MARÇ DE 2020

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL (TIPUS “B” I “C”)
PER A DIVERSOS CENTRES DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

CLÀUSULA 1. Objecte i qualificació
El contracte consisteix en el subministrament de gasoil tipus “B” i “C” (gasoil B: combustible
d’ús agrícola o industrial (generadors – maquinaria) ; gasoil C: combustible de calefacció) amb
destinació als centres adscrits al Consell Comarcal del Solsonès.
Aquest centres són:
1.
2.
3.
4.

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL SOLSONÈS, ubicat al municipi de Clariana de
Cardener.
CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, ubicat al municipi de Solsona
EDIFICI DE CAL PORRER, ubicat al municipi de Solsona
EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL, ubicat al municipi de Solsona (només en cas d’avaria
de llarga durada de la caldera d’estella)

CLÀUSULA 2. Característiques tècniques que han de reunir els béns del contracte
1. Tots els subministraments de gasoil B i C han de complir les especificacions tècniques per a
productes petrolífers, d’acord amb allò establert per a aquest tipus de gasoil a l’annex III
bis del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las especificaciones de
gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de
determinados biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles para uso
marítimo.", .o normativa que el substitueixi.
2. L’adjudicatari ha de respondre, davant del Consell Comarcal del Solsonès, de tots aquells
danys i perjudicis que es puguin produir per efecte directe de la mala qualitat del producte
subministrat que li sigui imputable a ell o als seus empleats.

CLÀUSULA 3. Condicions de lliurament del gasoil.
El subministrament de gasoil es realitzarà dins les 24 hores següents a la comanda, que podrà
realitzar-se per telèfon, correu electrònic o qualsevol altre mitjà digital de comunicació, en els
llocs que s’indiquen a la clàusula primera del present plec o durant la vigència del present
contracte.
Les comandes realitzades pels centres seran en funció de les seves necessitats i capacitat
d’emmagatzematge, es realitzaran de forma individualitzada i s’intentarà en tot moment que
siguin com a mínim de 500 litres de gasoil.
El lliurament es farà en presència del personal que tingui assignada la tasca de la recepció i
s’entendrà efectuat quan el producte estigui dins els dipòsits corresponents.

L’empresa adjudicatària tindrà telèfon, fax i correu electrònic de contacte per poder atendre el
subministrament o per resoldre qualsevol consulta.
Per cada comanda realitzada l’adjudicatari lliurarà al responsable del centre un albarà en el
qual es farà constar el número de litres subministrats i que serà signat per la persona que rebi
els productes, després de comprovar que les quantitats i la qualitat coincideixen amb la
comanda. Així mateix s’expedirà factura per cada subministrament efectuat i centre on s’hagi
realitzat, facturant a nom del Consell Comarcal del Solsonès els subministraments de Cal
Porrer i Consell Comarcal, a Solsona, Centre de Tractament de residus del Solsonès, a Clariana
de Cardener; i a nom el Centre Sanitari del Solsonès, FPC, el subministrament del Centre
Sanitari del Solsonès, a Solsona.
L’empresa adjudicatària disposarà de camions de dimensions especials, inferiors a les
habituals, amb els quals efectuar el subministrament de gasoil als centres amb accessos
complicats (Cal Porrer).
Les característiques del gasoil subministrat per l'empresa adjudicatària, s'ajustaran a l'estipulat
per la normativa vigent en el moment del subministrament.

CLÀUSULA 4. Recepció del producte.
L'empresa adjudicatària s'ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment a la legislació vigent
en matèria de protecció i/o seguretat exigibles en relació amb el subministrament de la
comanda.
S'entendrà efectuat el subministrament quan el producte estigui dipositat en els dipòsits que,
per al seu emmagatzematge, existeixen en els diversos centres que consumeixen aquests
productes.
Tots els camions cisterna que hagin de subministrar producte en les instal·lacions, deuran dur
comptador volumètric amb registrador, de forma i manera que pugui ser comprovada la
quantitat descarregada de combustible pel personal designat en cada centre. Seran a compte
de l'adjudicatari les despeses ocasionades pel transport i el lliurament.
Serà preceptiu, abans de la descàrrega de cada comanda de combustible, l'avís per part de
l'empresa adjudicatària al responsable de cada punt amb 12 hores d'antelació, com a mínim,
per evitar possibles inconvenients en la descàrrega.
En cas de devolucions de combustible per excés en la petició dels litres a subministrar
(superació de la capacitat màxima del dipòsit de combustible en el moment del

subministrament), els costs derivats d’aquesta devolució aniran a càrrec de l’empresa
adjudicatària i, per tant, no seran repercutits al Consell Comarcal del Solsonès ni al Centre
Sanitari del Solsonès.

CLÀUSULA 5. Preu de cadascuna de les unitats en què es descompon el pressupost i nombre
estimat de les unitats que cal subministrar
1. El gasoil per calefacció classe C i el gasoil classe B bonificat per a maquinària, s’han
d’abonar al preu que aparegui, referit a Espanya i al gasoil tipus C (Heating gas oil) al
darrer butlletí petroler “Weekly Oil Bulletin” de la Comissió Europea, al qual es pot accedir
actualment des del web https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin,
subapartat “Latest prices” de l’apartat “Prices with taxes”, immediatament anterior a la
petició de submistrament, aplicant-li el percentatge de rebaixa que hagi ofert l’adjudicatari
a la seva oferta.
2. Aquest preu ja inclou els impostos especials aplicables i l’IVA.
3. El percentatge de rebaixa ofert pel licitador ha de romandre fix i invariable durant la
vigència del contracte.
4. Al preu de licitació hi ha incloses les despeses d’assegurances, i també les del lliurament i
transport dels béns objecte de subministrament, fins al lloc de lliurament, que són les
instal·lacions objecte del subministrament del gasoil B i C; els preus es fixen amb
independència dels litres descarregats i a aquest preu no li ha de ser aplicat cap increment
per càrrega incompleta. Per raons d’economia i eficiència, es fixa un nombre mínim de
litres que s’han de subministrar a cada càrrega, que serà de 500 l, pel total d’unitats
detallades en la següent estimació:
a.
b.
c.
d.

Seu del Consell Comarcal del Solsonès:
CTR del Solsonès:
Centre Sanitari del Solsonès:
Cal Porrer:

e. Total:

1.500 l/any – gasoil tipus “C”
12.000 l/any – gasoil tipus “B”
33.000 l/any – gasoil tipus “C”
2.500 l/any – gasoil tipus “C”
49.000 l/any

5. En cap cas es pot considerar aquest consum com a vinculant per al Consell Comarcal del
Solsonès ni pel Centre Sanitari del Solsonès, ni com a quantitat mínima ni com a màxima a
subministrar, atès que el límit màxim ve definit per l’import econòmic (no pels litres).

6. EL Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès, FPC, coneixedors de
l’emergència climàtica i de les repercussions ambientals derivades del consum de
combustibles fòssils, treballen per impulsar mesures encaminades a la transició energètica
de la seva activitat, establint, entre altres mesures, la substitució del combustible de les
seves calderes per biocombustibles, biogàs, altres derivats de la biomassa i fonts

energètiques renovables, pel que és possible que durant la vigència del contracte no es
duguin a terme les previsions de subministrament estimades, però fins que això no sigui
una realitat es precisa disposar del gasoil objecte de contractació.

La presidenta / Sara Alarcón i Postils

