AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de la Vila, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE
CERTIFICADA AMB DESTINACIÓ A L’ENLLUMENAT PÚBLIC I ELS
EDIFICIS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE VILADAMAT.
1.- OBJECTE.
El present plec té per objecte la contractació del subministrament d’Energia
100% verda amb garantia d’origen segons la Directiva 2009/28/CE de 23 d’abril, per a
l’enllumenat públic i els edificis de titularitat municipal de Viladamat. Amb aquesta
contractació es vol complir amb els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle aprovats en el Pacte de d’Alcaldes signat l’any 2008 (promogut per la
Direcció General de Transport i Energia de la Unió Europea) recollits en el PAES
recentment aprovat.
D’acord amb el que estableix l’art. 9 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, el
contracte definit té la qualificació de contracte administratiu.
L’especificació del nombre i característiques
s’especifiquen a l’Annex 1 del present plec.

dels

subministraments

L’adjudicatari haurà de garantir la possibilitat d’inclusió de nous punts de
subministrament amb les mateixes condicions econòmiques i sense cap mena de
penalització. Aquests nous contractes tindran la mateixa data de venciment que la resta.
De la mateixa manera, no hi haurà cap penalització en el cas que es doni de baixa algun
subministrament.
L’Ajuntament de Viladamat contractarà com a preu màxim l’establert en el preu
de sortida.
2.- QUALITAT I GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT.
Les condicions obligatòries mínimes d’execució dels contractes de provisió
d’energia elèctrica són les descrites i conceptuades tot seguit:
a.- Condició d’obligat compliment: Sobre la facturació i altres requisits:
a.1.- Facturació amb detall de tots els costos.
Les factures emeses pel contractista, inclouran els següents conceptes:
- Consum d’energia activa per període de contractació
- Consum d’energia reactiva per període de contractació
- Costos d’energia per període de contractació
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- Costos de potència per període horari
- Recàrrecs per excés de potencia o de reactiva, si s’hi escauen.
- Històrics de consum de forma que es pugui veure el consum dels darrers 12
mesos.
El punt de consum proporcionarà el consum dels mesos anteriors a l’entrada en
vigor del contracte de forma que l’adjudicatari disposi de lectures històriques. Cas que
l’adjudicatari no disposi comercialment d’aquestes dades, l’adjudicatari inclourà els
històrics de que vagi disposant des del dia d’entrada en vigor del contracte.
a.2.- Facturació en català.
Les factures es realitzaran íntegrament en català.
Totes les factures emeses per l’adjudicatari inclouran consells d’estalvi i
eficiència energètica.
a.3.- Tancament de la facturació durant els 15 dies següents al dia en què
finalitzi la vigència del contracte.
La facturació de tot el període de vigència del contracte es realitzarà com a molt
tard els 15 dies següents al dia en què finalitzi la vigència del contracte.
La regularització de tot el període de vigència del contracte es realitzarà en la
darrera factura fent-se els abonaments o recàrrecs que corresponguin en cada pòlissa
contractada. No obstant això, les empreses adjudicatàries podran justificar degudament
les circumstàncies que puguin impedir el compliment d’aquest requeriment.
a.4.- Arxiu de consums i costos. Consulta Web històrics de consum i cost.
El comercialitzador lliurarà mensualment al responsable del contracte en un
arxiu Excel, l’annex 2 d’aquest plec degudament complimentat, emplenant-lo per a tots
els CUPS inclosos en el contracte, amb la informació referida al mes anterior.
A l’hora de complimentar el referit Annex 2, i per als punts en baixa tensió,
s’entendrà que P1=Punta; P2=Pla i P3=Vall.
Els costos i consums mensuals estaran també disponibles via web en el termini
màxim de 5 dies hàbils des de la data d’emissió de cada factura. Aquesta funcionalitat
haurà d’estar operativa en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de
formalització del contracte i l’accés haurà d’estar obert a diferents usuaris amb diferents
nivells de privilegi, que es concretaran un cop formalitzats els contractes.
Aquesta informació podrà ser requerida en altres formats.
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a.5.- Facturació en suport telemàtic addicional.
La comercialitzadora es compromet a enviar per sistema informàtic la factura i
