
EXPOSEN

PRIMER.- Que Hidroeléctrica del Valira SL és una empresa
comercialitzadora de gas natural que disposa de tots els títols
legals preceptius i les habilitacions i les autoritzacions
necessàries per a l’exercici d’aquesta activitat, de conformitat
amb la llei i el seu desenvolupament normatiu.
SEGON.- Que Hidroeléctrica del Valira SL disposa de les fonts de
subministrament, en quantia suficient; compta amb els recursos
tècnics i econòmics suficients, i té subscrits els contractes
corresponents d’accés de tercers a les infraestructures de
regasificació, transport i emmagatzematge per afrontar els
compromisos assumits en virtut d’aquest contracte.
TERCER.- Que Hidroeléctrica del Valira SL desitja contractar el
subministrament de gas natural per al seu consum a les
instal•lacions de les quals és titular. Per a això, disposa de tots
els permisos, les llicències i les autoritzacions i qualssevol altres
requisits preceptius per al seu funcionament o exigibles legalment
per a la utilització del gas natural.
En virtut de la qual cosa, ambdues parts formalitzen aquest
contracte amb subjecció a la normativa vigent i, en particular, a
les següents

CLÀUSULES

Són objecte d’aquest contracte el subministrament i la
venda de gas natural per part d'Hidroelèctrica del
Valira SL(en endavant, «VALIRA»), empresa
autoritzada legalment a aquest efecte, a favor del
CLIENT, per al seu consum a la instal•lació indicada
en les condicions particulars d’aquest contracte.
El gas natural es lliura a través de la xarxa de
distribució de l’empresa distribuïdora a la frontera entre
les xarxes propietat del distribuïdor i l’escomesa o les
instal•lacions receptores propietat del CLIENT. La
propietat es transmet en el punt de lliurament
esmentat, identificat amb el CUPS (codi unificat de
punt de subministrament) indicat pel client en les
condicions particulars i sobre la base del que
estableixen aquestes condicions generals.
Aquest contracte té caràcter personal. El CLIENT ha
de ser l’usuari efectiu del gas natural, el qual no es pot
utilitzar per a finalitats diferents per a les quals es va
contractar, ni es pot cedir, alienar o posar a la
disposició de tercers.
Les condicions tecnicoeconòmiques subscrites per
VALIRA i el CLIENT i aquestes condicions generals
s’anomenen conjuntament en aquest document «el
contracte».
El contracte constitueix la totalitat dels acords assolits
entre VALIRA i el CLIENT en relació amb el seu
objecte, i substitueix i deixa sense efecte qualssevol
altres acords previs sobre el mateix objecte i per la
normativa vigent en cada moment.

1.              OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Tenint en compte que la xarxa per la qual transita el
gas natural és propietat d’una empresa diferent de
VALIRA, per imposició normativa expressa, la validesa
i l’entrada en vigor corresponent d’aquest contracte
estan condicionades a l’aprovació de la sol•licitud de
l’accés de tercers a la xarxa (ATX), que VALIRA ha
d’efectuar una vegada s’hagi subscrit aquest contracte
amb el CLIENT, així com a la instal•lació correcta de
l’equip de mesura (si cal, d’acord amb la normativa
vigent).
En cas que es produeixin modificacions en les
quantitats contractades respecte a les vigents en el
contracte d’accés de tercers a la xarxa (ATX) previ a la
formalització d’aquest contracte, la validesa i l’entrada
en vigor corresponent de les noves quantitats han
d’estar condicionades a l’aprovació de la sol•licitud de
modificació de l’ATX que el comercialitzador efectuï
una vegada s’hagi subscrit aquest contracte amb el
CLIENT.
La durada del contracte serà l'indicada en les
condicions particulars. En arribar la data de venciment,
el contracte queda prorrogat automàticament per
períodes successius d’un (1) any de durada cadascun,
excepte en cas de denúncia en contra de qualsevol de
les parts, la qual s’ha de fer per escrit amb almenys
dos (2) mesos d’antelació a la data de la terminació de
la vigència inicial o prorrogada.
Una vegada transcorregut el primer any, VALIRA pot
resoldre el contracte amb un preavís de quinze (15)
dies naturals sense penalització. Els períodes de
preavís esmentats no són aplicables a clients que
acreditin que resolen el contracte per sol•licitar el bo
social.
VALIRA ha d’enviar al CLIENT una nova oferta amb el
nou preu per al període immediatament posterior al
període inicial del contracte, o de qualsevol de les
seves pròrrogues, abans que transcorri el termini de
dos mesos per a la terminació del període inicial o de
qualsevol de les seves pròrrogues.
Amb independència del que disposa el contracte, la
seva vigència pot quedar condicionada a la solvència
del CLIENT, el qual ha d’estar al corrent de pagament
de les factures corresponents al subministrament de
gas natural, sense que se n’hagin produït
impagaments de dos períodes de facturació
consecutius en el passat, o al fet que el CLIENT tingui
la solvència necessària per garantir el pagament de les
factures de subministrament de gas que s’hagin de dur
a terme en virtut d’aquest contracte. En aquest
cas,VALIRA pot sol•licitar

2.              ENTRADA EN VIGOR I DURADA DEL CONTRACTE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

garanties bancàries o fiances en efectiu per donar curs al
contracte. En cas que VALIRA sol•liciti una fiança o un
aval bancari, s’ha de lliurar abans de l’inici del
subministrament. Cal que es tracti d’un aval solidari,
emès per una entitat bancària establerta a Espanya,
executable a primer requeriment i amb vigència fins a tres
mesos després de la finalització del subministrament.

