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Clàusula 1. Objecte de l’expedient
És objecte del present Plec, la contractació centralitzada promoguda pel Consell Comarcal del
Baix Camp del subministrament de carburant als ens locals adherits a la licitació.
Es contempla la possibilitat d’adhesió de més administracions públiques i/o ens vinculats amb
posterioritat a l’adjudicació, sempre i quant aquesta adhesió no modifiqui el valor estimat del
contracte.
Clàusula 2. Descripció de l’objecte
Productes
LOT I: Carburant per a automoció subministrat a domicili: Gasoil A i Gasoil A tipus
excel·lent (òptim, plus o similar, amb additius especials).
LOT II: Carburant per a calefacció i maquinaria subministrat a domicili: Gasoil B i Gasoil C.
Subministraments
Subministrament de carburant als punts de subministrament que determinin els municipis,
amb la cadència necessària, en funció del consum i la capacitat d’emmagatzematge de cada
punt, per garantir en tot moment l’abastament. Comprèn, per tant: el carburant; el seu
transport; la correcta cadència de distribució; el manteniment i neteja dels dipòsits i elements
complementaris d’acord amb el programa recomanat.
Clàusula 3. Assegurament de la qualitat
L'adjudicatari complirà totes les normatives existents en el moment de la licitació referides a la
qualitat dels productes, el transport i la manipulació així com seguretat i higiene i protecció del
medi ambient.
També serà d'obligat compliment qualsevol normativa que pugui existir durant la vigència del
contracte, i en particular el REIAL DECRET 284/1985, de 20 de febrer, pel que es fixen noves
especificacions per als diversos tipus de gasolines d’automoció i el REIAL DECRET 61/2006, DE
31 DE GENER, pel qual es determinen les especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos
liquats del petroli i es regula l'ús de determinats bio-carburants o qualsevol legislació que
pugui entrar en vigor amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
No s’admetrà la realització de mescles que puguin afectar la qualitat del carburant. A l'efecte
d'aquesta licitació, en cas d’esser necessari, es considerarà estació de servei la definida en el
Reial Decret 1905/1995, de 24 de novembre, pel que s’aprova el Reglament per a la distribució
al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic i es
desenvolupa la disposició addicional primera de la Llei 34/1992 de 22 de desembre, d’
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ordenació del sector petroler, si bé per comptabilitzar-se en la licitació deuen contenir entre
els productes que distribueixin: gasoil A i gasoil A tipus excel·lence, òptim, plus o similar.
Les empreses licitadores presentaran en la seva oferta les qualitats mínimes i màximes que es
comprometen a subministrar, que, en cap cas, seran inferiors a les assenyalades en les
normatives del sector, especificant, com a mínim, les dades amb les seves unitat de mesura i
Normes d’Assaig, per les quals s’han obtingut els mateixos.
Clàusula 4. Control de qualitat
El Consell Comarcal, una vegada l’any o sempre que detecti alguna irregularitat en el producte,
podrà sol·licitar l’anàlisi de mostres del carburant subministrat, essent les despeses a càrrec de
l’empresa adjudicatària. La valoració qualitativa es farà en referència a les especificacions
mínimes fixades a l’annex III del Reial decret 61/2006 de 31 de gener, BOE de 17 de febrer de
2006 o normativa vigent en el moment d’efectuar l’anàlisi.
Clàusula 5. Requisits tècnics
Els subministraments es faran als dipòsits d’emmagatzematge, mitjançant camions cisterna
homologats i equipats amb comptador volumètric amb registrador calibrat i certificat per
òrgan competent de forma que pugui ser comprovada la quantitat descarregada de carburant
pel personal designat a cada centre.
A cada lliurament s’haurà de facilitar el corresponent albarà on s’especificarà la quantitat
subministrada, el lloc de lliurament i la persona receptora. La quantitat haurà de coincidir amb
la que indiqui el comptador volumètric.
El carburant s'haurà de subministrar durant l'horari d'obertura dels centres, o bé durant la
jornada laboral dels porters mantenidors.
El carburant s'haurà de servir en un termini màxim de resposta de 24 hores a l’entitat que hagi
fet la comanda, sota penalització per demora.
En cas de devolucions de carburant per excés en la petició dels litres a subministrar, (superació
de la capacitat màxima del dipòsit de carburant en el moment del subministrament) el cost
derivat d’aquesta devolució anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària i, per tant, no seran
repercutits al peticionari.
Els costos de distribució seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
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Clàusula 6. Normes de seguretat industrial
L’empresa adjudicatària haurà d’establir les obligacions sobre el personal que realitzi el
subministrament en relació a la informació i formació vers els riscos inherents a les tasques
que desenvolupen, amb especial consideració dels supòsits establerts a la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals o normativa vigent durant el contracte.
Clàusula 7. Facturació segregada i pagaments
El contractista facturarà el carburant subministrat als municipis i a la resta d’organismes un
cop lliurat al punt de subministrament establert. Les factures s’adreçaran als NIFs dels
municipis o ens de forma separada, encara que comparteixin un mateix dipòsit. En la factura
haurà d’aparèixer sempre l’import de la prima o benefici fixat en el contracte, així com la resta
de conceptes, per a facilitar la seva conformació.
Els pagaments dels municipis i els altres organismes al contractista s’atindran als terminis que
estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, en la redacció proposada pel Real Decret llei
4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de
la creació d’ocupació.
El Consell Comarcal del Baix Camp centralitzarà tota la informació sobre la facturació i
consums que l’empresa adjudicatària es compromet a facilitar, i validarà l’adequació dels
imports als compromisos contractuals.
Clàusula 8. Arxiu de facturació en format electrònic
Addicionalment a la facturació i en la mateixa data d’emissió, l’empresa adjudicatària enviarà
anualment al Consell Comarcal del Baix Camp un arxiu digital amb la facturació en format
Excel, incloent els camps mínims següents:
-Dades de l’empresa subministradora: Nom i CIF.
-Dades contractuals: Nº contracte, NIF i raó social del contractant.
-Dades del punt a subministrar: Codi identificador del punt a subministrar (pot haver-hi més
d’un punt per municipi), Nº de comptador, nom del punt subministrat, adreça, CIF i municipi a
que pertany.
-Dades de facturació: Nº factura, data emissió de factura, data repostatge, adreça enviament
factura i CIF.
-Dades de consum: Distingir entre Automoció o Calefacció, Nº de litres dispensats, preu per
litre, base imposable, impostos, IVA i import total, i si es el cas abonaments/anulacions.
- Lectura actual i anterior del comptador dispensador, data de repostatge, conversió de litres a
kWh.5
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En cap cas aquest arxiu digital substituirà la factura oficial si bé no pot haver disparitat entre
els imports i els conceptes d’ambdós documents.
L’arxiu digital ha d’incloure el mateix nombre de factures que en format oficial, incloent les
facturacions especials (abonaments, refacturacions, anul·lacions, etc.) S’han d’enviar tants
arxius com NIF tingui cada ens local (organismes autònoms dependents, etc.) que ho sol·liciti.
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ANNEX
LOT I
Entitat

