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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE 

DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE MITJA I BAIXA TENSIÓ EN LLIURE 

MERCAT DELS DIVERSOS  PUNTS DE SUBMINISTRAMENT TITULARITAT 

DE LES EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS 
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TERCERA.- Canvis associats als punts de subministrament 
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SISENA.- Facturació 
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PRIMERA.- Objecte 

 
L’objecte del present document és regular i definir l’abast i prescripcions tècniques que regiran 
el subministrament elèctric de mitja i baixa tensió amb una empresa comercialitzadora 
d’electricitat pels diversos punts de subministrament titularitat de les empreses de Viladecans: 
 
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.  
VILADECANS QUALITAT, S.L. 
VILADECANS RENOVACIÓ URBANA S.L. 
 
S’emetran factures individualitzades per a cada societat municipal. 
 
 

 
SEGONA.- Punts de subministrament  

 
Els punts de subministrament objecte d’aquest contracte són els relacionats a l’Annex 1 
d’aquest plec. 

 
Inclou a efectes informatius i amb caràcter orientatiu la relació dels punts de consum amb les 
seves característiques, els consums anuals aproximats del darrer any, les tarifes i les potències 
contractades en el seu cas. 
 
El consum total de l’últim any és aproximadament de 3.000 MWh. 

 
En el cas que l’empresa municipal volgués donar d’alta nous punts de subministraments, 
aquests s’inclourien al contracte d’acord amb la seva tarifa d’accés i amb els límits i les 
condicions establertes al Plec de clàusules administratives. 

 

 
 
TERCERA.- Canvis associats als punts de subministrament 

 
La comercialitzadora estarà obligada a realitzar les gestions oportunes amb la Distribuïdora 
sobre tots aquells canvis en el subministrament que afectin l’activitat pròpia de distribució. 

 
Les societats privades municipals podran 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’adquisició, etc.) 

 
Els consums corresponents als punts de subministrament podran variar durant la vigència del 
contracte com a conseqüència d’actuacions realitzades  per l’Entitat contractant per tal de 
millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. També la pròpia dinàmica d’empresa pot 
fer que es donin instal·lacions de baixa. 

 
En el moment de ser necessària l’alta de nous punts de subministrament, si resulta d’interès 
per a l’empresa contractant, podrà sol·licitar l’entrada dins del contracte, mantenint les 
condicions contractades, de manera que aquest quedarà inclòs dins de l’àmbit contractual per 
un termini igual al que resti pels altres subministraments inclosos. 

 

Les baixes les comunicarà l’empresa contractant a la comercialitzadora en la forma que 
s’acordi a la signatura del contracte per les dues parts  i deixaran de formar part del 
contracte des de l’endemà de la notificació. Les modificacions (potència contractada, sistema 
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de discriminació, mode control de potència, etc.), s’ajustaran també a la nova situació dins 
l’estructura econòmica contractual, a partir de la notificació o aplicació del canvi, en el termini 
màxim de 72 hores.  

 
 
QUARTA.- Actuacions davant la distribuïdora i altres comercialitzadores 

 
La comercialitzadora adjudicatària, prèvia autorització de VIMED, 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 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 
72 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, via telemàtica o fax, la incidència a fi que quedi constància de 
la data i l’hora en que ha estat. 

 

 
 
CINQUENA.- Lectura de consum d’electricitat . Equips de mesura 

 
La lectura i validació dels registres de consum per a la facturació d’electricitat subministrada 
serà realitzada per personal de l’empresa distribuïdora, qui la posarà a disposició de l’empresa 
comercialitzadora mitjançant el procediment que aquesta determini. 

 
L’amidament dels consums d’electricitat s’efectuarà mitjançant els equips de mesura oficialment 
autoritzats i apropiats al tipus de tarifa contractada, d’acord amb la normativa vigent. 

Els equips de mesura que no siguin de propietat es contractaran en la modalitat de lloguer. 

L’empresa adjudicatària vetllarà perquè, per part dels responsables, els equips de mesura es 

mantinguin en adequades condicions i assessorarà dels equips adients segons el tipus de 
subministrament. 

 

 
 
SISENA.- 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, que seran facilitats per la 
distribuïdora.  En cas de no disposar de lectura real, la distribuïdora proporcionarà dades de 
consum estimat.  
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Les factures emeses (per a cada societat privada municipal) hauran de contenir tota la 
informació necessària per a la seva correcta interpretació, amb el desglossament dels preus 
unitaris de cada concepte i els totals corresponents a cada camp. 