Tant VALIRA com el CLIENT manifesten i es garanteixen
recíprocament que disposen de les autoritzacions, els
permisos, les llicències i les inscripcions en registres
necessaris per subministrar i rebre gas, respectivament,
en els termes d’aquest contracte. Aquesta declaració
s’entén reiterada durant cadascun dels dies en què
aquest contracte es mantingui en vigor.
El CLIENT declara que ocupa amb títol just les
instal•lacions on s’ha de fer el subministrament, i es
compromet a dur a terme actuacions per mantenir les
instal•lacions en les condicions de seguretat adequades.
El CLIENT manifesta que està al corrent de pagament de
tots els imports deguts als subministradors de gas
anteriors per subministraments efectuats en el punt de
subministrament, llevat dels imports facturats pels
subministradors esmentats que es trobin impugnats de
bona fe. En particular, el CLIENT s’obliga a pagar quan
siguin deguts tots els imports que el subministrador actual
li facturi degudament per subministraments de gas
efectuats en el punt de subministrament.
El CLIENT autoritza VALIRA perquè aquesta pugui
tramitar el canvi d’empresa subministradora davant
l’empresa distribuïdora de gas natural.
Als efectes oportuns, el CLIENT informa que el gas
natural subministrat a les seves instal•lacions de consum
en l’àmbit d’aquest contracte es destina únicament i
exclusiva al consum propi.
En cas de produir-se qualsevol alteració de l’ús esmentat
del gas a les instal•lacions de consum, el CLIENT es
compromet a comunicar aquest fet a VALIRA en un
termini no superior a set (7) dies des de tenir-ne
coneixement.
Si, durant la vigència del contracte, el CLIENT desitja
modificar la quantitat diària contractada (Qd) indicada en
les condicions particulars, ho ha de comunicar per escrit a
VALIRA, especificant-ne els motius. VALIRA haurà de fer
les gestions necessàries davant el distribuïdor per
modificar la quantitat diària contractada (Qd), en el termini
més curt possible, de manera que la distribuïdora pugui
tramitar el canvi en el temps més breu possible.

3.              MANIFESTACIONS I COMPROMISOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

El gas natural es lliura al CLIENT en el punt de
subministrament corresponent a les seves instal•lacions
indicat en les condicions particulars. Es lliura a la frontera
entre les xarxes propietat de l’empresa distribuïdora i
l’escomesa o les instal•lacions receptores propietat del
CLIENT.
En cas de ser un punt de subministrament que s'abasteix a
través d'una Planta Satèl·lit de GNL, serà la
comercialitzadora la responsable de provisional el gas
natural necessari per atendre el subministrament, eximint
així de tota responsabilitat a la distribuïdora en cas de
suspensió o interrupció del punt de subministrament com a
conseqüència del no aprovisionament de GNL per part de la
comercialitzadora.
Poden llegir i verificar els comptadors del CLIENT: ell
mateix, l’empresa distribuïdora i VALIRA, o bé un tercer
habilitat per aquestes.
Qualsevol quantitat suplementària a les especificades en les
condicions particulars està subjecta a les disponibilitats de
VALIRA per fer-hi front; i les parts hauran d’acordar les
noves condicions del subministrament.
La qualitat del subministrament de gas natural ve
determinada pels articles 63 a 65 del Reial Decret
1434/2002 o per la legislació aplicable vigent corresponent
en cada moment.

4.             LLIURAMENT I CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

4.1

4.3

4.4

4.5

El CLIENT s’obliga a disposar d’un equip de mesura amb
telemetria en cas que hi estigui obligat per la normativa
vigent i amb les precaucions corresponents per tal de
complir els requisits que estableix la legislació vigent en
cada moment, i ha d’adaptar el seu equip a les disposicions
tècniques successives que siguin aplicables.
En cas que l’equip de mesura funcioni de forma deficient o
falli i no es disposi de les dades de consum, es factura
d’acord amb el que estableixen les disposicions
promulgades a aquest efecte. Si aquestes disposicions no
s’han promulgat, s’han de prendre com a referència els
consums històrics facturats durant el mateix període de l’any
i en unes condicions similars d’explotació.
El CLIENT no ha de manipular l’equip de mesura i ha de
permetre-hi l’accés al comercialitzador i a l’empresa
distribuïdora en tot moment, per tal de fer les lectures
necessàries per a la facturació al CLIENT, per examinar-ne
el funcionament i assegurar-ne el manteniment degut.
Es poden sol•licitar al CLIENT les lectures dels equips de
mesura, les quals ha de fer preferentment a una mateixa
hora i enviar-les a VALIRA.
En cas de discrepància entre els mesuraments del consum
del CLIENT i VALIRA, ambdues parts han d’agafar com a
referència el mesurament que els faciliti en sol•licitar-lo el
transportista o el distribuïdor corresponent al punt de
subministrament.

