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Capítol 1.- OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

L'empresa AIGÜES DE BLANES S.A. (ABSA) té per objecte la prestació del servei d'abastament, 
distribució i transport d'aigua potable i la prestació del servei de manteniment i millora de la xarxa 
municipal de col·lectors pluvials i clavegueram de Blanes. 
 

L'objecte del contracte consisteix en la prestació del següent subministre: 
 

• Compra de carburant a benzinera per els vehicles i maquinaria tècnica d’ABSA. 
 

Codi CPV del Contracte: 
 

• 09100000-0 - Combustibles 
 

El carburant objecte de la compra es el de benzina sense plom de 95 o 98 octans i el gasoil A i A+. 
D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
aquesta licitació no es divideix en lots ja que la divisió en lots de l'objecte del contracte dificulta la 
correcta execució de l'objecte de contracte des del punt de vista tècnic, ja que es preveu 
aconseguir una millor gestió i eficiència en la gestió dels materials. 
 
 
Capítol 2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 
 

ABSA disposa de maquinaria tècnica de manteniment i vehicles turisme adscrits a la oficina tècnica 
per l’ús habitual dels seus tècnics. Aquest vehicles turisme son diferents a les de tipus furgó de 
treball dels operaris i no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per realitzar 
pròpiament el subministrament directe, motiu pel qual cal procedir a la compra mitjançant la 
contractació amb tercers especialitzats. 
 
 
Capítol 3.- TERMINI DEL CONTRACTE 
 

El termini del contracte tindrà una durada de 1 any, amb possibilitat de ser prorrogat per períodes 
anuals, fins a un màxim de 5 anys. 
 
 
Capítol 4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 

• El Pressupost Total Anual del contracte per 1 any és de 10.000,00 Eur + IVA.  

• El Pressupost Total de Licitació del Contracte per 5 anys es de 50.000,00 Eur + IVA. 
 

La fixació del pressupost total no implica, en cap cas, que ABSA quedi obligada a gastar la totalitat 
de l’import adjudicat. D’aquesta manera, els subministraments es realitzaran en funció de les 
necessitats, no estant obligada ABSA en cap cas, a consumir la totalitat del pressupost total previst 
o import adjudicat i, en conseqüència, l’adjudicatari no podrà exigir que es consumeixi la totalitat 
de l’import ni cap tipus d’indemnització per aquesta raó. 
 

http://www.cpv.enem.pl/es/09100000-0
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Capítol 5.- PREVISIÓ DE SUBMINISTRES 
 
Amb l’objectiu que els licitadors ofereixin els millors preus del producte, les quantitats mitges 
adquirides anualment en els últims anys son les següents: 
 

• Benzina sense plom per vehicle  =  650 ltrs. 

• Benzina sense plom per maquinaria =  160 ltrs. 

• Gasoil A Plus per vehicle  =  3.550 ltrs. 

• Gasoil A per vehicle   =  400 ltrs. 
 
Aquestes quantitats de combustible a subministrar son una previsió basada en els consums d’anys 
anteriors per cada període anual de contracte, sense que, en cap cas, ABSA estigui obligada a 
consumir la mateixa quantitat en el temps de durada del contracte, en conseqüència, el 
contractista no tindrà dret a percebre cap indemnització per cap tipus de concepte. 
 
 
Capítol 6.- CONDICIONS TECNIQUES I TASQUES A EXECUTAR DURANT EL SUBMINISTRAMENT 
 

6.01.- El licitador haurà de disposar d’un mínim de una (1) estació de servei dins del terme 
municipal de Blanes. Aquesta ubicació s’exigeix tenint en consideració la minimització de les 
emissions de gasos contaminats, reducció de consum de combustible, reducció de les pèrdues de 
temps per desplaçaments i la rapidesa en la resposta davant les emergències pròpies del servei 
que presta ABSA. 
 
6.02.- El subministrament dels carburants es durà a terme d’aquesta forma: 
 

• El contractista lliurarà per a cada un dels vehicles adscrits a ABSA que necessiti el 
combustible del sortidor, una targeta amb banda magnètica que l’identificarà davant del 
punt de subministrament com a usuari autoritzat per a proveir-se de carburant. 

 

• Les estacions de servei que el contractista posi a disposició d’ABSA per a efectuar el 
proveïment hauran de ser instal·lacions ateses, ja sigui en règim assistit o d’autoservei, i 
hauran de complir amb els requisits establerts al Reial Decret 706/2017 per a aquesta 
tipologia d’instal·lacions.  

 

• No s’admetran com a estacions de servei instal·lacions desateses, d’acord amb la definició 
que en fa la norma esmentada, pel fet que el seu sistema de funcionament és incompatible 
amb els mecanismes control i supervisió del proveïment previstos en el present PPT, que 
han de ser forçosament efectuats per part d’un treballador de l’empresa contractista. 

 

• Els productes inclosos al contracte s’hauran d’oferir a totes les estacions de servei que posi 
a disposició l’empresa. 

 



                                                                                                                       

 

               

   Plec de Prescripcions Tècniques. Expedient núm. 20 / 2021                                                                                                                       5 
                                                        

 

 

• L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar el subministrament de combustible durant tota 
la vigència del contracte a les estacions de servei que hagi posat a disposició en la seva 
oferta. 

 

• L’adjudicatari haurà de garantir el servei de forma ininterrompuda entre les 07:00 del matí 
i les 22:00 de la nit durant els 365 dies de l’any i com a mínim en una (1) estació de servei 
dins el terme municipal de Blanes. 

 

• El proveïment de combustible o de productes addicionals s’efectuarà a les estacions de 
servei propietat del contractista. 

