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CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte (Contracte de Subministrament) és el subministrament d’energia elèctrica per
ELÈCTRICA DE GUIXÉS ENERGIA S.L. (el Comercialitzador) a la instal·lació de la qual Vostè n’és el titular (el Client)
en el punt de connexió o entrega (Punt de Subministrament) indicant a les Condicions Particulars. A tal efecte, el
Client, mitjançant la signatura del present Contracte, accepta de forma expressa la contractació conjunta de
l’adquisició de l’energia i l’accés a les xarxes amb el Comercialitzador, autoritzant expressament aquest últim a
què, en mom seu, pugui contractar amb l’empresa distribuïdora de la zona on radica la instal·lació del Client
(Empresa Distribuïdora) el corresponent contracte d’accés a la xarxa de distribució (Contracte d’Accés), segons el
contracte-tipus elaborat pel Ministeri d’Economia. El Client s’obliga, a autoritzar la contractació conjunta abans
citada a través del Comercialitzador, a no resoldre el Contracte d’Accés a la xarxa de distribució que la
Comercialitzadora formalitzi en nom seu amb l’Empresa Distribuïdor, mentre romangui vigent el present Contracte
de Subministrament. Aquest Contracte de Subministrament, és personal i el Client haurà d’ésser l’efectiu usuari de
l’energia elèctrica subministrada, que no podrà utilitzar-la en lloc diferent per la qual va ser contractada, ni
cedir-la, vendre-la o posar-la a disposició de tercers. La qualitat dels serveis serà la deﬁnida reglamentàriament en
el Real Decret 1955/2000, d’1 de desembre i només concordants.
2.- PUNT DE SUBMINISTRAMENT I CONDICIONS TÈCNIQUES.
Als efectes d’allò establert en aquest contracte, s’entén per Punt de Subministrament el punt de connexió o
entrega situat a la instal·lació del Client en què s’efectua la mesura del consum de l’energia elèctrica subministrada
pel Comercialitzador.
La tensió nominal i les potències contractades a les que s’efectua el subministrament són les que ﬁguren a les
Condicions Particulars. Les potències màximes que el Client pot consumir a l’emparament del present Contracte de
Subministrament seran establertes conforme allò disposat a la normativa aplicable a l’efecte.
3.- EQUIPS DE MESURA
El Client haurà de disposar en el Punt de Subministrament, durant la vigència d’aquest Contracte de
Subministrament d’un equip de mesura i control de l’energia elèctrica subministrada que compleixi els requisits
tècnics legalment establerts, essent responsable de la custodia, bon ús i del compliment de les altres obligacions
establertes per la legislació vigent. El present Equip de Mesura podrà ser propietat del Client o llogat per aquest si
així s’ha acordat a les Condicions Particulars. En el supòsit de que qualsevol normativa estableixi algun tipus de
regulació sobre lloguers d’equips de mesura, la mateixa i les seves futures modiﬁcacions seran traslladades de
forma integra al present Contracte. El Client de conformitat amb la normativa vigent, haurà de garantir l’accés físic
a la seva instal·lació al Comercialitzador, a l ‘ Empresa Distribuïdora, o als empleats o contractistes d’aquets,
degudament acreditats, de manera que puguin realitzar els treballs de lectura, comprovació, veriﬁcació, precintat
o altres que, amb caràcter general, resultin necessaris per una prestació eﬁcaç del servei objecte de present
Contracte de Subministrament. El Client es compromet a no manipular cap dels components de la instal·lació, i en
especial l’Equip de Mesura i Control, segons allò disposat a la normativa vigent, exonerant en tot cas al
Comercialitzador de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació, i sense
perjudici de les responsabilitats que legalment li fossin exigibles per dita manipulació.
4.- PREU
El Client ve obligat al pagament de la Comercialitzadora tant de l’energia elèctrica consumida con de la tarifa
d’accés que correspon a la Distribuïdora i la resta de components regulats reglamentàriament d’acord amb els
preus que integren el producte contractat a les Condicions Particulars i que ﬁguren a l’Annex Preus del Contracte
de Subministrament.
En el supòsit de que l’Equip de Mesura sigui facilitat pel Comercialitzador, i el Client hagi optat per llogar-lo, aquest
haurà d’abonar al Comercialitzador el preu corresponent pel citat lloguer.
Seran, així mateix, a càrrec del Client , incrementant per tant el preu aplicable, totes aquelles despeses, costos,
tributs i pagaments que resultin legalment exigibles com a conseqüència de la subscripció del Contracte de
Subministrament i del Contracte d’Accés. Qualsevol tipus de promoció, descompte i/o complement sobre el preu
ofert al Client per part del Comercialitzador es limitarà a les circumstàncies especíﬁques per les que es va atorgar o
al temps especíﬁc de durada establert en aquelles sense generar consolidació o dret algun al Client en el
manteniment del citat preu.