5.              EQUIPS DE MESURA

5.1

5.2

5.3

5.5

En el cas d’equips en lloguer, el preu que VALIRA ha
de facturar és el que en cada moment li facturi
l’empresa distribuïdora.
El CLIENT ha de notificar immediatament a VALIRA
qualsevol incidència que pugui detectar en l’equip de
mesura.
L’empresa distribuïdora és qui fa la connexió de les
instal•lacions i dels equips de mesura, tot en els
terminis i les condicions establerts legalment.

5.6

5.7

5.8

3.6

3.7

El preu del gas resulta de la suma de tots els
conceptes que conformen l’oferta econòmica en les
condicions particulars.
El preu contractat aplicable al CLIENT reflectit en les
condicions particulars ha d’estar d’acord en tot moment
amb l’assignació del peatge d’accés a tercers a xarxes
de distribució i transport que efectuï l’empresa
distribuïdora i transportista al CLIENT.
Si durant la vigència del contracte es produeixen
variacions tant en els conceptes regulats com en
l’assignació del peatge, VALIRA haurà d’adaptar les
condicions contractuals a la nova situació.
El preu final resultant es veurà incrementat en els
tributs directes o indirectes d’àmbit local o estatal que
gravin la comercialització del gas natural d’aquest
contracte.
La part de tarifa de subministrament no regulada
normativament pot ser modificada. En aquest cas,
VALIRA ho ha de comunicar al CLIENT amb una
antelació de quinze (15) dies naturals a l’entrada en
vigor d’aquesta modificació. Si la modificació implica
un augment del preu, el CLIENT pot resoldre el
contracte comunicant-ho per escrit a
HIDROELECTRICA DEL VALIRA S.L., Passeig Joan
Brudieu, 17 de la Seu d'Urgell (25700), dins els quinze
(15) dies naturals següents a la recepció de la
comunicació esmentada, sol•licitant la baixa definitiva
del punt de subministrament o bé sol•licitant el canvi a
una altra empresa comercialitzadora de gas. Si el
contracte no es resol en el termini fixat i mitjançant una
de les dues vies assenyalades, la modificació s’entén
acceptada per part del CLIENT.
En cas que durant la vigència del contracte les
quantitats consumides siguin tals que, d’acord amb la
legislació vigent, es produeixi la reclassificació del punt
de consum en un grup de peatge diferent de l’indicat,
el preu de terme fix del cabal es veuria afectat per la
diferència entre el terme fix del cabal del peatge de
conducció corresponent al grup de peatge anterior i el
corresponent al nou, amb l’avís previ per part de
VALIRA al CLIENT. De la mateixa manera, el terme
d’energia es veuria afectat per la diferència entre el
terme d’energia del peatge de conducció del grup de
peatge anterior i el del nou.
Tots els tipus de tributs (impostos, taxes, preus
públics, etc.) i recàrrecs territorials que puguin ser
establerts per qualsevol tipus de norma d’àmbit estatal,
autonòmic o local o sentència judicial aplicables al
present subministrament són a càrrec del CLIENT, el
qual està obligat a pagar-los als tipus vigents i amb els
efectes temporals que s’estableixin en cada moment.

6.              PREU
6.1

6.2

6.3

La facturació es fa per períodes mensuals o bimestrals
i per al consum segons les lectures que faciliti la
companyia distribuïdora. VALIRA emetrà una factura
dins els quinze (15) primers dies des de la recepció de
la informació per part de la Distribuïdora. La factura
inclourà, addicionalment, l’import corresponent a altres
conceptes que siguin aplicables, entre els quals hi
haurà, si escau, el lloguer mensual de comptadors i
altres equips auxiliars necessaris per fer els
mesuraments. En cas que VALIRA no disposi dels
consums reals, es guarda el dret d’emetre facturacions
estimades, podent fer facturacions complementàries
una vegada conegui els consums reals, d’acord amb la
normativa vigent.
El CLIENT es compromet al pagament efectiu del total
facturat, dins el termini indicat a les condicions
particulars d'aquest contracte, a partir de la data
d’emissió del document de factura objecte de consum
mitjançant la forma de pagament indicada en les
condicions particulars.
Demora en el pagament: En cas de demora en el
pagament de qualsevol factura, la quantitat deguda
reporta, sense necessitat de cap requeriment,
interessos de demora, computats pel període comprès
entre l’endemà del venciment de la factura i el dia del
seu pagament efectiu. El tipus d’interès és el
corresponent a l’euríbor a tres (3) mesos, de la data de
venciment de la factura, recollit en Reuters, més tres
(3) punts percentuals. Aquesta demora faculta, així
mateix, VALIRA a suspendre el subministrament de
gas amb un preavís de 2 (DOS) dies al CLIENT. Una
vegada efectuat el pagament, amb els interessos i les
despeses, VALIRA ha de reprendre el
subministrament, si bé pot establir un sistema de
pagaments a compte o garantits com a condició prèvia
per a la continuació del subministrament. El dret de
VALIRA de suspendre el subministrament per
impagament no eximeix el CLIENT de la seva obligació
de pagar l’import de la facturació pendent, d’acord amb
el que estableix el contracte.
En el cas de discrepàncies relacionades amb els
imports facturats, el CLIENT està obligat a abonar la
quantitat corresponent a la part no discutida de la
factura, que en cap cas no ha de ser menor al 85 %

