
 

Amb el suport: 
 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc  els Programes de  

suport al desenvolupament local”, concretament a través del “Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament 

local.” 

COMPRA AGREGADA D’ENERGIA DE L’EIX BESÒS 

CIRCULAR 

PREGUNTES FREQÜENTS 

Què és un grup de compra agregada d’energia? 

És una agrupació d’empreses que compren energia de forma col·lectiva  amb l’objectiu 

d’aconseguir un millor preu de l’electricitat. Cada empresa té el seu propi contracte amb 

l’empresa comercialitzadora.  

Qui pot participar en el grup de compra agregada d’energia de l’Eix Besòs Circular? 

Qualsevol indústria, servei o comerç de Badalona i Sant Adrià de Besòs independentment del 

seu volum d’electricitat. 

Té cap cost participar en el grup de compra de l’Eix Besòs Circular? 

No, és un programa finançat per l’Eix Besòs Circular a través de la Diputació de Barcelona. 

Com em pot beneficiar participar en aquest projecte?  

La participació en aquest projecte et permetrà: 

✓ Disposar d’una contractació elèctrica adequada i optimitzada. 

✓ Obtenir un millor preu de l’electricitat segons la situació del mercat. 

✓ Consumir energia d’origen renovable certificat. 

✓ Rebre assessorament energètic extern. 

✓ Formar part d’un grup amb altres empreses amb les mateixes inquietuds i on poden 

sorgir noves formes de cooperació energètica. 

 

Quines són les etapes del procés? 

1) Assessorament energètic a les empreses  

Les empreses reben un estudi energètic que permet elaborar un informe detallat de la seva 

contractació elèctrica i les seves  possibilitats de millora. S’analitza el potencial d’estalvi en el 

preu de l’energia i en el preu de la potència i la seva optimització. També s’analitzen altres 

paràmetres com l’energia reactiva.  

2) Elaboració de la documentació per a la compra  
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Redacció d’un plec de clàusules tècniques i administratives on s´especifiquen les condicions 

contractuals i inclourà diferents aspectes com els consums dels diferents lots, el tipus de 

compra i la durada del contracte entre altres paràmetres. 

En aquest apartat s’inclourà altres criteris de selecció com: 

✓ Compromís explícit de subministrar el 100% de l’energia finalment contractada 

certificada d’origen renovable. Es remetrà una declaració responsable en la qual la 

Comercialitzadora manifesta que accepta íntegrament el Plec de Condicions i es 

compromet a subministrar el 100% de l’energia finalment contractada certificada 

d’origen renovable segons certificats expedits per la CNMC i en cas de que el Grup de 

Compra de l’Eix Besòs Circular sol·liciti aquests certificats aquests els hi seran 

entregats en un termini no superior a un mes des de la seva  sol·licitud. 

✓ Servei personalitzat d’atenció al client. Gestor únic pel Grup de Compra de l’Eix Besòs 

Circular. 

✓ Disponibilitat d’informació per contracte de consums via telemàtica o similars. 

(Facturació, històrics i corbes de càrrega). 

✓ Valoració i propostes de projectes d’instal·lacions d’autoconsum per els Associats del 

Grup de Compra. 

✓ Assessorament en la creació de comunitats energètiques. 

✓ Suport en la gestió de noves altes de subministrament. 

✓ Suport davant les incidències en el subministrament d’energia elèctrica que no siguin 

pròpiament responsabilitat de la Comercialitzadora. 

✓ Disponibilitat d´informació agrupada del consum per segments tarifaris del Grup de 

Compra. 

✓ Valoració i propostes de projectes de mobilitat sostenible per els Associats del Grup de 

Compra. 

✓ Altres avantatges competitives o serveis energètics que proposi la Comercialitzadora. 

 

3) Concurs per la selecció de la comercialitzadora adjudicatària 

Procés de selecció per a l’adjudicació a la comercialitzadora que ofereixi el millor preu i serveis. 

Les comercialitzadores que participin en aquest concurs hauran acceptat prèviament els 

diferents criteris que s’han establert en el plec de clàusules. 

4) Informe final de la compra conjunta 
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Es realitzarà un informe final del procés de compra on es determinaran els preus obtinguts per 

cada lot i la comercialitzadora adjudicatària del concurs. 

Quina serà la durada del contracte? 

El contracte amb la nova comercialitzadora serà, en principi, d’un any.  

Haig de fer cap modificació en les meves instal·lacions? 

No, la participació en el grup de compra suposa un canvi d’empresa comercialitzadora. Aquest 

canvi no suposa un canvi en els comptadors, ja que aquests són de l’empresa distribuïdora.  

Quina data d´inici de contracte tindria amb el Grup de Compra? 

La data d´inici serà la de la finalització del teu contracte i la de finalització seria homogènia per 

tots els subministraments implicats. 

Es té previst iniciar el contracte d’aquesta primera edició a principis de l’any 2022, en funció del 

volum de compra aconseguit. 

M’interessa però ara no hi puc participar, m’hi podria afegir durant l’any 2022? 

En aquest cas dependrà del volum d’electricitat que consumeixi l’empresa ja que existeix una 

clàusula en el plec de condicions que permet afegir noves empreses interessades.  

Estic obligat a acceptar l’oferta de la nova comercialitzadora? 

Un cop s’ha fet entrega de l’estudi energètic,  les empreses decideixen participar en el grup de 

compra agregada d’energia. En aquest cas, se’ls demana un document de compromís de 

seguir amb el grup de compra en cas que  l'oferta rebuda per la nova comercialitzadora sigui 

millor que l'oferta de la qual ja disposava. Aquest document no inclou cap penalització per sortir 

del grup  de compra, però la sortida d’empreses  causaria un efecte perjudicial per al grup de 

compra.  

 

Estic interessat en participar-hi, què haig de fer? 

Ens podeu contactar a través del formulari del menú  Contacte  o escriure’ns 

 info@eixbesoscircular.info i us indicarem els passos a seguir. 

 

https://eixbesoscircular.info/contacte
mailto:info@eixbesoscircular.info

