


Motivacions 

 Voluntat de donar suport a les empreses 

 Unificar esforços davant d’una qüestió complexa 

 Possibilitats d’obtenir una economia d’escala globalment més favorable 

 Adoptar una estratègia activa en el mercat lliure 

 Disposar d’una correcta i òptima contractació energètica 

 Disposar de la informació i assessorament adequat al perfil de consum 

 Ésser més competitius 

 Compra d’energia d’origen renovable 
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Fuente OMIE 
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Fuente OMIE 
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Fuente OMIE 

 



Mercat futur Europeu 6 



Procés de Preparació de la Compra 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLLIDA DE DADES DE LES 
COMPANYIES ENERGÈTIQUES 

CONDICIONANTS DEL MERCAT 

TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ 

ANÀLISI I PROPOSTA 

DETERMINACIÓ DELS LOTS DE 
CONTRACTACIÓ 

PROPOSTA DE SISTEMES DE 
CONTRACTACIÓ 

RECOLLIDA DE DADES DE 
EMPRESES 

LICITACIÓ CONVENCIONAL SUBHASTA ELECTRÒNICA 

PREPARACIÓ DE PLECS DE 
CLÀUSULES 

DEFINICIÓ DE PREUS 
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Procés de Preparació de la Compra 

 Informació i plantejament de la Compra Agrupada 

 Recollida de dades de les empreses. Factures 

 Decisió inicial. Descripció de tasques i resultats 

 Tractament de la informació 

 Anàlisi personalitzat  !? 

 Taules agregades de consums per tarifes ATR 

 Preus actuals 

 Anàlisi de la informació i Proposta 
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Estudi previ per a cada empresa 9 

 Anàlisi de les factures de cada 

punt de subministrament 

• Preu energia 

• Preu potència 

• Facturació potència 

• Potencial estalvi en l’optimització 

de la potència 

 Comparativa amb la darrera 

compra agrupada realitzada 



Resultats globals dels estudis 10 



Documentació per a la Compra 

 Determinació dels lots de contractació 

 Per ATR 

 Per tipus de compra: fix i/o indexat 

 Definició dels preus de sortida 

 Proposta de sistema de licitació  

 Licitació convencional 

 Subhasta Electrònica – Plataforma de compra 

 Preparació del Plec de Clàusules 
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Plec de clàusules 

 Lots de contractació 

 Tipus de compra 

 Fix – Indexat (formula) 

 Preus de sortida. Per a fix i indexat (marge comercial) 

 Durada del contracte: 12 mesos – a determinar 

 Incorporacions al contracte 

 Tipus de facturació. 

 Per client 

 Consums i Potències regulats 

 Terminis de pagament 

 

12 



Licitació per subhasta electrònica. 

Concurs. 

 Adjudicació transparent i pública.  

 Criteris adjudicació objectius.  

 Negociació curta. Preu mínim de mercat en el moment 

 Garantia de competència. Accés de nous proveïdors 

 Augment de competitivitat en les ofertes 
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Criteris d’adjudicació 14 

 El millor preu i servei 

 Condicions prèvies acceptades per participar: 

• Factura per a cada punt de subministra 

• Aplicació dels preus regulats (potència, ATR, lloguers 

• Incorporacions segons finalització de contracte actual 

• Servei personalitzat. Gestor únic pel Grup de Compra 

• Accés a dades i consums per via telemàtica  o similar 

• Suport davant incidències en el subministra 

• Compromís subministra 100% energia d’origen renovable. Certificat 

• Suport en projectes d’autoconsum i mobilitat  

 



Invitació a Comercialitzadores 

 Invitar a les comercialitzadores d’energia elèctrica 

 Invitar un mínim de 25 

 Facilitar Plec de clàusules 

 Resoldre dubtes sobre el Plec 

 Facilitar el contacte amb la Plataforma de la subhasta 

 Garantir un mínim de concurrència 

 5 

 Gestions personalitzades  
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Informe final de la compra 

 Informe final del procés de compra 

 Determinació dels preus obtinguts per a cada lot i 

 Adjudicació a la Comercialitzadora guanyadora  

 Validació dels contractes a les comercialitzadores 

 Sessió informativa final sobre els resultats obtinguts. 
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Conclusions 

 Disposar d’una contractació adequada i optimitzada. 

 Obtenir els millors preus. Ésser més competitius. 

 Energia 100% d’origen renovable i certificada. Compromís social i 

mediambiental de l’empresa 

 Acompanyament i assessorament. Disposar de suport tècnic extern 

 Formar part d’un grup. Cooperació empresarial 
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