7.              FACTURACIÓ I PAGAMENT

7.1

7.2

7.3

6.4

6.5

6.6

6.7

5.4

7.4

4.2

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL



d’aquesta, sense perjudici de la posada en coneixement
immediata a VALIRA de la causa o les causes de
discrepància. El pagament pel CLIENT de la quantitat
esmentada es considera com a pagament a compte sense
que es pugui entendre com a pagament definitiu. VALIRA,
una vegada s’hagin fet les comprovacions corresponents i
en cas que el saldo sigui favorable al CLIENT, es
compromet a enviar una nova factura amb els imports
corregits i a abonar-ne la diferència resultant al CLIENT
en el termini de quinze (15) dies. En cas que resulti un
saldo favorable a VALIRA, aquesta ha d’emetre una nova
factura al CLIENT, que l’haurà de fer efectiva en un
termini no superior a quinze (15) dies des de la seva
recepció.
Devolució de rebut domiciliat: En cas de devolució de
qualsevol rebut domiciliat sense causa justificada, el
CLIENT ha d’abonar totes les despeses que implica la
devolució del rebut. La devolució del rebut només estaria
justificada en cas que hi hagi un error en la factura.

7.5

VALIRA no és responsable dels danys que es puguin
produir com a conseqüència d’una utilització del gas
subministrat que no sigui d’acord amb la normativa vigent,
o pel fet que la instal•lació del CLIENT no estigui en un
estat adequat de conservació, seguretat i manteniment.
Cadascuna de les parts és responsable dels danys i
perjudicis causats a l’altra part, com a conseqüència de
l’incompliment greu o reiterat de les obligacions
assumides en aquest contracte, o de les establertes per la
legislació vigent.
No obstant l’anterior, ambdues parts renuncien
expressament a exigir-se, fins i tot en el cas de resolució
del contracte, responsabilitat per danys conseqüencials,
indirectes, lucre cessant, pèrdua de beneficis o danys
soferts per tercers, llevat que l’incompliment de l’altra part
hagi estat dolós.
Cap de les parts no és responsable en cas d’incompliment
o compliment defectuós dels termes d’aquest contracte,
quan sigui degut a una causa de força major. No obstant
l’anterior, en cap cas una causa de força major pot
emparar o justificar una negativa al pagament del
producte ja lliurat.
L’existència d’una causa de força major dispensa la part
que la pateixi del compliment de les obligacions derivades
d’aquest contracte que es vegin afectades directament.
En cas que el subministrament pugui afectar de qualsevol
manera la viabilitat financera de VALIRA, aquesta es
reserva el dret a resoldre el contracte en qualsevol
moment, donant sempre un preavís de dos (2) mesos.
A títol merament enunciatiu però no limitatiu, es
consideren causes de força major les que s’assenyalen a
continuació i que puguin afectar les parts, incloent-hi entre
elles els subministradors de VALIRA:

8.              RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

a)

b)

c)

d)

Terratrèmols, sismes submarins, incendis de
caràcter catastròfic o inundacions declarades
catastròfiques oficialment.
Destrosses ocasionades a mà armada o
violentament en temps de guerra, sedicions o
tumults.
Vagues legals que excedeixin de l’àmbit de
l’empresa de cada part i la terminació de les
quals no depengui de la seva decisió.
La impossibilitat per part de VALIRA de fer
arribar l’energia al CLIENT, per causes que no
li siguin imputables o que siguin alienes a la
seva voluntat.

El CLIENT té la responsabilitat i ha d’assumir tots els
costos derivats de la instal•lació, l’operació i el
manteniment correctes de les seves instal•lacions i en
particular de les unitats receptores de gas. VALIRA en cap
cas no pot ser considerada responsable per successos
relacionats amb la instal•lació, l’operació i el manteniment
de les instal•lacions del CLIENT o dels danys causats pel
gas una vegada que el CLIENT n’hagi adquirit la titularitat.
VALIRA no és responsable dels danys o les pèrdues que
es produeixin al CLIENT com a conseqüència de la
utilització per part d’aquest de consums diaris i horaris
diferents dels contractats, així com per qualsevol tipus
d’utilització que no sigui de conformitat amb els termes
d’aquest contracte, llevat que això sigui a causa de
causes imputables directament a VALIRA. En particular, el
CLIENT ha de respondre davant VALIRA dels danys i
perjudicis que es derivin per a aquesta de situacions
d’infrautilizació de les capacitats associades a la
realització del subministrament objecte del contracte, així
com de la seva utilització per sobre de les quantitats
màximes contractades.
VALIRA no és responsable dels danys o les pèrdues que
es produeixin al CLIENT com a conseqüència de
l’incompliment de les obligacions del transportista o el
distribuïdor.

