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PRIMERA – QUALITAT I GARANTIA DELS SUBMINISTRAMENTS 

 
Les condicions obligatòries mínimes d’execució dels contractes de provisió d’energia 
elèctrica són les descrites i conceptuades tot seguit: 

 
 

 Gestor de compte únic 
 

En aquells casos en què es requereixi la realització de les oportunes gestions davant 
l’empresa distribuïdora per a la subscripció del contracte d’accés a la xarxa, l’empresa 
contractista s’encarregarà de gestionar i tramitar, en nom de la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu (en endavant FGTL), la provisió del subministrament davant l’empresa distribuïdora, així 
com les inspeccions que segons normativa siguin obligatòries per a les instal·lacions 
receptores i aquelles altres actuacions que siguin necessàries per a la correcta prestació del 
subministrament. 

 
L’adjudicatari haurà de portar a terme totes les actuacions tècniques i administratives per a  la 
provisió del subministrament i, quan correspongui, serà l’interlocutor amb l’empresa 
distribuïdora, deixant l’opció a tenir una comunicació directa entre el propi titular del punt de 
subministrament i la mateixa empresa distribuïdora. Totes les actuacions que porti a terme 
hauran de ser autoritzades explícitament pels responsables departamentals de seguiment  de 
l’execució del contracte, en relació als seus subministraments específics. 

 

L’adjudicatari designarà una única persona com a responsable màxim davant de la FGTL i 
serà l’interlocutor a través del qual es canalitzaran totes les actuacions, tant a nivell de 
facturació, gestió, com a nivell tècnic d’assessorament. 

 

Aquest interlocutor serà l’encarregat de gestionar tots els tràmits relacionats amb facturació, 
devolucions, altes, baixes, modificacions, etc. Haurà de facilitar a cada responsable 
departamental de seguiment de l’execució del contracte tota la informació que  sol·liciti relativa 
a canvis de tarifes, revisions de preus, normativa, etc. relacionada amb el contracte de 
subministrament d’energia elèctrica. 

 

L’adjudicatària habilitarà un canal únic de comunicació permanent per a la atenció i la 
informació en el cas d’incidències en els subministraments. 

 
 

 Facturació electrònica 
 

L’empresa adjudicatària emetrà, amb la periodicitat fixada legalment en cada moment, una 
única factura electrònica, en els termes previstos al plec de clàusules administratives 
particulars que regulen aquesta contractació corresponent al 100% de l’energia consumida en 
el període de facturació. En qualsevol cas, haurà de complir amb els requeriments i 
continguts exigits per a la facturació electrònica. En aquest sentit, l’empresa 
contractista restarà obligada a tramitar la factura en format electrònic d’acord amb la 
normativa vigent i amb el contingut i instruccions que rebi en aquest sentit per part 
de l’òrgan de contractació.  
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Qualsevol actuació necessària per a fer operatiu aquest sistema de facturació per part de 
l’empresa adjudicatària es realitzarà sense repercutir cap cost addicional. 

 

Les factures s’emetran íntegrament en català. 
 

Totes les factures emeses per l’adjudicatari, inclouran consells d’estalvi i eficiència 
energètica. 

 
Les factures d’energia elèctrica emeses hauran de contenir tota la informació necessària per 
a la seva correcta interpretació, i de forma explícita: 

 

Dades de l’empresa comercialitzadora: 
-Raó social i adreça 
-Telèfons de contacte 
-Web 

 
Dades contractuals: 
-Núm. de contracte 
-Núm. d’expedient facilitat per la Comissió Central de Subministraments 
-Núm. CUPS o altre identificador equivalent 
-NIF i raó social del contractant 
-Nom i adreça del punt de subministrament 
-Dades postals 
-Dades de cobrament 
-Dades de consum: 
-Període de facturació. 
-Quan correspongui, lectures actual i anterior 
-Consum d’energia activa per període de contractació 
-Consum d’energia reactiva per període de contractació 
-Històrics de consum amb la profunditat que correspongui d’acord amb l’oferta presentada 
per les empreses licitadores en l’Acord marc. 

