
Asunto: entrada en vigor dun novo contrato centralizado de enerxía eléctrica para a Rede de
Enerxía da Xunta de Galicia (REDEXGA)

1.  Dada  a  recente  entrada  en  vigor  (11/10/2017)  dun  novo  contrato  centralizado  de
subministración de enerxía eléctrica, infórmase do seguinte:
1.a) A empresa adxudicataria, Gas Natural Comercializadora (GNC), vén de indicar que non lle é
posible emitir facturas separadas coas condicións do contrato de electricidade da REDEXGA ata o
10/10/2017, e outra coas novas condicións contractuais do novo contrato, a partir do 11/10/2017.
Non obstante, o cambio do prezo si se reflectirá na factura emitida, diferenciando as condicións do
contrato actual respecto do anterior.
Polo tanto, os centros de consumo deberán comprobar que a facturación do mes de outubro se
axusta ás condicións do contrato actual e do contrato anterior nas datas xa indicadas.
1.b)  Os novos prezos que están vixentes dende o 11/10/2017 aparecen recollidos no arquivo
adxunto.

2. Aprovéitase a ocasión para formular os seguintes recordatorios:
2.a)  Lémbrase  a  necesidade  de  que  os  formularios  de  altas,  baixas  e  demais  tramitacións
relacionadas  coa  execución  deste  contrato  sexan  debidamente  cumprimentados  en  todos  os
campos, con especial atención ao campo do consumo eléctrico. 
2.b) As solicitudes de altas ou novas incorporacións ao contrato centralizado de electricidade da
Xunta de Galicia deberán achegar tamén unha copia do DNI da persoa que asina a solicitude (a
persoa titular da dirección do centro).
2.c)  Para  as  comunicacións  xerais  entre  a  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación
Universitaria (en adiante, Consellería) e o Instituto de Enerxía de Galicia (INEGA) e a xestión das
incidencias contractuais (disfuncións, reclamacións de facturas...), designouse á persoa titular da
Vicesecretaría Xeral da Consellería como a responsable da coordinación das subministracións
eléctricas adheridas a REDEXGA
Teléfono: 981 544 475. Correo eléctronico: vx.cceou@xunta.gal.
2.d)  Ningún  centro  adherido  á  REDEXGA pode  realizar  contratacións  individuais  con  outras
comercializadoras, causando baixa unilateral na REDEXGA. 
Esta circunstancia non pode darse atendendo ao establecido no artigo 2 do Decreto 66/2013, do
18 de abril, polo que se crea a Rede de enerxía da Xunta de Galicia e se regula a organización e
competencias para a contratación da subministración enerxética dentro da Administración xeral e
do sector público autonómico de Galicia, no que se define o ámbito de aplicación deste Decreto
indicando “...a contratación da subministración enerxética que requira a Administración xeral e o
sector  público autonómico de Galicia  debe facerse de forma centralizada”,  polo  que calquera
contratación fóra da REDEXGA debe estar previa e debidamente xustificada ante a Vicesecretaría
Xeral.
Por outra banda, o cumprimento das obrigas contractuais asumidas pola Xunta de Galicia neste
contrato esixe garantir o dereito da adxudicataria a subministrar a enerxía eléctrica a todos os
centros incluídos na Rede.

2.e) Para a reclamación dos cobros, as comunicacións con GNC centralizaranse a través das
persoas interlocutoras que a Consellería ven de designar e que se indican a continuación:

a)   Centros educativos: persoa titular da Subdirección Xeral de Centros da D.X. de Centros e
Recursos Humanos. Teléfono: 981 546 516. Correo eléctronico: sxcentros@edu.xunta.es.

b)   CFOREs: persoa titular do Servizo de Xestión Económica e Educación de Persoas Adultas
da  Subdirección  de  Aprendizaxe  Permanente  e  Ensinanzas  de  Réxime  Especial
pertencente  á  D.X.  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa.
Teléfono: 981 546 537. Correo eléctronico: dxefpie@edu.xunta.es.