8.8

8.9

El CLIENT pot cedir els drets i les obligacions derivats
d’aquest contracte a qualsevol de les empreses del seu
grup (s’entén com tal la definició de l’article 42 del Codi de
Comerç) o a un altre consumidor que l’hagi d’utilitzar en el
mateix emplaçament i per al mateix ús; el cessionari ha
d’assumir tots els drets i les obligacions del cedent i
subrogar-s’hi a aquests efectes, amb la comunicació
fefaent prèvia a VALIRA. No obstant l'anterior, VALIRA es
reserva el dret a refusar la cessió esmentada en cas que
el cessionari no tingui la mateixa solvència financera i
tècnica que el cedent i no tingui la capacitat legal o
l’aptitud real per assumir els drets i les obligacions del
contracte. VALIRA pot cedir els drets derivats d’aquest
contracte, per a la qual cosa n’hi ha prou amb la
comunicació fefaent remesa al CLIENT.

9.              SUBROGACIÓ I CESSIÓ

9.1

En cas que, per raons econòmiques, legislatives o d’altres
fora del control de les parts, es produeixi una alteració
substancial de les circumstàncies existents en el moment
de signar aquest contracte, que comporti per a alguna de
les parts un perjudici o una pèrdua econòmica greu,
imminent i continuada, la part afectada pot sol•licitar a
l’altra per escrit la revisió de les condicions contractuals
pactades ara.

12.              MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES  
                  CIRCUMSTÀNCIES DEL CONTRACTE

12.1

El CLIENT té dret a desistir d’aquest contracte en un
termini de catorze (14) dies naturals, sense necessitat de
justificació i sense penalització de cap mena, llevat del
que disposa l’últim paràgraf d’aquesta clàusula, a partir
del dia de la signatura del contracte. Per tal de complir
amb el termini de desistiment, n’hi ha prou que el CLIENT
comuniqui de manera fefaent l’exercici del dret de
desistiment a VALIRA enviant un document en què figurin
les seves dades a la nostra adreça física, o a l’adreça
electrònica gas@peusa.org. (Exclusivament per a
CLIENTS considerats consumidors i usuaris, als efectes
que preveu la llei general per a la defensa dels
consumidors i usuaris i la normativa complementària, i per
al cas únic que desitgi desistir del contracte, de
conformitat amb el que preveu el Reial decret legislatiu
1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general
per a la defensa dels consumidors i usuaris). Es pot
utilitzar el formulari habilitat al final d'aquest contracte.
El mateix és aplicable per al cas de contractació a
distància (via telèfon o per Internet) o quan aquest
document hagi estat signat fora d’un punt de venda del
comercialitzador.
En cas de conformitat amb l’inici del subministrament
d’energia abans del termini de catorze (14) dies naturals,
el CLIENT ha d’abonar a VALIRA un import proporcional a
la part ja prestada del servei en el moment en què hagi
informat de l’exercici del dret de desistiment.

13.              DRET DE DESISTIMENT

13.1

13.2

13.3

El contracte pot quedar resolt en els casos següents:
a) Per acord mutu en qualsevol moment.
b) En els casos de resolució del contracte d’accés a la

xarxa.
c) En cas d’incompliment per part del CLIENT

d’alguna de les obligacions derivades d’aquest

14.              RESOLUCIÓ

14.1

14.2

14.3

14.4

r)

s)

t)

contracte, especialment, i amb caràcter enunciatiu
i no limitatiu, per l’impagament reiterat de les
factures per part del CLIENT, l’ús de l’energia
subministrada al CLIENT per a usos o finalitats
diferents de les establertes en el contracte o la
negativa per part del CLIENT a lliurar la garantia
bancària a requeriment de contracte,
especialment, i amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu, per l’impagament reiterat de les factures
per part del CLIENT, l’ús de l’energia
subministrada al CLIENT per a usos o finalitats
diferents de les establertes en el contracte o la
negativa per part del CLIENT a lliurar la garantia
bancària a requeriment de VALIRA.
La situació d’insolvència o concurs de creditors,
d’acord amb els procediments establerts per la
normativa concursal.
El desistiment que preveu la clàusula anterior.
Quan el CLIENT cedeixi a tercers el
subministrament elèctric establert en aquest
contracte.
En cas de frau o manipulació indeguda dels
equips de mesura o d’irregularitats en els
mesuraments per part del CLIENT. Si en aquests
casos el CLIENT va consumir gas que no es va
facturar, o es va facturar inadequadament,
VALIRA té dret a emetre una factura rectificativa
en què es recuperi la quantitat corresponent. Si no
és possible fer-ne el càlcul, s’hauran d’utilitzar els
millors valors alternatius disponibles.
En cas d’incompliment del CLIENT de les
obligacions contretes en la clàusula 4.
En cas d’insolvència generalitzada d’alguna de les
parts.
En cas d’incompliment de les obligacions de
notificació de processos concursals.
Els que preveu la normativa vigent.

10.              CONFIDENCIALITAT

Ambdues parts han de mantenir tots els termes objecte
d’aquest contracte en absoluta confidencialitat, i es
comprometen a no divulgar-ne el contingut a tercers
sense l’acord exprés de l’altra part.

10.1

11.              NOTIFICACIONS

Les comunicacions entre les parts relatives a aquest
contracte s’han de fer per escrit i s’entenen que s’han
efectuat degudament quan es facin:
1. Per carta certificada amb justificant de recepció;
2. Per burofax;
Qualsevol modificació o variació posterior dels domicilis o
dels números indicats no tindrà cap efecte mentre no hagi
estat notificada correctament.

11.1

11.2

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

En cas d’incompliment per desistiment del CLIENT,
aquest perd el dret a tots els beneficis i descomptes
que hagi obtingut durant la vigència del contracte.
En cas de terminació del contracte per part de
subjectes que no tinguin la consideració de
consumidors segons la normativa de protecció de
consumidors i usuaris, el CLIENT ha d’abonar a
VALIRA un import equivalent a la suma que resulti de
multiplicar la quantitat de 0,0095 euros per cada kWh
de gas que, segons la quantitat anual contractada
(QAC) de gas a què es refereixen les clàusules
particulars, resti per consumir. Una vegada satisfet
aquest import, aquest contracte quedarà resolt i sense
cap efecte.
En cas que l’incompliment sigui la falta de pagament
dels subministraments, el CLIENT queda obligat a
abonar a VALIRA les quantitats degudes juntament
amb els interessos de demora, segons el que disposa
la clàusula 7.3, a més de pagar una indemnització
calculada d’acord amb el que disposa la clàusula 16,
en concepte de danys i perjudicis.

o)

p)
q)

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

Quan el CLIENT cedeixi a tercers el gas natural
contractat o aquest es destini a usos diferents dels
que estableix el contracte.
En cas de retard per part del CLIENT en el
pagament, total o parcial, de manera injustificada
de l’import facturat corresponent a dues (2)
mensualitats.
La dissolució o l’extinció de les parts,
independentment de la causa, excepte en cas de
transformació, fusió, escissió o segregació de la
branca d’activitat.
Una situació de força major que afecti la totalitat o
una part substancial de les obligacions essencials
d’una de les parts en relació amb el contracte que
es prolongui ininterrompudament en el temps per
més de tres (3) mesos. En aquest cas, la part no
afectada per la força major pot resoldre el
contracte amb un preavís de trenta (30) dies.
Aquesta resolució no eximeix les parts del
compliment de les obligacions sorgides amb
anterioritat per força major ni de les que
subsisteixin durant aquesta.
La indisponibilitat de la xarxa de transport.
El risc per a les persones o els béns.
Quan s’infringeixin de manera rellevant els termes
i les condicions del contracte de subministrament.
Per la conservació deficient de les instal•lacions
del CLIENT, quan això suposi un perill per a la
seguretat de les persones o els béns.
L’incompliment de les condicions establertes en
relació amb l’accés a la xarxa per part del
transportista o distribuïdor titular de la xarxa des
de la qual s’efectua el subministrament.

VALIRA està legitimada per suspendre o reduir el
subministrament, sense que això pugui derivar en cap
responsabilitat imputable a VALIRA davant el CLIENT
o davant un tercer, en els casos següents:

15.              SUSPENSIÓ TEMPORAL

15.1

Casos de força major. Es consideren casos de
força major els que recull el punt 8.6, a més de:

a)

Els casos d’indisponibilitat dels
aprovisionaments, incloent-hi els retards o les
indisponibilitats de gas a la sortida de les
plantes o en transport marítim, així com la
falta de capacitat d’extracció en els
emmagatzematges subterranis, d’acord amb
les Normes de gestió tècnica del sistema
(NGTS), susceptible d’afectar el
subministrament de gas objecte del contracte
o en els casos de situació excepcional del
sistema o d’emergència, segons les NGTS.
Els casos en què el transportista o el
distribuïdor, per causes imputables a VALIRA
, incompleixin totalment o parcial les seves
obligacions a l’empara dels contractes de

-

-

transport, regasificació, emmagatzematge o
distribució que VALIRA , sia en nom seu i pel
seu compte, sia a través d’empreses del seu
grup empresarial, o si escau en nom i per
compte del CLIENT, hi tingui subscrits, i
aquest/s incompliment/s, total/s o parcial/s,
sigui/n susceptible/s d’afectar el
subministrament de gas objecte del contracte.

En casos de denegació d’una nominació o
renominació, en els termes de les NGTS, quan
aquesta no sigui imputable a VALIRA .
En casos en què, per causes no imputables a
VALIRA, el gas que posa a disposició el
transportista en el punt de connexió de la xarxa de
transport amb la xarxa de distribució, o el
distribuïdor en el punt de subministrament, o la
pressió de subministrament en aquest punt, no
respongui a les especificacions tècniques
estipulades en el contracte, llevat que el CLIENT
admeti l’entrada d’aquest gas, tot això sense
perjudici de la responsabilitat del transportista o
del distribuïdor.
En cas de fallada en els equips de mesura,
segons el règim de les NGTS.
En cas de deficiències en matèria de seguretat o
de funcionament, segons la normativa vigent, de
la/les instal•lació/ons del CLIENT, o quan
aquesta/es o els aparells consumidors de gas
natural no disposin de les autoritzacions
necessàries.



Aquest contracte i els seus annexos constitueixen la
voluntat de les parts en relació amb el subministrament
de gas natural. Queda sense cap efecte qualsevol altre
contracte, acord o document amb el mateix objecte, de
data anterior a la d’aquest contracte.
Els annexos formen part íntegra i inseparable d’aquest
contracte, i com a tals només tenen validesa mentre el
contracte estigui en vigor.

