
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE 
CARBURANT GASOIL TIPUS C  PER A LES 

INSTAL.LACIONS ESPORTIVES. 
 

Article 1. Objecte 

L’objecte del present contracte és definir les condicions tècniques que han de regir  
el subministrament de gasoil tipus C per a les instal·lacions esportives existents en 
el terme municipal de Manacor.  

 

El tècnic que subscriu considera justificat tramitar aquest contracte com únic, sense 
dividir-lo en lots, ja que es considera que la integració de tots el subministres de 
gasoil tipus C de instal·lacions esportives  en un únic contracte permet obtenir un 
millor preu.  
 
Les instal·lacions  esportives que són objecte dels serveis indicats en el present plec 
es relacionen a l’Annex I sens perjudici que aquests puguin veure’s modificats per la 
posada en servei d’algun nou punt de subministrament o pel tancament d’alguna de 
les instal·lacions existents en funció de les necessitats i interessos de l’Ajuntament. 

 

 

Article 2. Lloc d'entrega 

L’empresa que resulti adjudicatària del contracte te l’obligació de subministrar el 
carburant contractat als llocs indicats a l’Annex I. Per tant, es consideraran incloses 
en el preu totes les despeses de transport, mitjans humans i materials per a 
desenvolupar els serveis que es descriuen. 

 

 
Disposicions relatives al subministrament de carburant 
 
 
Article 3. Qualitat dels productes a subministrar 

Els productes objecte de la licitació no seran diferents d'aquells que es serveixen pel 
seu consum en general, ni incompliran les normes o preceptes legals específics que 
permeten la seva venda normal al públic. 
 
La qualitat del producte s’ajustarà al que es preveu en 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 biocarburants. Les 
empreses seleccionades estaran obligades a adaptar-se en tot moment a la 
legislació en vigor en relació a la qualitat dels productes ofertats. No s’admetrà en 
cap cas que la qualitat de qualsevol tipus de carburant afecti a les instal·lacions, 



seguretat i/o medi ambient. No es permetrà en cap cas la realització de mescles que 
puguin afectar a la qualitat del carburant. 
 
No es podran incloure altres productes o serveis distints als establerts en aquests 
plecs. 
 

Article 4. Forma d’efectuar el subministrament 

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar el combustible a granel als llocs 
indicats a l’Annex I sense cap tipus de cost addicional. En aquest sentit, 
l’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics necessaris que permetin el 
subministrament amb independència de la ubicació dels dipòsits i de la quantitat de 
carburant a subministrar.  
 
L’entrega de carburant es controlarà a través de comptadors volumètrics que han de 
dur incorporats els camions cisterna, el control del quals podrà ser comprovat 
regularment pels tècnics competents de l’Ajuntament. 
 
S’expediran, en el moment i lloc d’entrega, albarans acreditatius del 
subministrament en el que s’especificarà, com a mínim: quantitats de carburant 
subministrades, identificació del dipòsit, establiment i persona receptora. S’entén 
com a quantitat subministrada i, per tant, la que ha de ser facturada, la que 
reflecteixi el comptador volumètric.  
 
L’adjudicatari haurà d’identificar un interlocutor directe amb l’Ajuntament de 
Manacor, amb funcions i capacitat de coordinació i decisió, per tal de facilitar la 
coordinació i seguiment del contracte. En aquest sentit, l’adjudicatari n’haurà de 
facilitar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil per tal de realitzar les 
comandes. Aquesta informació haurà d’estar reflectida en la proposició presentada 
pels licitadors. 
 
Abans de la descàrrega, serà necessari avisar a la persona receptora de cada 
centre amb dues hores d’antelació com a mínim. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un fitxer de tot l’històric de comandes, 
amb els camps abans indicats, que enviarà per correu electrònic a la persona 
designada de l’Ajuntament amb una periodicitat mensual dintre dels deu primers 
dies del mes següent. 
 
Les comandes es realitzaran per escrit per correu electrònic i, en els casos 
d’urgència per telèfon. El termini màxim per a realitzar el subministrament serà de 
48 hores en condicions normals, i 24 hores en casos d’urgència. 
 
 
 
Article 5. Subministradors 

 
Els subministradors hauran de complir el Reial Decret 2487/1994, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova l’Estat regulador de les activitats de distribució al detall, 



mitjançant subministres directes a instal·lacions fixes, de carburant i de 
combustibles petrolífers i la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans materials i humans 
necessaris per a realitzar el transport d’acord amb la normativa de transport de 
mercaderies perilloses per carretera. 
 
Tots els camions cisterna que realitzin els subministraments hauran d’estar equipats 
amb sistema de mesura homologats i verificats d’acord amb la Llei 32/2014 de 22 de 
desembre, de Metrologia. En aquest sentit, l’Ajuntament podrà sol·licitar en 
qualsevol moment el certificat de verificació periòdica. 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de realitzar el transport i la descàrrega del 
carburant amb les degudes garanties de manipulació, seguretat i qualitat, a risc i 
ventura per l’adjudicatari i sense cost addicional per l’Ajuntament. Els camions 
cisterna hauran d’estar en possessió de la corresponent assegurança i del certificat 
de la inspecció tècnica de vehicles (ITV). 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de danys provocats a l’Ajuntament i/o a 
tercers i/o que es puguin produir durant el transport i descàrrega del carburant o per 
efecte directe de la qualitat del producte subministrat. 
 