 
Inclouran els següents conceptes:  

Dades del contracte: 
- NIF 
- Número de CUPS 

- Adreça del subministrament 
- Contracte d’accés 

- Data final Contracte d’accés 
- Número de comptador 
- Tarifa d’accés i discriminació 
- Potència contractada per períodes i  mode 
- Dates de lectura i lectures, maxímetre, potencies i energies actives i reactives a 
facturar (per Períodes). Especificar si son reals o estimades 
- Costos aplicats de potència per període horari 
- Costos d’energia per període de contractació 
- Recàrrecs per excés de potència o de reactiva, si s’hi escauen (absoluts i relatius) 
- Impost sobre l’electricitat 

- Lloguer d’equips 
- Gràfic d’Històrics de consum de forma que es pugui veure el consum dels darrers 12 
mesos 

 

 
Arxiu digital de facturació: 

 

L’adjudicari també presentarà a l’entitat contractant totes les factures en format digital. Aquest 
format digital en que es farà arribar la informació serà compatible amb el Sistema d’informació 
Energètica de l’Ajuntament de Viladecans (SIE). Enviarà mensualment l’arxiu digital de 
facturació en format excel “taula de dades” que contingui la informació detallada a continuació. 

 
En cas de que alguna de les factures emeses sigui anul·lada o modificada haurà de constar de 
manera explícita en el següent arxiu de facturació:  el nº de factura anul·lada; el nº de la factura 
i la factura completa que la substitueix. 

 
 
Camps necessaris en format digital per cada factura 

numFactura  

numPolissa  

cups  

adreçaPolissa  

cifEmisora  

Tarifa  

dataFacturacio  

DataInici  

DataFi  

importTotal  

Consum (P1,P2,P3,P4,P5,P6)  

importPotencia 
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importEnergia  

importReactiva  

importAltres  

importRecarrec 

ImportDescompte  

importComptador  

importIEE  

ImportIVA  

PotCont (P1,P2,P3,P4,P5,P6)  

PotenciaMax (P1,P2,P3,P4,P5,P6)  

potBaseFact (P1,P2,P3,P4,P5,P6)   

consumReac (P1,P2,P3,P4,P5,P6) 

cReactivaFacturar  

observacions  

Lectura  

puntaContador  

llanoContador  

valleContador  

reactivaContador  

cont(P1ini,P1final,P2ini,P2final,P3ini,P3final,P4ini,P4final,P5ini,P5final,P6ini,P6final)  

ContReac(P1ini,P1final,P2ini,P2final,P3ini,P3final,P4ini,P4final,P5ini,P5final,P6ini,P6final) 

Preu(kWh1,kWh2,kWh3,kWh4,kWh5,kWh6) 

Preu(kW1,kW2,kW3,kW4,kW5,kW6)  

preuReactiva080  

preuReactiva095 

 
 
 

 
Enviament de la facturació mensual 
 
Les factures s’enviaran electrònicament. 

 
Es comunicarà, de forma transparent, qualsevol canvi que es produeixi en relació a 
components regulats. 
 
L’abonament de les factures es realitzarà per domiciliació bancaria al compte corrent indicat a 
l’empresa adjudicatària.  El càrrec es realitzarà 10 dies desprès de la data d’enviament de la 
factura. 

 
La totalitat de les factures hauran d’haver estat emeses en un termini màxim de 3 0  
dies naturals posterior al dia en què finalitzi el contracte.  

 

 
 
Consulta web dels històrics de consums: 

 

Quan la instal·lació disposi de comptador digital s’haurà de poder accedir per part de les empreses 
municipals a l’històric de consums de cada subministrament i que aquests continguin les dades 
més interessants per al subministrament : 

 

• Consum d’energia activa i reactiva per període 

• Corba de consum horari  

• Potències registrades per període 

• Lectures dels diversos comptatges ordenades per períodes incrementals amb indicació 
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de les que són reals i estimades. 

 
Es podrà prendre en consideració la devolució de les factures que incompleixin greument 
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 o despeses per aquet 
motiu. 

 
 
 
SETENA.- Creació  de  la  figura  del/de  la  gestor/a 

 

Sense perjudici que l’empresa municipal es pugui adreçar directament a la distribuïdora, 
l’empresa adjudicatària designarà un/a gestor/a personal per tal de canalitzar totes les 
actuacions objectes del contracte tant a nivell de facturació, gestió comercial com a nivell 
tècnic d’assessorament. A més, l’empresa comercialitzadora adjudicatària farà 
d’interlocutora amb l’empresa distribuïdora de la zona. 