5.- FACTURACIÓ I PAGAMENT
El Comercialitzador facturarà amb periodicitat mensual o bimestral la quantitat a abonar pel Client derivada del
present Contracte de Subministrament, que engloba tant el concepte d’adquisició d’energia com d’accés a la Xarxa
de Distribució, en funció de la forma i/o temporalitat de les lectures realitzades per la Distribuïdora. El pagament
es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte designat pel Client a les condicions Particulars. La data en
la qual s’haurà de realitzar el pagament és aquella en la què l’entitat bancària on s’ha realitzat la domiciliació rebi
la comunicació amb l’import a abonar pel client. En el supòsit de que les feines de lectures no siguin realitzades
abans de la ﬁnalització del període de facturació per causes no imputables al Comercialitzador, el Client faculta
expressament al Comercialitzador a facturar una quantitat estimada segons el sistema reglamentàriament aprovat,
i això sense perjudici de la posterior regularització, una vegada efectuada per part de la Distribuïdora la lectura
preceptiva. Les factures no abonades a les dates previstes per causes no imputables al Comercialitzador tindran la
consideració de deute vençut, podent ésser susceptible d’execució immediata.
Igualment, l’impagament de qualsevol factura acreditarà interessos de demora, a raó d’interès legal del diner més
1,5 punts percentuals, i sense perjudici a les Condicions Generals Vuitena i Novena del present Contracte.
6.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
Els preus aplicats podran ser modiﬁcats en més o en menys pel Comercialitzador, dos cops anualment, durant el
període de vigència del contracte o de les seves pròrrogues. Aquestes modiﬁcacions prendran com a referència
l’evolució dels preus de futurs del Mercat Ibèric de l’Energia (OMIP)El Comercialitzador notiﬁcarà al Client la data
concreta de la revisió de preus, a la pròpia factura o mitjançant escrit dirigit al mateix, i amb un mes d’antelació a
l’entrada en vigor de la modiﬁcació. No obstant allò anterior , en el cas de que la modiﬁcació suposés un augment
del preu sobre l’inicialment estipulat, el Client podrà comunicar al Comercialitzador la seva decisió de resoldre el
contracte, resolució que es produirà d’acord amb els procediments reglamentàriament establerts en allò referent
a canvi de subministrador. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se per escrit al Comercialitzador dins el termini
dels quinze dies següents a la notiﬁcació de la modiﬁcació de les condicions econòmiques. Si transcorreguts quinze
dies des de la comunicació al Client sense haver rebut resposta per escrit del mateix,manifestant el seu desig de

resoldre el Contracte, s’entendrà que el Client accepta les modiﬁcacions econòmiques a la data determinada pel
Comercialitzador. D’altra banda, quan amb posterioritat a la data d’aquest Contracte, s’aprovin, promulguin,
ratiﬁquin o modiﬁquin disposicions legals o reglamentaries d’indole administrativa, mercantil o tributària, es
modiﬁqui la interpretació judicial o administrativa de les presents disposicions o de les existents a la data del
contracte, en virtut de les quals el Comercialitzador patís un augment de cost directament relacionat amb el
compliment de les seves obligacions sota aquest contracte, el Comercialitzador podrà augmentar el preu
proporcionalment, prèvia comunicació escrita al Client, de manera que es restableixi l’equilibri de la prestació a la
que ve obligat el Comercialitzador.
Qualsevol modiﬁcació de els condicions econòmiques del Contracte d’Accés, així com de la resta de components
regulats reglamentàriament, seran repercutibles directament al Contracte de Subministrament , i sense que en
aquest cas pugui ser objecte de resolució per les parts.
7.- DRETS D’ESCOMESA I DIPÒSIT DE GARANTIA
Les despeses que originin els treballs d’extensió, accés, enganxament, reconnexió, veriﬁcació o altres drets
d’escomesa necessaris per atendre el nou subministrament o per l’ampliació del ja existent que correspongui a
l’Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client.
Per fer efectiu el dipòsit de garantia que pugui se exigible per l’Empresa Distribuïdora en el moment de subscripció
del Contracte d’Accés, a l’emparament d’allò disposat a l’article 79.7 del R.D 1955/2000, el Comercialitzador estarà
facultat per sol·licitar, amb caràcter previ a la subscripció del citat Contracte, la corresponent provisió de fons al
Client, per poder realitzar, en nom d’aquest, l’esmentat dipòsit a l’Empresa Distribuïdora.