addicionalment a enviar-ne, en un termini màxim de 5 dies hàbils a partir del dia de
tancament del període de facturació, una còpia per correu electrònic al responsable del
seguiment de l’execució del contracte.
Qualsevol actuació necessària per a fer operatiu el sistema de facturació de
l’empresa adjudicatària serà gestionada, sense cap cost, per l’empresa adjudicatària.
a.6.- Descripció tècnica dels equips de mesura i comunicació telefònica.
L’adjudicatari es compromet a facilitar la descripció tècnica dels equips de
mesura i comunicació telefònica, amb un esquema de la seva instal·lació, que s’obliga a
muntar en cada punt de consum (amb l’excepció dels punts que presentin dificultat
tècnica), per a obtenir la informació necessària que permeti la correcta administració del
contracte, durant la seva vigència, amb indicació dels elements requerits en cada punt
del consum. El termini màxim per facilitar aquesta informació és de 3 mesos des del
contracte. A fi que el responsable departamental del seguiment de l’execució del
contracte pugui comprovar les dades d’enregistrament, s’inclourà la descripció de la
metodologia d’accés a les dades enregistrades en els equips de mesura.
L’adjudicatari realitzarà, sense càrrec addicional, la lectura i validació dels
registres horaris de consum i el seu enviament a l’operador del sistema elèctric, en
compliment del previst en el reglament de punts de mesura. Així mateix, l’adjudicatari,
es compromet a transmetre les dades a l’Operador del Sistema, per a realitzar la
facturació de l’energia.
a.7.- Temps de resposta davant una reclamació.
L’adjudicatari es compromet a donar resposta a una reclamació feta per
l’Ajuntament en un termini màxim de 24h en dia laborable o 72h en dia festiu. La
reclamació podrà ser de caire econòmic, de facturació o de servei de gestió definit en
aquest Plec Tècnic o ofert per l’empresa en la fase de licitació, però no de la qualitat del
subministrament.
Per fer constar la reclamació, el responsable departamental del seguiment de
l’execució del contracte, transmetrà al gestor que l’adjudicatari hagi designat, via correu
electrònic o fax, la incidència a fi que quedi constància de la data i l’hora en que ha estat
tramesa.
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b.- Condició d’obligat compliment: Correcció d’energia reactiva:
b.1.- Avís amb conformitat de la necessitat de correcció d’una desviació
d’energia reactiva.
L’adjudicatari del punt de consum es compromet a enviar un avís al responsable
del seguiment de l’execució del contracte informant de les desviacions en el consum
d’energia reactiva.
L’avís es realitzarà de la forma que l’adjudicatari consideri més oportuna,
sempre i quant en rebi conformitat de recepció per part dels responsables
departamentals del seguiment de l’execució del contracte. Als 2 mesos de la
formalització dels contractes de provisió, tots els punts de consum adjudicats que
presentin un desviament d’energia reactiva, han d’haver rebut l’avís.
c.- Condició d’obligat compliment: Ajust de potència:
c.1.- Avís amb conformitat de la necessitat de revisar desviacions en la
contractació de la potència.
L’adjudicatari es compromet a enviar un avís al responsable del seguiment de
l’execució del contracte, informant de les desviacions en la potència contractada. L’avís
es realitzarà de la forma que l’adjudicatari consideri més oportuna. Als 2 mesos de la
formalització dels contractes de provisió, tots els punts de consum adjudicats que
presentin un desviament de potència contractada, han d’haver rebut l’avís.
d.- Condició d’obligat compliment: Qualitat de subministrament:
d.1.- Assessorament en la interlocució amb la distribuïdora en la resolució
de problemes de qualitat.
L’adjudicatari prestarà, quan ho requereixi el responsable del seguiment de
l’execució del contracte o el responsable del contracte, servei d’assistència en la
interlocució amb l’empresa distribuïdora. Malgrat la comercialitzadora no pot
solucionar les incidències de qualitat o subministrament que la distribuïdora pugui
infligir, l’adjudicatari (que no és responsable de la qualitat de subministrament elèctric)
es compromet a donar resposta a aquest tipus de petició en un termini màxim de 72h.
3.- LECTURA DEL CONSUM ELÈCTRIC.
L’empresa distribuïdora de la zona farà la lectura i validació dels registres
horaris de consum en els punts de consum elèctric objecte del present 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.
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4.- SERVEIS COMPLEMENTARIS,
QUALITAT DE SERVEI ADDICIONAL.