 
Aquest/a gestor/a personal s’encarregarà de gestionar tots els tràmits relacionats amb la 
facturació, devolucions, altes, baixes, etc. Haurà de facilitar a l’empresa municipal tota aquella 
informació que sol·liciti relativa a canvis de tarifes, revisions de preus, normatives i dubtes 
relacionats amb el contracte de subministrament d’electricitat. 

 
La designació d’aquesta figura ha d’incloure el nom, adreça de correu electrònic, telèfon mòbil i 
qualsevol altre mitja de comunicació que permeti amb agilitat la comunicació entre les parts. 

 
VUITENA.- CERTIFICACIÓ “ENERGIA VERDE” 
 
El grup d’empreses municipals de Viladecans compleix amb el compromís per a la sostenibilitat  i el 
medi ambient de l’Ajuntament de Viladecans. 
 
L’energia subministrada haurà d’ésser en tot moment d’origen renovable (Energia Verd) i s’haurà de 
justificar en el contracte amb les corresponents garanties d’origen de la CNMC.   
 
 
  
 
 
 
 
José Antonio Giner Vidal    Alicia Valle Cantalejo 
Tècnic de VIMED     Consellera Delegada VIMED 
 
 
  

 
 
 
 



 

 

ANNEX 1 -  RELACIÓ  DE PUNTS DE  SUBMINISTRAMENT    ELÈCTRIC I 
CONSUM ESTIMAT ANUAL 

 
 
TITULAR:  VILADECANS QUALITAT S.L. 
CIF:  B63142848 
 
 
Centre Tarifa CUPS Adreça Consum 

kWh/any 

Atrium-teatre 6.1A ES0031408013305001PZ0F Av. Josep Tarradellas, 17 1.184.405 

Podium 6.1A ES0031408519022001AY0F Pompeu Fabra, 1 1.207.366 

Atrium socors teatre 3.0A  ES0031408012827001HT0F Av. Josep Tarradellas, 17. Soc. Teatro 5 

Atrium socors pis. 3.0A ES0031408013312001JE0F Av. Josep Tarradellas, 17. Soc. piscina 77 
 

Cubic 3.0A ES0031408025142001NH0F Av. Segle, XXI - esq. Pg. Marina 76.857 
 

Camp futbol Torre Roja 3.0A ES0031408395398001PV0F Av. Torre Roja, s/n. Futbol 120.106 
 

Camp futbol municipal 3.0A ES0031406110128001YN0F C/Doctor Ferran i Clua, 10-12. Futbol 101.208 
 

Beisbol 3.0A ES0031406374869001LH0F C/Marià Sanjuan, s/n. Camp Beisbol 51.934 
 

Ateneu 3.0A ES0031406369823003WJ0F Av. Dr. Fleming, s/n. loc. 2 15.253 
 

Ecoaparcament 3.0A  ES0031408456710001RC0F Av. Gavà. Parquing Roca 25.468 
 

Parquing constitució 3.0A ES0031408524810001NX0F Carles Altes, 46. gar. Parquing 20.580 
 

Poliesportiu 
Montserratina 

2.1A ES0031406109236001RK0F C/Garrofer, s/n Poliesportiu 10.141 
 

 
 
TITULAR:  SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
CIF:  B60039088 
 

Centre Tarifa CUPS Adreça 
Consum 
kWh/any 

Vimed 1 3.0A ES0031406374769002LT0F Pompeu Fabra, 50, bajos 38.671 

Vigip 3.0A ES0031406375666004BW0F Passatge Llevant, 7, loc. B 11.855 

comunidad CAP2 3.0A ES0031408017677004TQ0F Salvador Baroné-CAP- S.G. COM. 13.174 

Vigip-nodo 3.0A ES0031408024846003TF0F Catalunya, 64- loc.7 50.395 

Vimed 2 2.1DHA ES0031406374768005KS0F Pompeu Fabra, 48, loc.3 12.192 

Vigip-arxiu 2.0A ES0031406375665027ZZ0F Passatge Llevant, 9, loc.4 292 

Parellades, 8  2.0A ES0031406231252014AE Parellades, 8 Loc. 2 100 

 
 
TITULAR: VILADECANS RENOVACIÓ URBANA S.L. 
CIF:  B64829963 
 

Centre Tarifa CUPS Adreça 
Consum 
kWh/any 

Viurbana 3.0A ES0031408270068002SP0F Santiago Rusiñol i Prats, 8 local 1 21.627 

 
  