L’adjudicatari es responsabilitzarà del compliment de les obligacions relatives a la 
descàrrega de vehicles i operacions necessàries per a dur-les a terme tal i com 
s’estableix en el Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les 
operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en el territori 
espanyol. 
 
 
Disposicions generals 
 
Article 6. Durada del contracte 

La durada del contracte serà d’un (1) any prorrogable per un altre any des de la 
seva formalització.  
 
Article 7. Despesa màxima 

La despesa màxima anual que l’Ajuntament destinarà a aquesta licitació serà de  
11.977,40 € IVA inclòs (9.898,67 € sense IVA).  

La  despesa màxima s’ha calculat en funció del consum estimat i s’ha pres com a 
referencia el preu unitari a la data de redacció d’aquest plec resultant d'aplicar el 
preu sense taxes ni imposts del litre del gasoil tipo C publicat al Bulletí del Petroli de 
la Comissió europea, a l’import resultant s’ha aplicat l’Impost general  sobre 
Hidrocarburs (78,17 €/1.000 l), l’Impost especial sobre Hidrocarburs (6 €/1.000l ),  
tram autonòmic de l’impost de hidrocarburs (12 €/1.000l ) i l’Impost sobre el Valor 
Afegit ( 21%): 
 
 

- Gasoil tipus C:   0,837 €/l  iva inclòs  

 



El consum màxim estimat s’ha calculat considerant el consum anual , ajustat en els 
canvis de quantitat previstos pels 12 mesos posteriors al contracte inicial. 
El consum  annual aproximat de cadascuna de les instal.lacions es : 

(litres) GASOIL 

Poliesportiu Joan Gomis 2.000 

Poliesportiu Ses Comes 2.000 

Poliesportiu Miquel Angel 
Nadal  

3.500 

Poliesportiu Torre dels 
Enagistes 

3.000 

Pista d’atletisme 2.500 

TOTAL 13.000 

 

 

Article 8. Oferta que han de presentar els licitadors  

 
 
Respecte del criteri d’adjudicació del preu, els licitadors ofertaràn un percentatge de 
descompte  amb un màxim de dos decimals que s’aplicarà del preu en €/litre , sense 
taxes ni imposts, del gasoil tipus C publicat al Butlletí del Petroli de la Comissió 
europea, publicat a la data del lliurament. A l’import resultant s’ha aplicat l’Impost 
general  sobre Hidrocarburs (78,17 €/1.000 l), l’Impost especial sobre Hidrocarburs 
(6 €/1.000l ),  tram autonòmic de l’impost de hidrocarburs (12 €/1.000l ) i l’Impost 
sobre el Valor Afegit ( 21%): 
 
Les empreses, en les seves ofertes econòmiques, indicaran el percentatge de 
descompte a aplicar per litre subministrat amb un màxim de dos decimals. 
 
L’Impost sobre hidrocarburs ve regulat per la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales i Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Impuestos Especiales. 
 
El tram autonòmic de l’impost de hidrocarburs ve regulat per el Decret legislatiu 
1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat 
 
 
El preu setmanal del gasoil que s'inclogui en el preu de referència ha d'aplicar des 
del dia en què el Bulletin Petrolier ho declari en vigor amb un màxim de tres 
decimals, i serà eficaç fins a la publicació del següent Butlletí que inclogui un nou 
preu, alhora aplicable des de la data en ell declarada. Si alguna setmana no es 
publiqués el preu serà el recollit al darrer butlletí publicat 
 
 
 



 
 
 
Article 7°. Forma de Pagament 

Les factures dels subministres es presentaran a l’Ajuntament de Manacor, en les 
que haurà de figurar, per a cada descàrrega, el nom del centre peticionari, data de 
subministrament, carburant servit, quantitat en litres o quilograms segons pertoqui, 
preu unitari i import total i descompte ofertat .  
 
Cada factura vindrà acompanyada dels albarans acreditatius del subministrament. 
 
L'adjudicatari remetrà al responsable que designi l’Ajuntament, cada sis mesos via 
correu electrònic i en suport informàtica (full de càlcul), documentació relativa als 
subministraments realitzats a cada centre, amb dates, quantitats i import de 
cadascun d’elles. 
 

 
 

 

Manacor, 24 de gener  de 2018 
L'Enginyera Municipal 

 
 
 

Barbara Sureda Gomila



Annex I. Relació de instal·lacions esportives 
 

En el present annex es recull la relació de les instal·lacions esportives en el moment 
d’aquesta licitació. Les variacions que es puguin produir, a l’alça o a la baixa, serà 
assumida obligatòriament per l’adjudicatari. 
 

GASOIL  

 
 

1. Polisportiu Joan Gomis. Carrer Popa s/n, de Porto Cristo, amb el codi postal 
07680. El número de telèfon és el 971 82 21 21.  

 
2. Polisportiu Ses Comes està ubicat al costat de la zona escolar de "Mitjà de 

Mar", a la part més alta de Porto Cristo, entre la carretera de Son Servera, i 
els carrers Proa i Babor. 

 
3. Polisportiu Miquel Angel Nadal ubicat als afores de Manacor, en el carrer de 

na Nunsi Elegido, s/n. El telèfon de la instal·lació és el 971 84 54 25. 
 
4. Polisportiu Torre dels Enagistes  ubicat als afores de Manacor al Camí de 

Son Coletes al costat del museu de la Torre dels Enagistes, Manacor, 
España. 

 
5. Pista d’Atletisme al costat del polisportiu Torre dels Enagistes al Poligon 34, 

69, 07500 Manacor, Illes Balears. 
 