 
Detall de facturació: 
-Data factura 
-Núm. de factura 
-Tarifa 
-Preu del terme d’energia en cada període 
-Preu del terme de potència en el període 
-Preu del lloguer del comptador 
-Import corresponent al terme d’energia 
-Import corresponent al terme de potència 
-Import corresponent al lloguer de l’equip de mesura 
-Recàrrecs per excés de potencia o de reactiva, si s’hi escauen. 
-Import corresponent a l’Impost elèctric 
-Import corresponent a l’IVA 
-Altres conceptes, si és el cas 
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 Determinació dels consums a facturar 
 

La mesura dels consums d’energia elèctrica s’efectuarà mitjançant els equips de mesura 
oficialment autoritzats i apropiats al tipus de consum contractat, d’acord amb la normativa 
vigent. 

 

El contractista facturarà l’import del lloguer de l´equip i el cost del mateix serà el que fixi el 
BOE corresponent en cada moment per a cada tipus de equip en funció del seu cabal nominal. 

 
Per aquests equips en règim de lloguer, l’adjudicatari quedarà obligat a gestionar que la 
empresa distribuïdora realitzi el manteniment o reparacions que siguin necessàries durant el 
període de vigència del contracte, i es compromet a realitzar al seu càrrec totes les 
verificacions sistemàtiques dels equips de mesura que determini l’operador del sistema. 

 
L’adjudicatari haurà de resoldre qualsevol tipus de reclamació presentada pel titular del 
subministrament en relació a la mesura de consums, factures emeses, talls indeguts, etc. 

 
L’adjudicatari haurà de portar a terme el control de la 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 
resolta. 

 
 

 Tancament facturació 
 

La totalitat de les factures hauran d’haver estat emeses com a molt tard als 15 dies posteriors 
al dia en què finalitzi la vigència del contracte, sens perjudici d’allò previst en la clàusula quarta 
d’aquest plec. 

 
 

 Accés a consums i costos via web 
 

Els costos i consums mensuals hauran d’estar disponibles via web en els termes previst al 
plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord marc (Exp. CCS 2017 2) i 
d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa contractista en la licitació de l’Acord marc. 
Aquesta informació podrà ser requerida en altres formats. 

 
 

 Temps de resposta davant incidències 
 

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) es compromet a donar resposta a aquest tipus de petició en un termini 
màxim de 72h. La reclamació podrà ser de caire econòmic, de facturació o de servei de
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gestió definit en aquest Plec de prescripcions tècniques o ofert per l’empresa en la fase de 
licitació de l’Acord marc o del contracte derivat, 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. 

 
 

 Avís amb conformitat de la necessitat de correcció d’una desviació d’energia 
reactiva 

 

L’adjudicatari es compromet a enviar un avís al responsable departamental 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 del responsable del seguiment de l’execució del contracte. 

 
 

 Avis 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, sempre i quant en rebi conformitat de 
recepció per part dels responsables departamentals.  

 
 

SEGONA - SERVEIS COMPLEMENTARIS, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I QUALITAT DE 
SERVEI ADDICIONAL 

 

Els serveis complementaris seran aquells que es derivin de l’oferta realitzada per cada licitador 
en la licitació de l’Acord marc o del contracte derivat d’aquest. 

 

Tots aquells serveis complementaris que les empreses hagin ofert en l’Acord marc, 
independentment de que hagin estat valorats o no, s’hauran de mantenir en aquest  contracte 
derivat. 

 

TERCERA - ALTRES CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DEL SUBMINISTRAMENT 
 

A l'annex I es recullen les especificacions tècniques del punt de subministrament i les seves 
característiques a contractar. S'indiquen les potències per al subministrament i la tarifa d'accés 
a tercers (ATR) sol·licitada. 
 
El comercialitzador sol·licitarà al distribuïdor, en nom la FGTL,, les peticions de tarifa d'accés 
a tercers indicades a l'annex I.  
 
Actualment, la FGTL té una potència contractada a la ATR 6.1A de 
1400/1400/1400/1400/1400/1800 kW per període. Aquesta potència es mantindrà invariable 
en el moment d’entrada en vigor del contracte, quedant en mans del titular de la instal·lació la 
decisió de realitzar els ajustos adients de potència contractada. 
   
A l'Annex I s'especifiquen els percentatges de consum distribuïts en els períodes segons la 
tarifa d'accés, així com el consum anual durant l´any 2017. 
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El comercialitzador adjudicatari haurà d'assegurar el subministrament d'energia elèctrica  
d'acord amb les característiques contractuals del mateix. 

