
CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC PER AL DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA A LES ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS

Palma, 8 d’agost de 2022

D’una part, Antoni Salas Roca, President de la Federació d’En tats 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  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 del contracte derivat de l’Acord
Marc que té com a objecte el subministrament d’energia elèctrica amb des nació a les en tats
locals de les Illes Balears, lots 1 i  2 de baixa tensió, lot 3 de mitja tensió, i  lot 4 d’energia
excedentària, licitat per part de la central de contractació de la Federació d’En tats Locals de
les Illes Balears, d’acord amb el procediment de subhasta electrònica, adjudicat a la companyia
ENDESA ENERGIA SAU.

ANTECEDENTS

1.- La FELIB, ha promogut la licitació d’aquest contracte mitjançant la u lització de tècniques
de racionalització de la contractació administra va 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 bona part  de  les  necessitats  del  subministrament  elèctric  de  les
en tats locals adherides a la FELIB.

2.- La FELIB va decidir impulsar l’expedient de contractació de la licitació de l’Acord marc en
qües ó, per a la selecció d’empreses subministradores, de conformitat amb l’establert a la
LCSP  mitjançant  procediment  obert,  definit  als  corresponents  plecs  de  clàusules
administra ves par culars i prescripcions tècniques, de l’Acord marc (exp FELIB 1/2021).



3.- En el dia 22 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 des nació a les en tats locals de les Illes Balears (exp FELIB 1/2021),d’acord
amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots, de conformitat amb la proposta de
l’acord 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:

1. ENDESA ENERGIA S.A.U.

2. EDP ENERGIA S.A.U.

3. IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

4.- En data 14 de desembre de 2021, una vegada que l’acord d’adjudicació va ser degudament
no ficat a tots els par cipants en la licitació, i van haver transcorregut els terminis legalment
establerts per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació es va procedir a
la formalització del corresponents Acords marc amb les empreses adjudicatàries.

5.- Es per aquest mo u que posteriorment, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administra u tal efecte, d’acord amb el plec de clàusules administra ves par culars publicats
al perfil del contractant de la FELIB a la plataforma de contractació de l’Estat, el President de la
FELIB va procedir a adjudicar, en virtut de la seva resolució de data de 22 de juliol de 2022, el
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica per a les en tats
locals de les Illes Balears, mitjançant subhasta electrònica celebrada el mateix dia 22 de juliol
de 2022, en relació als lots 1,2 ,3 i 4 a la companyia ENDESA ENERGIA SAU.

6.-  En data  de  8 d’agost  de  2022, una vegada  l’acord  d’adjudicació  ha estat  degudament
no ficat a tots els par cipants en la licitació, es procedeix a la formalització del corresponent
contracte  derivat  amb  l’empresa  adjudicatària,  i  convenint  ambdues  parts,  en  qualitat
d’adjudicador i adjudicatari, el present Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, el
formalitzen en aquest document administra u, de conformitat amb els següents, 

CLÀUSULES

Primera. En  virtut  del  present  contracte  ENDESA  ENERGIA  SAU,  com  a  adjudicatària
seleccionada, es compromet a realitzar el subministrament d’energia elèctrica amb des nació
a les  en tats locals  de  les  Illes  Balears,  en els  termes establerts en els  plecs  de  clàusules
administra ves i prescripcions tècniques que regeixen el present Acord, publicats al perfil del
contractant de l’en tat, així com la pròpia oferta presentad€/MWhmés en concret, d’acord amb
el detall de condicions econòmiques per a lots i tarifes que seguidament es relaciona: 



LOT 1 Tarifa 2.0TD

Preu €/MWh % carga

P1
301,5443

20%

P2
218,8869

22%

P3
179,2446

58%

   

LOT 2 Tarifa 3.0TD

Preu €/MWh % carga

P1
264,16215

9%

P2
242,49905

13%

P3
211,429

16%

P4
194,45025

17%

P5
181,04405

7%

P6
175,6355

38%

   

LOT 3 Tarifa 6.1

Preu €/MWh % carga

P1
229,6156

14%

P2
217,80995

16%

P3
202,147

15%

P4
191,8739

19%

P5
183,81845

9%

P6
176,82805

27%

   

LOTE 4

Tarifa 2.0TD

Preu €/MWh % carga

P1
301,5443

6,2%

P2
218,8869

6,8%

P3
179,2446

18%



Preus de compensació dels excedents d’energía elctrica d’instal·lacions d’autoconsum

Compensació 0,051 €/MWh

El  preu  de  compensació  dels  excedents  és  un  preu  fitxe  (€/Kwh)  per  a  tota  l’energia
excedentària que ngui una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

Segona. La vigència d’aquest contracte s’iniciarà el dia 8 d’agost de 2022, i finalitzarà el dia 31
de desembre de 2022.

Previsió temporal: del mes d’agost a desembre de 2022.

Tercera. Aquest contracte no es troba sotmès a la revisió de preus establerta a l’ar cle 103
LCSP. Aquesta només ndrà lloc en cas de canvis regulatoris, d’acord amb el que estableix la
clàusula 39 del plec de clàusules administra ves.

Quarta. Els contractes basats de les en tats locals que derivin del present acord marc seran
executats  pel  contrac sta  amb estricte  subjecció  a  les  seves  es pulacions,  a les  clàusules
establertes en els plecs de clàusules administra ves par culars i prescripcions tècniques que el
regeixen,  així  com a  les  instruccions  que,  si  escau,  li  lliurés  per  escrit  el  responsable  del
contracte designat per l’òrgan de contractació. 



Cinquena. Les  qües ons  li gioses  que sorgeixen en relació  a  la  interpretació,  modificació,
resolució  i  execució  de l’Acord  seran resolts  per l’Òrgan de  contractació  de la  Central  de
Contractació, els acords del qual, seran immediatament execu us. 

Sisena. L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
públics o notoris, es guin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com
a conseqüència de la seva intervenció i par cipació en el mateix. 

Setena.- L’adjudicatari  presta  la  seva  conformitat  al  plec  de  clàusules  administra ves
par culars i al plec de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues
parts es sotmeten, per tot allò que no es gui expressament previst en el present acord, a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Direc ves del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i
2014/24  /  UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  i  a  les  demés  disposicions  reglamentàries  de
desenvolupament  i  resta  de  norma va  general  i  sectorial  aplicable  a  la  contractació
administra va de les corporacions locals.

Vuitena. L’adjudicatari reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació
fiscal, laboral, mercan l, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els aspectes,
inclosos els de previsió i seguretat social.

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

Antoni Salas Roca Javier Uriarte Monereo

President de la Federació Director General de  Comercialització

d’En tats Locals de les Illes Balears Endesa Energia, S.A.U
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