Volum
dipòsit
(l.)

Compra
anual (€)

Carburant

8.000

Gasoil A

9.000

Gasoil A

25.000

Gasoil A

3.475

Gasoil A

27.000

Gasoil A

700

Gasoil A

50.000

380.000

Gasoil A

2x1.500

72.000

Gasoil A

10.000

588.830,60

Gasoil A

Volum
dipòsit
(l.)

Compra
anual (€)

Carburant

6000

4.000

Ajuntament Les
Borges del Camp
Ajuntament de
Montbrió del Camp
Ajuntament Reus
Ajuntament
Vilanova
d’Escornalbou
Ajuntament de
Riudoms
Ajuntament de
l’Aleixar
REUS TRANSPORT
S.A.
SECOMSA GESTIÓ
S.L.
SERVEIS
MEDIAMBIENTALS
S.A.
LOT II
Entitat
Ajuntament
Montbrió del Camp
Ajuntament de El
Morell
Ajuntament Les
Borges del Camp
Ajuntament
Vilanova
d’Escornalbou
Ajuntament de
Riudoms
SERVEIS
MEDIAMBIENTALS
S.A.

10.000

210

Gasoil
Calefacció
Gasoil
Calefacció
Gasoil
Calefacció

4.000

4.000

2x2.000

3.475

Gasoil
Calefacció

2.000

Gasoil
Calefacció

38.482

Gasoil B

4.000
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