
             
ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

A Palma, 14 de desembre de 2021.

D’una part, Antoni Salas Roca, amb DNI 43.103.726-R, President de la Federació d’Entitats
Locals  de  les  Illes  Balears  (FELIB),  amb domicili  al  carrer  General  Riera  111  de  Palma,
(07010) i CIF G-07310881

D’altra part Javier Uriarte Monereo amb DNI 53.594.92-D, i Juan José Muñoz Rueda amb DNI
37.375.293-V   en  nom  i  representació  de  la  companyia  ENDESA  ENERGIA  SAU,  amb
domicili al carrer Ribera del Loira, 60, CP 28042 de Madrid, i CIF A-81948077

COMPAREIXEN

Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
document. 

La finalitat del present acte es la de procedir a la formalització de l’Acord Marc que té com a
objecte el subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de les Illes
Balears, lots 1 i 2 de baixa tensió, lot 3 de mitja tensió i lot 4 d’autoconsum, amb les empreses
seleccionades en el corresponent procés de licitació, mitjançant l’adjudicació dels contractes
derivats.

L’adjudicació va ser aprovada per acord de la Presidència de la FELIB en data de 2 de desembre
de 2021, segons es desprèn del següents 

ANTECEDENTS

1.- La FELIB, ha promogut la licitació d’aquest contracte mitjançant la utilització de tècniques
de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en matèria de
contractes  del  sector  públic,  a  través  del  denominat  Acord  marc,  que  ha  de  possibilitar  la
contractació  agregada  de  les  necessitats  del  subministrament  elèctric  de  les  entitats  locals
adherides a la central de contractació de la FELIB.

2.-D’acord amb les anteriors consideracions, la presidència de la FELIB va aprovar el passat dia
9  de  juliol  de  2021  la  incoació  de  l’expedient  per  a  la  licitació  d’un  Acord  Marc  de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears.



         
 

3.- La Central de Contractació de la FELIB va decidir impulsar l’expedient de contractació de la
licitació  de  l’Acord  marc  en  qüestió,  per  a  la  selecció  d’empreses  subministradores  de
conformitat amb l’establert a la LCSP mitjançant procediment obert, definit als corresponents
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, de l’Acord marc (Exp.
FELIB 1/20121).

4.- Per mitjà de la resolució del President de la FELIB, de data 2 de desembre de 2021, i prèvia
tramitació del corresponent expedient, fou adoptat l’acord pel que es resolgué adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de les Illes
Balears (exp. FELIB 1/20121 ),d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots,
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació per el que es qualificaven les ofertes
presentades i el seu ordre classificatori, proposant les que foren considerades més avantatjoses
per a cada un d’ells amb el següent ordre:

LOTS 1, 2 i 3

Endesa Energia: 73 punts

EDP: 75 punts

Iberdrola: 79 punts

LOT 4

Endesa Energia: 81,5 punts

Iberdrola: 85,0 punts

EDP: 86,5 punts

5.- L’adjudicació ha estat notificada a tots els licitadors i publicada en el perfil de contractant. 

I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, el present Acord marc pel
subministrament  d’energia  elèctrica,  el  formalitzen  en  aquest  document  administratiu,  de
conformitat amb els següents, 

CLÀUSULES

Primera. En  virtut  del  present  contracte  Endesa  Energia,  SAU,  com  a  adjudicatària
seleccionada  d’aquest  Acord  marc,  es  compromet  a  realitzar  el  subministrament  d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears en els termes establerts en els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que regeixen el present Acord marc,
publicats al perfil del contractant de l’entitat, així com la pròpia oferta presentada.

L’objecte  d’aquest  Acord  marc,  que  té  la  qualificació  de  contracte  administratiu  de
subministrament amb preus unitaris, no concreta els punts de consum que poden ser de futura
provisió,  individualment  considerats,  sinó  que  delimita  de  forma oberta,  però  suficient,  les
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condicions generals en les que caldrà realitzar el subministrament, tot això atenent al fet que
l’acord marc és un compromís contractual general i obert.

L’Acord  marc  té  com  a  objecte  la  regulació  de  les  condicions  en  que  tindrà  lloc  el
subministrament d’energia elèctrica en els béns de domini públic i/o patrimonials de les entitats
locals de les Illes Balears que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada de la Central
de contractació de la FELIB, a l’empara d’allò disposat a la disposició addicional 3ª.10 de la
LCSP, així com d’aquelles previstes en el reglament de la central de contractació de la FELIB
amb la selecció d’empreses per a la prestació d’aquest subministrament mitjançant l’adjudicació
de  contractes  derivats  pel  procediment  de  subhasta  electrònica  en  el  que  l’únic  criteri
d’adjudicació serà el preu, entre les empreses seleccionades en l’acord marc, per haver acreditat,
mitjançant la proposta presentada, el grau de solvència tècnica i econòmica exigits. 