19.              ACORD ÚNIC
19.1

La renúncia, expressa o presumpta d’una de les parts,
en un moment determinat, a algun dels drets que
preveu aquest contracte no suposa la renúncia a
l’exercici d’aquest mateix dret en un altre moment o a
l’exercici de qualsevol altre dels drets que preveu el
contracte, llevat que la part renunciant ho faci per escrit
i ho signi degudament.
El fet que una de les parts no exerceixi cap acció
davant la violació o l’incompliment del contracte per
l’altra no implica la renúncia a l’exercici d’aquesta acció
ni a qualsevol altra que pugui correspondre de
conformitat amb aquest.

20.              RENÚNCIA
20.1

Quan, per disposició judicial o de qualsevol altre tipus,
alguna de les clàusules d’aquest contracte resulti
invàlida o ineficaç, totalment o parcial, aquesta
ineficàcia o invalidesa no s’estendrà a la resta de les
seves clàusules, les quals s’han de mantenir en vigor i
es poden exercir davant qualsevol jurisdicció.

21.              INVALIDESA

21.1

20.2

19.2

________________________________________________
__

Les parts acorden substituir qualsevol clàusula que
esdevingui invàlida o ineficaç per una altra de vàlida d’efecte
el més similar possible.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest
document a un sol efecte al lloc i en la data indicats al final
d'aquest document.

22.              PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes del que disposa el Reglament (UE) 2016/679
Europeu General de Protecció de Dades, i la resta de
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, a continuació l’informem sobre el tractament de les
dades personals que vostè ens facilita per la formalització i
execució del present Contracte de Subministrament de Gas
Natural.
Responsable.-HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA SL (entitat que
forma part del Grup PEUSA), amb domicili a la Seu d’Urgell,
Passeig Joan Brudieu, número 17, i CIF B25365180.
Finalitats.- (i) donar compliment a les nostres obligacions
derivades del present Contracte de Subministrament de Gas
Natural; (ii) enviar-li a l’adreça de correu electrònic que vostè
ens faciliti les factures corresponents als subministraments de
Gas Natural i altres comunicacions relacionades amb el servei
contractat; (iii) enviar-li, a l’adreça de correu electrònic que
vostè ens faciliti informació comercial sobre els nostres
productes i serveis, o sobre productes i serveis d’altres
empreses del Grup PEUSA.
Legitimació.- (i) L’execució del present Contracte de
Subministrament de Gas Natural; (ii), el consentiment que
vostè ens hagi donat expressament marcant a continuació la
casella corresponent:

Vostè podrà revocar en qualsevol moment qualsevol dels
consentiments que, en el seu cas, hagi atorgat marcant alguna de
les caselles anteriors, així com exercir els seus drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, adreçant-se
a HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA SL, Passeig Joan Brudieu,
número 17, de la Seu d’Urgell o a la següent adreça de correu
electrònic: dpd@peusa.org
Termini de conservació de les seves dades.-
HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. conservarà les seves
dades personals durant la vigència del present Contracte de
Subministrament de Gas Natural. Una vegada resolt dit contracte,
procedirem a suprimir les seves dades dels nostres sistemes,
sense perjudici de la possibilitat de conservar-les, limitant el seu
tractament a l’exercici i defensa de reclamacions, en els termes
previstos per la legislació aplicable.
Destinataris de les seves dades.- Els destinataris de les seves
dades personals seran aquells professionals i/o entitats que
acreditin un interès legítim i necessari per al tractament de les
mateixes, amb les finalitats que vostè autoritzi expressament. En
aquest sentit, l’informem de que les seves dades personals seran
cedides a l’Empresa Distribuidora als efectes de subscriure el
“Contracte d’Accés” en els termes previstos a la Clàusula 1
d’aquestes Condicions Generals.
Els seus drets.- Vostè podrà exercitar els drets que es diran a
continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la

següent adreça: dpd@peusa.org: (i) Sol•licitar, en qualsevol
moment, que HIDROELéÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. li
confirmi si està tractant les seves dades personals o no; (ii)
Accedir a les seves dades personals, sol•licitar la rectificació
d’aquelles que siguin inexactes o, si és el cas, sol•licitar la
seva supressió quan, entre d’altres causes, ja no siguin
necessàries per a les finalitats per les que es van recollir;
(iii) En determinats casos, sol•licitar la limitació del
tractament de les seves dades. En aquest supòsit, només
conservarem les seves dades per a l’exercici o defensa de
reclamacions; (iv) En determinades circumstàncies,
oposar-se al tractament de les seves dades; (v) Sol•licitar la
portabilitat de les seves dades; (vi) Revocar el consentiment
que, si és el cas, Vostè hagi atorgat per al tractament de les
seves dades per part d’HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA,
S.L.; (vii) Presentar una reclamació davant l’Agencia
Espanyola de Protecció de Dades.
Si desitja més informació, pot accedir a la nostra Política de
Protecció de Dades Personals a través del següent enllaç:
https://www.peusa.org/politica-de-privadesa

(Solament ha de complimentar i enviar el present
formulari si desitja desistir del contracte)
A l’atenció d’Hidroelèctrica del Valira SL, domiciliada al
Passeig Joan Brudieu 17, 25700 la Seu d’Urgell, les
dades de la qual figuren a les condicions particulars del
contracte:

– Mitjançant el present escrit us comunico que desisteixo
del meu contracte de subministrament d’energia elèctrica
subscrit amb Hidroeléctrica del Valira SL, celebrat el
passat dia

– Nom del consumidor i usuari:

– Domicili del consumidor i usuari:

– Número de contracte o CUPS:

– Firma del consumidor i usuari (solament si el present
formulari es presenta en paper):

23.              FORMULARI DE DESISTIMENT

CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

En casos de denegació d’una nominació o
renominació, en els termes de les NGTS, quan
aquesta no sigui imputable a VALIRA .
En casos en què, per causes no imputables a
VALIRA, el gas que posa a disposició el
transportista en el punt de connexió de la xarxa de
transport amb la xarxa de distribució, o el
distribuïdor en el punt de subministrament, o la
pressió de subministrament en aquest punt, no
respongui a les especificacions tècniques
estipulades en el contracte, llevat que el CLIENT
admeti l’entrada d’aquest gas, tot això sense
perjudici de la responsabilitat del transportista o
del distribuïdor.
En cas de fallada en els equips de mesura,
segons el règim de les NGTS.
En cas de deficiències en matèria de seguretat o
de funcionament, segons la normativa vigent, de
la/les instal•lació/ons del CLIENT, o quan
aquesta/es o els aparells consumidors de gas
natural no disposin de les autoritzacions
necessàries. Quan l’equip de mesura o control es
manipuli o se n’eviti el funcionament correcte.
Quan el motiu del tall de subministrament sigui
l’impagament per part del CLIENT o la superació
sense autorització dels límits establerts per al
consum, qualsevol represa subsegüent del
subministrament estarà condicionada al pagament
per part del CLIENT a VALIRA de les quantitats
degudes i de tots els costos i les despeses en què
s’incorri en suspendre i reprendre el
subministrament i, si escau, la constitució de
qualsevol tipus de garantia o dipòsit.
En els casos en què calgui efectuar tasques de
manteniment, reparació o millora de les
instal•lacions de gas que puguin afectar el
subministrament. De conformitat amb el sistema
legal vigent, el transportista o el distribuïdor pot
efectuar interrupcions temporals en el
subministrament si ho notifica a VALIRA qui, amb
la màxima antelació raonablement possible, ho ha
de posar en coneixement del CLIENT, pel temps
que sigui estrictament necessari, quan raons de
tipus tècnic així ho aconsellin o a fi de fer
reparacions o substitucions en els elements de
distribució o transport de gas que afectin la xarxa
de distribució o transport. En aquests casos,
VALIRA queda exonerada de qualsevol
responsabilitat davant el CLIENT per aquestes
interrupcions.
Quan s’estableixin derivacions per subministrar
gas a una instal•lació no prevista en el contracte.
Quan el CLIENT no permeti que el personal
autoritzat per VALIRA accedeixi a les
instal•lacions afectades pel subministrament de
gas natural contractat per tal d’inspeccionar-les o
fer la lectura de comptador.
En general, en qualssevol altres casos en què,
per causes no imputables únicament i exclusiva a
VALIRA, el subministrament objecte del contracte
no sigui objectivament possible, o el compliment
de la prestació esdevingui especialment onerosa
per a VALIRA o per al CLIENT, sempre que quedi
suficientment acreditat.

En cas de suspensió temporal del subministrament,
VALIRA ha de donar a conèixer al CLIENT la data de
suspensió temporal del subministrament amb tanta
antelació com sigui possible en la pràctica, fer les
gestions necessàries per minimitzar el temps
d’interrupció i restablir el subministrament tan aviat com
sigui possible.
VALIRA no és responsable en cap cas davant el
CLIENT, o davant un tercer, dels danys i perjudicis de
qualsevol tipus que aquest o un tercer pateixi, com a
conseqüència de les reduccions o les suspensions
temporals i els canvis de pressió en el subministrament
duts a terme en els casos que recullen les condicions
d’aquesta clàusula i de conformitat amb aquestes.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

15.2

15.3

16.              DANYS I PERJUDICIS

VALIRA i el CLIENT es comprometen a respectar i
complir íntegrament la durada d’aquest contracte.
El que disposa aquest apartat és sense perjudici de
l’exigibilitat dels danys i perjudicis que s’hagin pogut
ocasionar a una part i a l’altra.

16.1

17.              NORMATIVA

17.1 VALIRA respon davant el CLIENT de la titularitat del
gas natural i de la seva llibertat de càrregues i
gravàmens en el moment de signar aquest contracte.
Sense perjudici de l’anterior, les parts acorden
expressament que les clàusules d’aquest contracte
queden modificades, adaptades o completades
automàticament per qualsevol normativa que afecti el
subministrament de gas natural d’aquest contracte que
puguin aparèixer a partir de la seva signatura.

18.              LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquest contracte està regit i s’ha d’interpretar d’acord
amb la llei espanyola aplicable en cada moment a
aquest tipus de subministraments. Per a qualsevol
dubte, qüestió o diferència que es pugui suscitar amb
motiu de la interpretació o el compliment d’aquest
contracte, ambdues parts se sotmeten expressament
als jutjats i tribunals corresponents del lloc on es troba
la instal•lació en la qual es presta el subministrament,
llevat d’acord diferent entre les parts.

18.1