ASSISTÈNCIA

TÈCNICA

I

Els serveis complementaris seran aquells que es derivin de l’oferta realitzada per
cada licitador.
5.ALTRES
CARACTERÍSTIQUES
SUBMINISTRAMENT:

I

REQUISITS

DEL

L’Ajuntament de Viladamat ha de rebre els subministraments d’energia elèctrica
sol·licitats (enllumenat públic i edificis de titularitat municipal) en les condicions de
qualitat establertes en aquest plec.
Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a que la totalitat de
l’energia elèctrica que subministri, el 100%, tingui garantia d’origen d’energia
renovable. La justificació i presentació dels certificats de l’energia comercialitzada es
presentaran d’acord amb les condicions especificades al plec de clàusules
administratives particulars.
Viladamat, sis de maig de dos mil setze.
L’alcalde,
Robert Sabater Costa
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ANNEX 1. Relació de subministraments

ADREÇA SUBMINISTRAMENT

CUPS

POTÈNCIA
Consum
CONTRACTADA 2015 kW

CEIP PUIG SEGALAR, c/. Escoles, 3

ES0031406050743001FT0F

4,00 kW

4.451kW

c/. Escoles, 5, PIS

ES0031406050736001RS0F

2,20 kW

7.469kW

LOCAL SOCIAL, c/. Escoles

ES0031408125483001RE0F

15,00 kW

16.887kW

AJUNTAMENT, Plaça de la Vila, 1

ES0031408200900001YE0F

32,00 kW

23.612kW

CAMP DE FUTBOL, Foranes, s/n

ES0031406050741001NR0F

8,00 kW

4.084kW

ZONA VESTIDORS, c/. Creu

ES0031406379035002WY0F

15,001 kW

9.539kW

c/. Nou

ES0031406056187001DS0F

15,00 kW

24.527kW

c/. Ventalló

ES0031406266314001KG0F

6,928 kW

14.034kW

c/. Horts

ES0031408441166001FH0F

4,60 kW

3.800kW

Plaça Catalunya

ES0031406256188001FA0F

15,00 kW

33.397kW

c/. Escoles

ES0031406266313001TQ0F

6,928 kW

22.091kW
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ANNEX 2: Consums i costos facturats
Camps obligatoris en arxiu excel (agrupats en files):
-

numFactura

Número de factura emesa

-

numPolissa

Identificació del contracte d’accés

-

cifEmisora

CIF de la comercialitzadora

-

Tarifa

Tarifa d’accés

-

dataFacturacio

Data d’emissió factura

-

DataInici

Data inici període facturació

-

DataFi

Data fi període facturació

-

importTotal

Import total factura

-

ConsumP1

Consum energia activa en període P1

-

ConsumP2

Consum energia activa en període P2

-

ConsumP3

Consum energia activa en període P3

-

ConsumP4

Consum energia activa en període P4

-

ConsumP5

Consum energia activa en període P5

-

ConsumP6

Consum energia activa en període P6

-

PotContP1

Potència contractada període punta

-

PotContP2

Potència contractada període pla

-

PotContP3

Potència contractada període vall

-

PotenciaMaxP1

Potència registrada maxímetre període punta

-

PotenciaMaxP2

Potència registrada maxímetre període pla

-

PotenciaMaxP3

Potència registrada maxímetre període vall

-

potBaseFactP1

Potència base de facturació període punta

-

potBaseFactP2

Potència base de facturació període pla
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-

potBaseFactP3

Potència base de facturació període vall

-

consumReacP1

Consum energia reactiva en període P1

-

consumReacP2

Consum energia reactiva en període P2

-

consumReacP3

Consum energia reactiva en període P3

-

consumReacP4

Consum energia reactiva en període P4

-

consumReacP5

Consum energia reactiva en període P5

-

consumReacP6

Consum energia reactiva en període P6

-

cReactivaFacturar

Consum energia reactiva a facturar

-

importPotencia

Import corresponent al terme de potència

-

importEnergia

Import corresponent al terme d’energia

-

importReactiva

Import corresponent al recàrrec per reactiva

-

importRecarrec

Import corresponent a altres recàrrecs

-

importComptador

Import lloguer de comptador

-

importIEE

Import impost elèctric

-

ImportIVA

Import corresponent a l’IVA

-

adreçaPolissa

Adreça del punt de subministrament

-

observacions

Observacions

-

preukWh1

Preu d’adjudicació energia activa període punta

-

preukWh2

Preu d’adjudicació energia activa període pla

-

preukWh3

Preu d’adjudicació energia activa període vall

-

preukW1

Preu potència contractada període punta

-

preukW2

Preu potència contractada període pla

-

preukW3

Preu potència contractada període vall