8.- SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT
En Cas d’impagament per part del Client, i sense perjudici d’allò establert a la Condició General Cinquena, el
Comercialitzador podrà tramitar, d’acord amb la normativa vigent, la suspensió del subministrament, si
transcorreguts 20 dies naturals des de la presentació al cobrament a l’entitat on el Client tingui domiciliat el
pagament de la factura, aquesta no hagués estat satisfeta integrament. El Comercialitzador, en aquest cas, donarà
a conèixer al Client la data de suspensió amb una antelació mínima de 72 hores. Tanmateix, el subministrament
podrà ésser suspès: a) En casos de força major, tal i com estan deﬁnits a la Condició General Desena. b) Per frau;
per instal·lacions perilloses que suposin un risc per la seguretat, i per incompliment d’alguna de les obligacions
demandants d’aquest contracte. c) En general, en els supòsits previstos a la normativa elèctrica vigent, i de forma
especial l’incompliment de les obligacions que aquesta normativa imposi al Client com a usuari del servei. Si el
Comercialitzador suspengués el subministrament per impagament, no és produirà la reposició del mateix ﬁns que
el Client hagi realitzat tots als pagaments deguts, així com els interessos de demora acreditats i les despeses
ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament.
9.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de resolució del Contracte, amb independència de les assenyalades a la legislació vigent les següents.
a) L’impagament del preu o l’incompliment de qualsevol obligació dimanant del Contracte. b) La situació
d’insolvència o l’admissió a tràmit de la sol·licitud de suspensió de pagaments o fallida d’alguna de les parts. c) La
modiﬁcació de les condicions econòmiques per part del Comercialitzador en els temes establerts a la Condició
General Sisena. d) L’incompliment per part del Client del compromís de no resoldre el Contracte d’Accés mentre
estigui vigent el present Contracte de Subministrament.
10.- FORÇA MAJOR
No respondrà el Client i el Comercialitzador de l’incompliment del contracte de Subministrament en cassos de
força major i, en especial, si existeix una impossibilitat per part del comercialitzador d’adquirir o fer arribar
l’energia elèctrica al Client, per causes no imputables a ell, o per intervenció directa o indirecta de tercers.
11.- DURADA DEL CONTRACTE, ENTRADA EN VIGOR INICI DEL SUBMINISTRAMENT
El present Contracte de Subministrament es subscriu per un termini de durada d’un any a comptabilitzar de l’inici
del subministrament i serà prorrogat automàticament per períodes anuals de no existir comunicació prèvia escrita
per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de quinze dies en la data del venciment.
El Contracte entrarà en vigor en la data de la seva signatura, tot i que la seva efectivitat quedarà condicionada al
moment en que es disposi de l’accés a la xarxa de distribució.
12.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
El present Contracte de Subministrament estarà regit i serà interpretat d’acord amb la llei espanyola aplicable i, en
particular, amb la Llei 54/97, de 27 de novembre, del Sector Elèctric i la seva normativa de desenvolupament. En el
cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació, aplicació o execució del
present Contracte, el Comercialitzador i el Client amb renúncia expressa a un altre fur que pogués correspondre’ls,
es sotmeten a la justiﬁcació dels Jutjats i Tribunals corresponents al lloc on radica la instal·lació de la qual n’és
titular el Client i en la que es presta el subministrament.
13.- INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
D’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal s’informa al Client
que les dades del present Contracte, quedaran incloses en un ﬁtxer el responsable del qual és ELÈCTRICA DE
GUIXÉS ENERGIA S.L., que emmagatzemarà i tractarà aquestes dades de forma automàtica amb les ﬁnalitats
contractuals així com l’enviament d’informació comercial relacionada amb el contracte.
D’altra banda, en cas de tractar-se d’un particular, autònom o professional, la signatura del present contracte
implica la concessió expressa al Comercialitzador del seu consentiment per poder-li remetre informació i ofertes
sobre productes i serveis relacionats amb el subministrament d’energia l’equipament, la vigilància i l’assistència
tècnica en la seva activitat professional; les telecomunicacions i Internet, els serveis ﬁnancers i assegurances i els
serveis de medi ambient i qualitat relacionats amb el subministrament elèctric, ja sigui ELÈCTRICA DE GUIXÉS
ENERGIA S.L. o d’altres companyies, així com el consentiment per la cessió i tractament de les dades de caràcter
personal continguts en el ﬁtxer d’empreses de ELÈCTRICA DE GUIXÉS ENERGIA S.L. i les seves ﬁlials per les ﬁnalitats
anteriorment citades. En tot moment, el Client podrà dirigir-se al responsable del ﬁtxer, ELÈCTRICA DE GUIXÉS
ENERGIA S.L. a la següent direcció: ELÈCTRICA DE GUIXÉS ENERGIA S.L. – Atenció al client- Plaça del mercat, 2,
Cardona, Barcelona 08261, per exercir el dret de consulta, rectiﬁcació i, en el seu cas, cancel·lació de les dades
d’aquest ﬁtxer.