 

• Pel que fa als combustibles, el proveïment es farà a granel i directament mitjançant la 
càrrega del dipòsit del vehicle corresponent, des del sortidor de subministre de la 
benzinera. En el cas de la maquinaria tècnica de manteniment, el proveïment es farà a 
granel mitjançant la càrrega d’envasos que seran aportats i transportats per ABSA . 

 

• En cada proveïment en el qual s'utilitzi la targeta, l'estació de servei on s'efectuï 
formalitzarà per duplicat un tiquet del producte subministrat, en el qual figuraran com a 
mínim les dades següents: 

 
- Companyia subministradora 
- Raó social, NIF, adreça de l'estació de servei 
- Número de la targeta utilitzada 
- Data i hora del subministrament 
- Producte proveït i quantitat en litres 
- Preu del litre i import total 
- Matrícula del vehicle 

 

• L’estació de servei formalitzarà en dos exemplars un tiquet del producte subministrat en 
què hi figuraran les dades indicades anteriorment, i on l’usuari que demani el 
subministrament haurà de signar. Un exemplar d’aquest rebut quedarà en poder del 
conductor del vehicle i l’altre en l’estació de servei. 

 
 
Capítol 7.- QUALITAT I COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 
L’empresa adjudicatària s’ajustarà, amb caràcter general i en tot moment, a la legislació vigent en 
relació amb la seguretat, la qualitat del producte i la protecció del medi ambient i de la salut 
pública, així com la resta de normativa que pugui resultar d’aplicació a l’àmbit i a l’objecte del 
contracte. Específicament, pel que fa a la qualitat i a la composició dels carburants que se 
subministraran, caldrà complir Reial Decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es fixen les 
especificacions de gasolines, gasoils, fueloils i gasos liquats del petroli, es regula l'ús de 
determinats biocarburants i el contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim. 
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Quant a les instal·lacions i a la distribució, caldrà atendre’s a les obligacions derivades del Reial 
Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP 04 
“Instal·lacions per al subministrament a vehicles” i es regulen determinats aspectes de la 
reglamentació d’instal·lacions petrolíferes; i del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. En aquet sentit, l’empresa adjudicatària 
haurà de posseir els mitjans materials i personals necessaris, així com les autoritzacions precises, 
per realitzar el subministrament dels productes contractats als vehicles d’ABSA. No s’admetrà la 
realització de mescles que puguin afectar la qualitat del combustible. 
 
 
Capítol 8.- SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’adjudicatari haurà de nomenar un responsable competent com a interlocutor únic, que serà el 
responsable de l’empresa davant d’ABSA. Aquest responsable es presentarà sempre que sigui 
requerit per tal d’informar i comentar les principals incidències del subministrament. Disposarà 
d’un telèfon de contacte i un email com a mitjà de contacte per a ser localitzat en qualsevol 
moment. 
 
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. 
 
 
Capítol 9.- PREU DE MERCAT I DETERMINACIÓ DEL PREU FINAL 
 
Els licitadors, a les seves ofertes, hauran d’oferir un percentatge de descompte en tant per cent i 
amb dos decimals (X,XX%), per litre subministrat de combustible a aplicar sobre el preu de venda 
al públic, aplicable en el moment de realitzar-se el subministrament, pels diferents tipus de 
combustibles amb tots els conceptes, taxes i impostos inclosos. El preu de venda coincidirà amb el 
que figuri en el sortidor en el moment del repostatge. 
 
En cada moment, el preu unitari del contracte serà el resultat d’aplicar damunt el preu de venda 
al públic diari de cada combustible el percentatge de descompte ofert per l’Adjudicatari. 
 
El preu s'establirà en euros/litre amb dos decimals i s'entén que en el mateix estan inclosos tots 
els impostos legalment aplicables, independentment dels litres descarregats. A aquest preu no 
serà aplicat cap increment per càrrega incompleta o devolució. 
 
Els descomptes que s'ofereixin seran fixos i no es podran revisar durant el termini de vigència del 
contracte, així com en la pròrroga que, si escau s'autoritzi. En el cas que per part de l'empresa 
adjudicatària es dugués a terme qualsevol promoció dels seus productes mitjançant descomptes 
especials superiors a l'oferta presentada en aquest concurs, s'aplicarà automàticament i durant el 
temps de la mateixa, el descompte d'aquesta promoció, sempre que en virtut d'aquesta el preu a 
abonar per ABSA sigui inferior al fixat com a conseqüència del present concurs. 
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Capítol 10.- RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI 
 
El contractista s’ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment, a la legislació vigent en tot allò 
referent a normes de protecció i/o seguretat exigibles en relació als subministraments, així com a 
tota la resta de normativa aplicable al contracte, inclosa la qualitat del carburant/combustible 
subministrat. 
  
Aquest haurà de respondre, davant d’ABSA o davant de tercers, de tots aquells danys o perjudicis 
que es poguessin produir per efecte directe de la manca de qualitat del producte subministrat 
imputable al contractista, o als seus treballadors/es, en l’execució del subministrament. 
 
 
Capítol 11.- FACTURACIÓ 
 
L’Adjudicatari emetrà una factura mensual pel total de litres subministrats amb un detall que 
inclourà la matricula del vehicle, dia de subministre, litres del reportatge, tipus de combustible i 
preu de venda al públic vigent aquell dia, coincidint amb el que figura al sortidor i aplicació del 
descompte fix resultant de l’adjudicació segons el Capítol 9. 
 
Aquest detall haurà de coincidir amb el del conjunt de tiquets lliurats a cada reportatge.  
 
 
 
Blanes, octubre de 2021 

 


