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I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte
L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les
condicions tècniques que regiran juntament amb el Plec de Clàusules Particulars la
contractació del subministrament d'energia elèctrica 100% d’origen renovable, tant
en baixa com en alta tensió, per a cobrir la demanda de tots els punts de connexió
elèctrica, assenyalats en l’Annex IV, el titular dels quals és la Cambra de Comerç de
Barcelona, així com dels nous punts de subministrament que puguin crear-se durant
la vigència del contracte.
2. Normativa Tècnica d’aplicació
El subministrament objecte de la present contractació s'enquadra dins del conjunt de
les activitats elèctriques liberalitzades. En aquest sentit serà aplicable la normativa
legal vigent.
 Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de
càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu
règim jurídic de contractació.
 Ordre TEC/1366/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els peatges
d'accés d'energia elèctrica per a 2019.
 Ordre IET/107/2014, de 31 de gener, per la qual es revisen els peatges
d'accés d'energia elèctrica per a 2014.
 Ordre IET/1491/2013, d'1 d'agost, per la qual es revisen els peatges d'accés
i s'actualitzen determinades tarifes a partir d'agost de 2013 i per la qual es
revisen determinades tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial
per al segon trimestre de 2013.
 Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i disposicions no
derogades de la Llei.
 54/1997 ROL 13/2012, de 30 de març, de mesures d'ajust del mercat elèctric.
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Circular 6/2012 de 27 de setembre, de la Comissió Nacional d'Energia, que
regula la gestió del sistema de garantia d'origen de la electricitat procedent de
fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.
Reial decret llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de
la llei de Contractes del Sector Públic.
Circular 1/2008 de 7 de febrer de la Comissió Nacional de l'Energia,
d'informació al consumidor sobre l'origen de l'electricitat consumida i el seu
impacte sobre el medi ambient.
R.D.111 0/2007, de 24 d'agost pel qual s'aprova el Reglament unificat de
punts de mesura dels consums i trànsits d'Energia elèctrica.
Llei 17/2007 de 4 de Juliol per la qual es modifica la Llei 54/1997.
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l'ordre social. Resolució de 23 de maig de 2014, de la Direcció General de
Polítiques Energètica i mines, per la qual s'estableix el contingut mínim i el
model de factura d'electricitat.
Reial decret 216/2014, de 28 de Març, pel qual s'estableix la metodologia de
càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu
règim jurídic de contractació.
Resolució de 30 de desembre de 2002, de la DGPEM, per la qual s'estableix
el procediment d'estimació de mesura aplicable als canvis de subministrador.
Resolució de 30 de desembre de 2002, de la DGPEM, per la qual s'aprova el
procediment transitori de càlcul per a l'aplicació de la tarifa d'accés vigent, a
partir de les dades de mesura subministrats pels equips existents per als
punts de mesura tipus 4.
Reial decret 1432/2002, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la
metodologia per a l'aprovació o modificació de la tarifa elèctrica mitjana o de
referència.
Reial decret 1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les clàusules
bàsiques dels contractes d'adquisició d'energia i d'accés a les xarxes en baixa
tensió.
Reial decret 1164/2001 de 26 de Novembre pel qual s'estableixen la tarifes
d'accés a les xarxes de distribució i transport d'energia elèctrica.
Llei 9/2001 de 4 de Juny per la qual es modifica la disposició transitòria sisena
de la Llei 54/1997 de 27 de Novembre del Sector Elèctric.
Resolució 10 de Maig de 2001, per la qual es complementa la resolució de 5
Abril de 2001. Reial decret llei 2/2001 de 2 de Febrer pel qual es modifica la
disposició transitòria sisena de la Llei 54/1997 del Sector Elèctric i
determinats articles de la Llei 16/1989 de 17 de Juliol de Defensa de la
Competència.
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.
Reial decret llei 6/2000 de 23 de Juny, de Mesures Urgents d'Intensificació de
la Competència en Mercats de Béns i Serveis.
Reial decret 277/2000, de 25 de febrer, pel qual s'estableix el procediment de
separació jurídica de les activitats destinades al subministrament d'energia
elèctrica.
Reial decret llei 6/1999, de 16 d'abril, de Mesures Urgents de Liberalització i
Increment de la Competència.
Ordre del 12 d'Abril de 1999 per la qual es dicten les Instruccions Tècniques
Complementàries del Reglament de Punts de Mesura dels Consums i
Trànsits d'Energia Elèctrica.
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Ordre de 14/7/1998 per la qual s'estableix el règim jurídic aplicable als agents
externs per a la realització d'intercanvis intracomunitaris i internacionals
d'energia elèctrica.
RO 2019/1997 de 26/12/1997, pel qual s'organitza i regula el mercat de
producció de l'energia elèctrica.
Llei 54/1997, de 27/11, del Sector Elèctric, pel qual s'estableix la definició de
peatge corresponent tant a les xarxes de transport com a les de distribució.
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, RO 842/2002 de 2 d'agost de 2002
i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. (ITC-*BT).
Qualsevol altres disposicions legals o reglamentàries que s'adoptin i afectin
el contingut del present plec.
Resta de normativa que derogui, substitueixi o complementi l'anterior durant
la vigència del contracte actual.

