PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES
DE L'EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA (EMTSA)
Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és el subministrament de carburant a tots els vehicles i
maquinària de què disposa l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en
endavant, EMATSA), tant els actuals com els que puguin incorporar-se durant la vigència
del contracte, en qualsevol de les estacions de servei de què disposi l’adjudicatari.
Productes a subministrar
En els punts de distribució, l'empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament
de carburant dels següents tipus:
- Benzina sense plom 95
- Gasoil tipus A
L’adjudicatari complirà totes les normatives existents referides a la qualitat dels
productes, el transport i la manipulació així com seguretat i higiene i protecció del medi
ambient.
Els productes a subministrar no seran diferents d'aquells que s'expedeixin en les
estacions de servei per al seu consum en general i vinculats a l’objecte del contracte, ni
incompliran les normes o preceptes normatius específics que permeten la seva venda
normal al públic. Cada producte a subministrar s'ajustarà en tot moment a les
especificacions tècniques dels gasoils d'automoció i de les gasolines previstes a la
normativa corresponent que en cada moment es trobi en vigor.
A títol merament informatiu i orientatiu, atès que les quantitats de combustible
subministrades seran les que finalment resultin de les necessitats d’EMATSA, es fa
constar que durant l’any 2021 el consum de carburant ha estat el següent:
Benzina sense plom 95
Gasoil tipus A

14.226 litres
40.266 litres

Punts de subministrament i horaris
L'empresa adjudicatària ha de disposar, com a mínim, d’un (1) punts de subministrament
en el terme municipal de Tarragona amb horari continuat 24 hores i atenció mitjançant
persona operària de dilluns a diumenge i festius.
Tipus de licitació i documentació a aportar
Els licitadors hauran de fer constar en la seva oferta el percentatge de descompte per
litre subministrat en cada tipus de combustible sobre el preu de venda al públic vigent
en cada moment. El preu s’establirà en euros/litre amb tres decimals i inclourà tots els
impostos legalment aplicables excepte l’IVA.
El preu dels carburants, amb Impostos inclosos, serà el resultat d’aplicar el descompte
ofert per l’empresa contractista, en termes percentuals, als preus de venda al públic en
el sortidor en el moment del subministrament, que equivaldran als preus unitaris
publicats a la pàgina web del Ministeri per a la transició ecològica i repte demogràfic
(http://geoportalgasolineras.es/#/Inicio).
En cas de que per part de l’empresa contractista es fes qualsevol promoció dels seus
productes a través de descomptes especials superiors a l’oferta presentada en aquesta
licitació, s’aplicarà, automàticament i durant el temps de durada d’aquesta, el descompte
de la promoció, sempre que el preu a abonar sigui inferior al fixat com a conseqüència
de la licitació.
Operativa del subministrament
L’empresa adjudicatària haurà de garantir el subministrament de carburant als vehicles
d’EMATSA en les estacions de servei de què disposi (com a mínim en una estació de
servei, amb horari continuat 24 hores i atenció mitjançant persona operària de dilluns a
diumenge i festius), fins i tot en cas de vaga o qualsevol altra situació de caràcter especial
o excepcional.
El subministrament dels carburants es realitzarà mitjançant un sistema de control de
targeta electrònica o similar, que no tindrà cap cost addicional per a EMATSA, de la
forma següent:

- A l’inici del contracte, EMATSA facilitarà a l’adjudicatari el llistat dels vehicles, amb el
models i matrícules, i només els vehicles que hi figurin seran els que tindran autorització
per proveir-se de combustible. Igualment, mentre estigui vigent el contracte, comunicarà
les altes i baixes de vehicles autoritzats.
- El contractista lliurarà per a cadascun dels vehicles d’EMATSA, així com per a qualsevol
maquinària que necessiti carburant que li sigui indicada per EMATSA, una targeta
electrònica amb el número de matrícula imprès, que l'identificarà davant del punt de
subministrament com a usuari autoritzat per a proveir-se de carburant. També es lliurarà
una targeta genèrica per a cada àrea d’EMATSA que garanteixi el subministrament
d'altres productes d'automoció, el subministrament de carburant per a la petita
maquinària, o bé per a fer front a situacions de caràcter especial.
- El sistema de control de targeta, així com la confecció i lliurament de les targetes,
hauran d'estar disponibles en el termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització
del contracte, i no suposaran cap cost per a EMATSA.
- A cada targeta, s'incorporarà la informació dels productes que pot adquirir, de tal
manera que, per exemple, una targeta que només tingui associada la compra de gasoil
no pugui adquirir benzina.
- En cas de pèrdua i/o deteriorament que no permeti l'ús d'una targeta, es comunicarà
al contractista perquè la doni de baixa a tots els efectes.
- En cas de sol·licitud de noves targetes, per reposició de targetes existents o per a nous
vehicles, el contractista les haurà de lliurar en el termini màxim de 72 hores des de la
sol·licitud per part d’EMATSA.
- L'empresa adjudicatària no subministrarà carburant ni altres productes a cap usuari
que presenti una targeta amb una identificació que no coincideixi amb la del vehicle que
porta, o no coincideixi amb el producte que pretén adquirir.
- La persona operària de l'estació de servei que realitzi el subministrament demanarà a
la persona que condueixi el vehicle d’Ematsa el nombre de quilòmetres que marqui

l'indicador del vehicle per tal d'afegir aquesta informació amb la resta que configura
l'expedició del subministrament.
- Cadascun dels subministraments realitzats estarà identificat per:
• El vehicle (número de matrícula).
• La data i hora del subministrament.
• El lloc de subministrament.
• La descripció quantificada del subministrament realitzat.
• El cost del subministrament.
• El número que registre el comptaquilòmetres del vehicle.
• El número de la targeta que permet el subministrament.
- L'estació de servei expedirà un rebut o comprovant del subministrament realitzat amb
les dades indicades anteriorment. Sobre aquest comprovant, la persona usuària que
demani el subministrament haurà de fer constar la seva signatura, deixant l’original en
poder de la persona operària de l'estació de servei, que en lliurarà una còpia a la usuària.
- L'empresa adjudicatària haurà de presentar un informe al final de cada any en el que
es detallin la quantitat de combustible consumit en la prestació del servei (gasolina,
gasoil, etc.).
- L’empresa contractista haurà de realitzar una gestió correcta dels residus perillosos i
no perillosos, i dels envasos que hagin contingut productes perillosos, que inclogui la
seva segregació en origen, un envasat correcte, un emmagatzematge idoni i el seu
lliurament a gestor de residus, segons la normativa vigent.
Durant el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà proposar a
EMATSA la incorporació d’avenços tècnics en els seus productes o millores en la forma
de subministrament, sense que això comporti una modificació del contracte o cost
addicional.
Seguiment i facturació
L’empresa contractista proposarà una persona de contacte que serà la responsable de
l’execució material del contracte. Així mateix, aquesta persona serà l’encarregada de
resoldre qualsevol qüestió tècnica, econòmica o de seguiment del contracte i estarà a

disposició d’EMATSA fins a la seva finalització. Així mateix l’empresa haurà de disposar
d’un servei d’atenció al client tant via telefònica com per correu electrònic per resoldre
qualsevol qüestió.
El contractista trametrà diferents factures agrupant vehicles segons li indiqui EMATSA,
en formats xml o pdf degudament signades mitjançant certificat electrònic reconegut, a
l’adreça electrònica que se li faciliti. Les factures tindran una periodicitat mensual i, a
cada factura, s’hi farà constar per a cada un dels subministraments: la data i l’estació de
servei, la matrícula del vehicle, el combustible servit, litres, preu del combustible,
descompte i l’import final.
Així mateix, l’empresa contractista, haurà de proporcionar a EMATSA, en un termini
màxim de 5 dies, tota la informació que se li requereixi per tal de possibilitar un control
absolut dels consums dels vehicles.
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica

