21% (€) 

Import 
econòmic (€) 

IVA inclòs subministrament 

1 
1 3.0A 4 164 24.630 € 5.172 € 29.803 € 
2 2.0DHA 594 1.578 315.287 € 66.210 € 381.497 € 
3 2.0A 45 131 26.475 € 5.560 € 32.034 € 

      643 1.873 366.392,26 € 76.942,37 € 443.334,63 € 
 
 
Durant la vigència del contracte, el preu pel qual s’hagi adjudicat podrà patir únicament les variacions resultants de 
l’aplicació dels conceptes subjectes a regulació. Aquests conceptes no computaran a efectes de descomptes, i seran 
facturats a l’entitat contractant de conformitat amb la legislació aplicable al moment del consum.  
 
En l’oferta econòmica es detallarà el preu unitari del terme d’energia, seguint el model d’oferta econòmica de l’Annex V del 
Plec de Clàusules Administratives, indicant el seu import expressat en €/MWh per a cada període —tres, dos o un, segons 
el cas i característiques del subministrament.  
 
Les ofertes no inclouran cap dels següents conceptes: 
 

− Terme de potència: Atès que, en cada sublot, cada punt de consum té una potència contractada en cada període, 
i que els preus per aquest concepte estan regulats pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el terme de 
potència no serà considerat com a part de l’oferta, donat que es tracta d’un factor comú per a totes les empreses 
que no ofereix l’oportunitat de millorar les ofertes econòmiques que les empreses licitadores presentin. 

 
− Lloguer d’equip de mesura (els preus màxims aplicables per a cada subministrament, seran els regulats per 

l’empresa Distribuïdora): Pel que fa al preu del lloguer d’equip de mesura o comptador, atès que, aquest preu està 
determinat per la empresa Distribuïdora, el preu del lloguer de comptador no serà considerat com a part de la 
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oferta, donat que es tracta d’un factor comú per a totes les empreses que no ofereix l’oportunitat de millorar les 
ofertes econòmiques que les empreses licitadores presentin. 

 
− Impost sobre electricitat i Impost de valor afegit (IVA): Així mateix, pel que respecta als impostos —Impost sobre 

electricitat i Impost sobre el valor afegit (IVA)—, tampoc seran considerats com a part de l’oferta, donat que es 
tracten de factors comuns per a totes les empreses que no ofereix l’oportunitat de millorar les ofertes econòmiques 
que les empreses licitadores presentin. 

 

10. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 
 
Els preus màxims del terme d’energia per sublot, lot i tarifa d’accés seran els següents: 

 

 
  

Preu terme d'energia 
(€/MWh sense impost 

elèctric) LOT SUBLOTS 

1 

1 88,00 

2 111,70 

3 121,00 

PMP LOT 110,27 
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ANNEX I. RELACIÓ DELS PUNTS DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 
 
La relació de punts de consum està detallada en un full Excel publicat conjuntament amb aquest plec. 
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ANNEX II. CAMPS A INCLOURE EN L’ARXIU DIGITAL DE FACTURACIÓ 

 
 

Columna en l'arxiu de facturació Explicació 
CUPS  

Codi punt subm. 
Codi que facilitarà el titular que defineix cada punt de 

subministrament. Serà l'"àlias" que sol aparèixer a les webs dels 
Comercialitzadors 

Número de factura  

Número de factura abonada Si es tracta d'una factura d'abonament, aquí s'indicarà el nº 
factura abonada 

Número de factura rectificada Si la factura rectifica a una altra aquí s'indicarà el nº de factura 

Data d'emissió  
Data d'inici de lectura  
Data de fi de lectura  

Lectura si és estimada o és real 

Descripció concepte factura No Consum 
si és "drets d'embrancament", "abonament per qualitat de 
subministrament", "actuacions en la mesura", en general 

qualsevol concepte que no sigui propi d'una factura de consum 
Consum activa 1 kWh període 1 
Consum activa 2 kWh període 2 
Consum activa 3 kWh període 3 

Consum activa total kWh Total 
Penalització per consum activa si és el cas 

Consum reactiva 1 kVArh període 1 
Consum reactiva 2 kVArh període 2 
Consum reactiva 3 kVArh període 3 

Consum reactiva total kVArh total 
Penalització per consum reactiva si és el cas 

Potència màxima 1 kW màxims període 1 
Potència màxima 2 kW màxims període 2 
Potència màxima 3 kW màxims període 3 

Potència facturada 1 kW facturats període 1 
Potència facturada 2 kW facturats període 2 
Potència facturada 3 kW facturats període 3 

Penalització per excés de potència  
Penalització per altres conceptes  

Descripció concepte de penalització  
Total factura € sense IVA 
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