3. Característiques dels diferents subministraments
La relació dels diferents subministraments, així com de les seves característiques
específiques, amb els seus diferents sistemes tarifaris, són els indicats
respectivament en l'Annex IV d'aquest procediment de contractació.
Per a l'elaboració de l'oferta econòmica, s'aporten les quantitats estimades de
consum de cada punt de subministrament, segons consta en les dades de l'Annex
V. Aquestes dades són orientatives i en cap cas compromet a la Cambra a consumir
l’energia elèctrica indicada en el quadre.
L'adjudicatari estarà obligat a incloure tots els nous punts de subministrament elèctric
que així se sol·liciti per part de la Cambra durant el període de presentació del servei
mantenint-se en tot moment els preus i condicions contractuals. Cada nou punt de
subministrament se sumarà al contracte actual en la modalitat que li correspongui.
L'adjudicatari està obligat a tramitar aquestes altes, modificacions o baixes fins i tot
davant l'empresa distribuïdora sense que li correspongui cap pagament en concepte
de gestió.
La Cambra podrà modificar durant la vigència del contracte les potències
contractades en els diferents períodes, en funció de les seves necessitats, i dins dels
límits establerts per la normativa de contractes públics. De la mateixa manera, podrà
canviar a altres tarifes d'accés a xarxes els diferents subministraments, quan les
circumstàncies així ho aconsellin. La Cambra pagarà les despeses que el distribuïdor
traslladi al comercialitzador pels canvis sol·licitats. L'adjudicatari està obligat a
tramitar aquestes modificacions fins i tot davant l'empresa distribuïdora sense que li
correspongui cap pagament en concepte de gestió.
L'empresa adjudicatària disposarà per part de la Cambra, de l'autorització pertinent
per a realitzar aquelles maniobres i operacions necessàries per a efectuar el
lliurament del producte en edificis i instal·lacions de la seva propietat; i en aquells en
que hi estiguem en caràcter de llogater. Amb caràcter general, l'empresa
adjudicatària s'ajustarà en tot moment al que es disposa per la legislació vigent en tot
el referent a Normes de Protecció i Seguretat exigibles en relació amb el
subministrament objecte del contracte actual.
En cas d'incorporar nous subministraments o de realitzar modificacions en les
instal·lacions que suposin una modificació de la potència instal·lada, l'empresa
adjudicatària quedarà autoritzada per a representar a la Cambra i iniciar les gestions
oportunes amb la companyia distribuïdora, a fi de poder realitzar aquestes
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tramitacions al més aviat possible i tindran l'obligació de romandre vigilants perquè la
companyia Distribuïdora no s'excedeixi en la seva tramitació, dels terminis establerts,
segons la legislació vigent.
L'adjudicatari estarà obligat igualment a incloure tots els nous punts de
subministrament elèctric eventuals o temporals que així se sol·liciti per part de la
Cambra durant el període de presentació del servei. L'adjudicatari està obligat a
tramitar aquestes altes, modificacions o baixes fins i tot davant l'empresa distribuïdora
sense que li correspongui cap pagament en concepte de gestió.
4. Condicions especials d’execució del contracte: Energia Renovable
Les Directives 2009/28/CE i 2004/08/CE del Parlament Europeu i del Consell
relatives a la promoció de l'electricitat generada a partir d'energies renovables en el
mercat interior de l'electricitat advoca per la assumpció per part dels estats membres
d'objectius vinculants i ambiciosos en matèria d'energies renovables.
Així, en el contracte actual el 100% de l'electricitat subministrada estarà Certificada
amb Garantia d'Origen Renovable. L'empresa contractista inclourà en la seva oferta
el seu compromís que el 100% del subministrament elèctric de tota l'agrupació de
punts inclosos en el contracte provindrà de fonts d'energia renovables (Annex VI).
Pel compliment d'aquest objectiu es considerarà el Sistema de Garanties d'Origen de
l'electricitat emesos per Entitats Certificadores establertes d'acord amb la Directiva
2009/28/CE, així com el Sistema de Garanties d'Origen establert en l'Ordre
ITC/1522/2007 de 24 de maig i en el seu modificat ITC/2914/2011 de 27 d'octubre
per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat procedent
de fonts d'energia renovable i de cogeneració d'alta eficiència.
Transcorregut un any natural des de la formalització del contracte es comprovarà el
tant per cent d'energia procedent de fonts renovables realment comercialitzada a la
Cambra per l'adjudicatari.
5. Qualitat i continuïtat del servei
La qualitat del subministrament estarà regulada per l'indicat en el capítol II del RD
1955/2000 i vindrà referida als següents aspectes. En concret, l'entitat adjudicatària
tindrà les següents obligacions:





Gestionar davant l'empresa distribuïdora qualsevol incidència o incompliment
que es produeixi en relació amb la qualitat i continuïtat del subministrament.
Els descomptes reglamentaris que s'apliquin per aquests incompliments de la
qualitat i interrupció del subministrament, seran directament repercutits en la
facturació mensual següent que es cursi a la Cambra.
Garantir la regularitat del subministrament d'energia elèctrica sense
possibilitat de suspensió del mateix excepte en els casos que es ressenyen
en els articles 87 i 89 de l'esmentat RD
L'adjudicatari es compromet a disposar d'un servei permanent d'atenció al
client sense cap cost per a la Cambra (24 hores, 7 dies de la setmana) per a
resoldre qualsevol anomalia del subministrament.
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6. Serveis obligatoris


És obligació de
subministrament
s'encarregarà de
subministrament
eventuals.



L'empresa adjudicatària estarà obligada a prestar el servei i a subministrar la
totalitat de l'energia elèctrica que a cada moment necessitin els punts de
consum objecte del contracte, incloses situacions de demanda, tant de
potència com d'energia, continuïtat i qualitat d'ona exigible, segons la
normativa vigent, amb l'únic límit que vingui imposat per raons tècniques
d'admissibilitat del subministrament per part dels punts de consum o del
distribuïdor.



Donarà el subministrament necessari sense que existeixi cap interrupció en el
mateix i sempre en compliment de la Legislació vigent en tots els seus
apartats i disposicions.



Tramitarà davant l'empresa distribuïdora, prestant assistència en aquesta
matèria a la Cambra, les reclamacions per qualitat de subministrament que
corresponguin al consumidor i traslladarà en les factures els descomptes que,
si escau, apliqui l'empresa distribuïdora d'acord amb la normativa vigent.



L'empresa adjudicatària realitzarà en nom de la Cambra, sense cap càrrec
per a aquest, les següents actuacions:
 Contracte i pòlisses d'accés a la xarxa.
 Lectura i validació dels registres horaris de consum i el seu
enviament a l'operador del mercat.
 Obtenció d'aquells documents o dades que poguessin ser-li
d'utilitat.
 Verificacions sistemàtiques obligatòries previstes en el
Reglament de Punts de Mesura dels Consums i Trànsits
d'Energia Elèctrica (Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre).



L'adjudicatari s'obliga a comunicar a la Cambra les modificacions que resultin
del preu (termes regulats) en la primera factura afectada per aquestes
modificacions, procedint a la formació de nous preus i posant en el seu
coneixement els documents normatius que justifiquin aquestes modificacions.



L'empresa adjudicatària remetrà a la Cambra, amb caràcter anual, els
certificats acreditatius del sistema de garanties d'origen de l'energia
subministrada.



Les relacions amb l'empresa adjudicatària es duran a terme a través d'un
representant, amb experiència acreditada en la gestió d'aquest tipus de
contractes, nomenat per aquesta, amb plena disponibilitat horària. El seu
nomenament i acreditació haurà de ser comunicat i acceptat per la Cambra.
Les seves principals funcions seran les següents:


l'adjudicatari gestionar i obtenir la baixa del servei del
actual sense cap cost per a la Cambra. L'adjudicatari
gestionar i tramitar, en nom de la Cambra, la prestació del
davant la distribuïdora, inclosos subministraments

Serà responsable de manera directa del bon funcionament del
contracte de subministrament d'energia elèctrica: tramitació de
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noves altes, modificacions i baixes de contractes, remissió
mensual de la facturació i fulls de càlcul per al seguiment i
optimització dels contractes.
Una vegada sol·licitat per part de la Cambra un alta, modificació
o baixa, confirmarà el seu enviament a distribuïdora o falta de
documentació a aportar en un termini màxim de 24 hores.
Representarà a l'empresa adjudicatària i serà l'interlocutor amb
els tècnics que la Cambra designi.
Planificarà i controlarà totes les prestacions contractuals, reflectint
els resultats en els informes oportuns. Supervisarà, gestionarà i
controlarà el treball dels equips humans i tècnics que participin en
el contracte.
Podrà proposar a la Cambra equipaments i/o serveis que suposin
una millora.
Assistirà tècnicament sense cap cost als responsables municipals
quan aquests ho estimin necessari.

La Cambra podrà recusar al responsable assignat per l'empresa adjudicatària,
per raons de falta de competència, dedicació, diligència en la direcció dels
treballs, així com per falta d'atenció als requeriments que els siguin formulats
per la propietat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària estarà obligada a
substituir-lo en el termini de quinze dies, després d'haver rebut notificació
escrita per part de la Cambra.
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