  



 

 

ANNEX 2   RESUM DE CONSUMS ELÈCTRICS PER PERIODE  
 

 

TARIFA: 6.1A       

CUPS Centre P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ES0031408013305001PZ0F Atrium-Teatre 113.761 135.969 78.923 121.700 166.372 567.680 

ES0031408519022001AY0F Podium 110.813 132.607 83.420 124.152 172.054 584.320 

 TOTAL (kWh): 224.574 268.576 162.343 245.852 338.426 1.152.000 
 
 

TARIFA: 3.0A    

CUPS Centre P1 P2 P3 

ES0031406374769002LT0F Vimed1 8.180 23.508 6.983 

ES0031406375666004BW0F Vigip 2.627 8.305 923 

ES0031408017677004TQ0F Cdad. CAP2 2.391 6.980 3.803 

ES0031408024846003TF0F Vigip Nodo 8.532 25.404 16.459 

ES0031408012827001HT0F Atrium-socors Teatre 0 5 0 

ES0031408013312001JE0F Atrium-socors Piscina 15 62 0 

ES0031408025142001NH0F Cubic 14.887 39.801 22.169 

ES0031408395398001PV0F Camp Futbol Torre Roja 34.745 66.615 18.746 

ES0031406110128001YN0F Camp Futbol Municipal 39.138 53.079 8.991 

ES0031406374869001LH0F Beisbol 20.320 26.133 5.481 

ES0031406369823003WJ0F Ateneu Arts 3.969 9.490 1.794 

ES0031408456710001RC0F Ecoaparcament 4.430 11.309 9.729 

ES0031408524810001NX0F Parking constitució 3.740 11.003 5.837 

ES0031408270068002SP0F Viurbana 4.180 14.569 2.878 

ES0031408351963010ZC0F Business Center 0 0 0 

 TOTAL (kWh): 147.154 296.263 103.793 
 
 
 

TARIFA: 2.1DHA   

CUPS Centre P1 P2 

ES0031406374768005KS0F Vimed2 5.286 6.906 
 
 

TARIFA: 2.1A  

ES0031406109236001RK0F 

Poliesportiu 
Montserratina 10.141 

 
 

TARIFA: 2.0A  

ES0031406375665027ZZ0F Vigip-arxiu 292 

ES0031406231252014AE Parellades, 8  Loc.2 100 

 TOTAL (kWh): 392 
 
  



 

 

ANNEX  3   POTENCIES CONTRACTADES PER PERIODE (kW) 
 

 

TARIFA 6.1A        

CUPS Centre P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ES0031408013305001PZ0F Atrium-Teatre 225 225 225 225 225 451 

ES0031408519022001AY0F Podium 261 261 270 270 270 451 
 
 

TARIFA 3.0A     

CUPS Centre P1 P2 P3 

ES0031406374769002LT0F Vimed1 31,5 31,5 31,5 

ES0031406375666004BW0F Vigip 20 20 20 

ES0031408017677004TQ0F Cdad. CAP2 4 4 15,001 

ES0031408024846003TF0F Vigip Nodo 17 17 17 

ES0031408012827001HT0F Atrium-socors Teatre 50 50 160 

ES0031408013312001JE0F Atrium-socors Piscina 30 30 100 

ES0031408025142001NH0F Cubic 210 210 315 

ES0031408395398001PV0F Camp Futbol Torre Roja 100 100 100 

ES0031406110128001YN0F Camp Futbol Municipal 150 150 150 

ES0031406374869001LH0F Beisbol 200 200 200 

ES0031406369823003WJ0F Ateneu Arts 55 55 55 

ES0031408456710001RC0F Ecoaparcament 55 55 55 

ES0031408524810001NX0F Parking constitució 32 32 32 

ES0031408270068002SP0F Viurbana 27,7 27,7 27,7 
 
 

TARIFA 2.1DHA    

CUPS Centre P1 P2 

ES0031406374768005KS0F Vimed2 13,8 13,8 
 
 

TARIFA 2.1A   

CUPS Centre P1 

ES0031406109236001RK0F 

Poliesportiu 
Montserratina 15 

 
 

TARIFA 2.0A   

CUPS Centre P1 

ES0031406375665027ZZ0F Vigip-arxiu 3,45 

ES0031406231252014AE Parellades,8 4,6 

 