La  descripció,  característiques  i  forma  de  realitzar  el  subministrament  per  l’empresa
adjudicatària es troben definides en el Plec de prescripcions tècniques. El contingut d’aquestes
prestacions es podrà completar en els termes previstos a l’article 221 de la LCSP, d’acord amb
el  procediment  establert  en la  clàusula  50 dels  PCAP com a  modificació del  contracte.  El
subministrament d’energia elèctrica objecte d’aquest Acord marc es divideix en quatre lots i els
seus sublots corresponents:

Lot 1. Baixa tensió: fins a 15 kW (Lot BT1)

o Sublot BT1: Punts de consum amb tarifa d’accés 2.0TD o la que la pugui substituir. 

Lot 2. Baixa tensió: més de 15 kW (Lot BT2) 

o Sublot BT2: Punts de consum amb tarifa d’accés 3.0TD o la que la pugui substituir. 

Lot 3. Mitja tensió (Lot MT)

o Sublot MT1: Punts de consum amb tarifa d’accés 6.1TD o la que la pugui substituir. 

Lot  4.  Lot  d’autoconsum.  Autoconsum  amb  compensació  d’excedents  (Lot
Autoconsum) 

o Sublot  AC1:  Punts  d’autoconsum (*)  amb tarifa  d’accés  2.0TD o  la  que  la  pugui
substituir. 

o Sublot  AC2:  Punts  d’autoconsum (*)  amb tarifa  d’accés  3.0TD o  la  que  la  pugui
substituir. 

o Sublot  AC3:  Punts  d’autoconsum (*)  amb tarifa  d’accés  6.1TD o  la  que  la  pugui
substituir. 

L’energia ha de ser 100% provinent de fonts renovables, amb els corresponents certificats de
garantia  d’origen.  S’haurà  de garantir  que tots  els  contractes  derivats  d’aquest  Acord  marc
seguint el sistema de garanties d’origen descrit  per la CNMC, a través de la seva web.  Els
adjudicataris dels contractes derivats hauran d’emetre un certificat conforme que tots els punts
de subministrament han estat inclosos en el sistema de garanties d’origen de la CNMC. 

La  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  vocabulari  comú de  contractes  (CPV)  de  la
Comissió Europea és 09310000-5 (Electricitat)/31154000-0 (subministraments ininterromputs
d’energia), segons preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre
de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell,
pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV) i les directives 2004/17/CE i
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2004/18/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  sobre  els  procediments  dels  contractes
públics, pel que fa a la revisió del CPV. El codi CPA d’aquest Acord marc d’acord amb el
Reglament CE 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 d’abril de 2008, pel que
s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats (CPA) i es deroga el
Reglament  (CEE)  núm.  3696/93  del  Consell,  és  el  número  35314.10  -Serveis  de  comerç
d’energia elèctrica-.

Segon.- El Pressupost de licitació i el valor estimat de l’Acord marc, de conformitat amb els
criteris establerts en els articles 5 de a DN i 101.10 b) de la LCSP, s’ha fitxat en base a les
previsions  de les  entitats  destinatàries  que utilitzaran aquest  Acord marc,  si  bé  l’import  és
orientatiu.

Tercera.- El període de vigència del contracte serà de vint-i-quatre mesos comptats a partir de
la seva formalització. Aquesta vigència serà prorrogable, mitjançant el procediment previst a tal
efecte a la clàusula 10 del PCAP amb dos períodes addicionals de dotze mesos cada un, que de
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP seran potestatives per a l’Òrgan de contractació i
obligatòries per les empreses contractistes.

Quarta.- Els  contractes  basats en  l’Acord  marc  de  les  entitats  locals  seran  executats  pel
contractista amb estricte subjecció a les seves estipulacions, a les clàusules establertes en els
plecs  de  clàusules  administratives  particulars  que  els  regeixen  i  als  plecs  de  clàusules
administratives o prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc de subministrament
d’energia  elèctrica  amb destinació a  les Entitats  Locals  de les  Illes  Balears,  així  com a les
instruccions que, si escau, li lliuri per escrit el responsable del contracte designat per l’òrgan de
contractació.

Cinquena.-  Endesa  Energia,  SAU,  presta  la  seva  conformitat  al  plec  de  clàusules
administratives particulars i al  plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord
marc, i ambdues parts es sotmeten, per tot allò que no estigui especialment previst en el present
Acord per la legislació de contractes del sector públic i  per la resta de normativa general i
sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals. 

Sisena.- Endesa Energia, SAU, reconeix expressament l’obligatorietat de complir la legislació
fiscal, laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els aspectes,
inclosos els de previsió i seguretat social. 

Setena.- D’acord amb la naturalesa administrativa d’aquest contracte, les qüestions litigioses
sorgides  de  la  interpretació,  modificació,  resolució  i  efectes  del  present  Acord  marc,  seran
resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa i seran
immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament davant el mateix òrgan que
els dictà, o ser impugnat mitjançant recurs davant la jurisdicció competent. 

El  present  Acord marc s’estén en dos exemplars i  a  un únic efecte,  en el  lloc i  en la data
esmentats al principi. 
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