 

QUARTA – MIGRACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS AL FINAL DEL CONTRACTE 
 

El canvi d’empresa comercialitzadora comporta un període temporal de migració per tal 
d’executar el traspàs dels subministraments i de les pòlisses de la companyia sortint cap a la 
comercialitzadora entrant. La continuïtat en el subministrament energètic al Gran Teatre del 
Liceu és objecte prioritari en el desenvolupament del procediment de contractació que ens 
ocupa. En aquets sentit, la companyia sortint col·laborarà, coordinarà i facilitarà en tot el 
possible, la migració dels subministraments cap a la nova empresa comercialitzadora entrant. 

 

Sens perjudici de les previsions de l’article 6 del Reial decret 1435/2002, de 27 de desembre, 
quant als terminis per fer efectiu el pas del mercat regulat al mercat liberalitzat o el canvi de 
comercialitzador, l’adjudicatari es compromet a subministrar energia elèctrica als CUP 
inclosos en el PPT, als preus que d’acord amb el contracte siguin d’aplicació en cada moment, 
durant un termini màxim de dos (2) mesos a partir de la data de venciment del mateix 
contracte, mentre no es formalitzi el contracte següent i es completi la migració del 
subministrament cap a la nova comercialitzadora entrant. Durant aquest període de transit o 
prorroga també s’apliquen, si escau, les actualitzacions dels conceptes regulats que puguin 
ser d’aplicació al consumidor final. Un cop transcorreguts els dos (2) mesos esmentats, 
l’adjudicatari deixa d’estar obligat a continuar subministrant energia als preus contractats, de 
manera que els subministraments que no hagin pogut estar migrats cap a la nova empresa 
contractista poden ser traspassats a la comercialitzadora d’últim recurs; en aquest supòsit, 
s’estarà a allò previst en aquesta mateixa clàusula en relació a l’obligació de suportar l’excés 
de pagament que tal fet pugui suposar. 
 
En qualsevol cas, si el canvi no s’ha pogut realitzar perquè l’empresa distribuïdora ha  
desestimat la sol·licitud, l’adjudicatari ha de posar aquest fet en coneixement de la FGTL en 
el termini dels deu (10) dies naturals següents a aquell en que hagi rebut la comunicació de 
l’empresa distribuïdora desestimant la sol·licitud. 
 
En aquest supòsit l’adjudicatari ha de trametre a la FGTL una copia de la comunicació 
desestimatoria de l’empresa distribuïdora. 
 
Si s’incompleix qualsevol d’aquests terminis de manera que algun CUP passa transitòriament 
al mercat regulat, i aquest fet suposa un major cost respecte del que hauria hagut de suportar 
si s’haguessin aplicat els preus contractats, la FGTL, des del moment en que la situació s’hagi 
normalitzat i, per tant, comenci a rebre les factures per part de la nova comercialitzadora 
aplicant els preus contractats, descomptarà aquest major cost dels imports a abonar a 
l’adjudicatari sortint, al qual els haurà retingut. 
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ANNEX I: TAULA DE CONSUMS ANY 2017 

 

 

TITULAR: GRAN TEATRE DEL LICEU 

NIF: G60754223 

  

ADREÇA: c/ La Rambla, 51, Baixos 

 

Tarifa A.T.R. = 6.1A 

   

CUPS: ES0031405472173001GZ0F 

 

POTÈNCIA (KW): 
P1=1400 kW; P2=1400 kW; P3= 1400 kW; P4 = 1400 KW; 
P5=1400 KW; P6=1800 KW 

 

 

    P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL

1 GENER 90.885 135.639 159.551 386.075

2 FEBRER 81.391 119.069 136.974 337.434

3 MARÇ 100.112 135.494 149.570 385.176

4 ABRIL 181.978 158.838 340.816

5 MAIG 235.363 161.203 396.566

6 JUNY 77.369 77.060 46.330 71.305 152.085 424.149

7 JULIOL 149.221 128.376 201.655 479.252

8 AGOST 322.034 322.034

9 SETEMBRE 86.252 150.567 157.351 394.170

10 OCTUBRE 231.851 182.913 414.764

11 NOVEMBRE 82.371 113.555 141.214 337.140

12 DECEMBRE 69.775 106.269 169.853 345.897

TOTALS 468.641 566.413 315.065 470.921 649.192 2.093.241 4.563.473

PERCENTATGES 10,27% 12,41% 6,90% 10,32% 14,23% 45,87%

MES
ENERGIA ACTIVA (kWh) 2017
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