
Objecte del contracte de subministrament

L’objecte del present contracte respon al subministrament de
d’estella per al consum en les instal·lacions
en la quantitat i forma que en aquest s’estipulen.

La quantitat establerta pot sofrir una variació del            % a l’alça
o a la baixa en funció de les condicions meteorològiques particu-
lars.

Durada del contracte de subministrament

La vigència del present contracte es fixa per un termini d’un any, a
comptar des de la data de la seva signatura.

Tipus de combustible

L’estella subministrada serà exclusivament biomassa llenyosa
tipus 1.1 i 1.2.1 segons UNE-EN 14961-1:2010 en les següents
proporcions:

1.1-Biomassa llenyosa procedent de bosc en més d’un              %.
1.2.1-Subproductes i residus de la indústria de la fusta no tracta-
da químicament, la resta.

Taula 3: classificació de la biomassa
llenyosa per al subministrament a nivell
municipal (en base a la UNE-EN 14961-
1:2010)

Classificació global tipologia Classificació específica

1.1 Biomassa
llenyosa procedent

del forest, plantació i
altra fusta verge

Frondoses
Coníferes
Matollar

Conjunts i mescles

1.1.1 Arbres sencers
sense arrels

1.1.3 Fusta en roll

1.1.4 Restes de
tallades i aclarides

1.2 Subproductes i
residus d’indústries

de primera
transformació

1.2 Subproductes i
residus d’indústries de
primera transformació

1.2.1 Residus de
fusta no tractats

químicament
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En cap cas s’admetrà estella que contingui cossos estranys com
plàstics, ferralla, pedres, terra, etc.

Qualitat del combustible

Les dues parts podran sol·licitar en el moment de la descàrrega el
control de qualitat dels lots de producte subministrat. En cas de
discrepància amb els resultats de qualitat aportats per alguna
d’ambdues parts, aquests hauran d’estar validats per un laboratori
independent homologat. El cost anirà a càrrec del subministrador si
la qualitat no s’ajusta als paràmetres indicats en aquest contracte.



Taula 1: Dimensions fonamentals del
biocombustible segons especificacions
tècniques UNE-EN 14961-4:2012

Es considerarà com a lot aquella estella subministrada en una
sola descàrrega. Si no es disposa de controls de qualitat per un lot
es considerarà subministrat en les condicions normals exigides.

La fracció principal i la longitud màxima de les partícules complirà
amb les especificacions establertes per P45 UNE-EN 14961-
4:2012 especificades en la taula següent i posteriors actualitza-
cions de la norma:

Classe estella UNE-EN 14961-4:2012  P45

Fracció principal Longitud màxima

> 75 % 8 – 45 mm 63 mm

La humitat en base humida de l’estella subministrada serà inferior
al 35%. L’estella subministrada per sobre del 35% podrà ser refu-
sada, corrent tots els costos derivats d’aquest fet a càrrec del sub-
ministrador.

Origen del combustible

L’estella subministrada procedirà de material vegetal obtingut de
l’espècie                               . Excepcionalment podrà provenir
d’altres  espècies, prèvia comunicació i acceptació per part  del
client.

L’estella serà preferentment d’origen local i tindrà en el seu trans-
port des del lloc d’estellat fins a la caldera i retorn, una petjada de
carboni mitjana per càrrega inferior a 4 kg de CO per tona d’este-2

lla subministrada.

Si l’empresa subministradora no aporta documentació acreditativa
de  les emissions o consums particulars dels seus mitjans de
transport, s’aplicarà els següents criteris de càlcul:

Factor d’emissió de 2,61 kg CO /litre de dièsel consumit durant2

el transport

Consum mitjà de 0,40 litres per quilòmetre.1

S’admetrà com a mètode de càlcul del consum de carburant el
programa ACOTRAM del Ministeri d’Indústria i els consums
indicats en les fitxes tècniques dels vehicles.

L’empresa subministradora/transportista justificarà la distància
recorreguda i/o de l’origen i destí de cada lliurament.
1 Guia tècnica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de GEH
(2012) i wood E3.

Garanties de Subministrament

Per cada lliurament d’estella, el proveïdor facilitarà un albarà on
s’indicarà la referència del venedor, data de lliurament, transportis-
ta,  tipus de combustible, espècie, origen i quantitat d’estella.

L’empresa contractada adaptarà el subministrament d’estella a les
circumstàncies de cada moment (incidències meteorològiques, etc.)
per assegurar que en cap cas hi hagi mancança de combustible.



En qualsevol moment el client podrà sol·licitar un subministrament
d’urgència, que haurà de ser atès per l’empresa contractada dins
els següents      dies naturals. Les hores establertes per les descà-
rregues seran de les      :      a les       :       i de     :       a les      :      .

El proveïdor té coneixement del terreny, de les condicions d’accés i
la possibilitat de descàrrega. Haurà d’assegurar els riscos i els
perills, per les instal·lacions i per a tercers, derivats de les perso-
nes i béns que estiguin sota la seva responsabilitat durant les ope-
racions de subministrament mitjançant una pòlissa de responsabi-
litat civil de cobertura mínima de 90.000 €.

Preus del combustible

S’estableix un preu base per l’estella subministrada de €
per tona al 35% d’humitat en base humida, degut a què en la
durada del contracte no es preveu cap revisió de preus.

En funció del nivell d’humitat del lot d’estella subministrada,
s’aplicarà els següents coeficients correctors al preu base:

Taula 2: Factors de correcció del preu
en base variacions de la humitat.

Humitat en base humida (%) Preu de facturació de l’estella

≥ 40

40 > HBH ≥ 35

35 > HBH 0≥ 3

30 > HBH 25≥

< 25

Preu base x 0,8

Preu base x 0,9

Preu base

Preu base x 1,05

Preu base x 1,1

Per estella que tingui una petjada de carboni en el seu transport
superior a 4 kg de CO /t, s’aplicarà una rebaixa del                       %2

sobre la base de la factura corresponent.

Si s’acredita, per mitjà de certificació d’algun organisme indepen-
dent d’implantació internacional, que l’estella consumida entre
períodes de facturació disposa de certificació de gestió forestal
sostenible, l’empresa contractada serà bonificada amb un incre-
ment de €/t  sobre la base de la factura corresponent.

Si en el procés de producció del lot subministrat participen entitats
del tercer sector (treballs forestals, estellat o transports), un cop
presentada la documentació fefaent que ho acrediti, l’empresa
subministradora serà bonificada amb un increment del                 %
sobre la base de la factura corresponent.
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Garantia de qualitat del combustible

El proveïdor d’estella, demostrarà al client que s’estan complint
amb les especificacions tècniques de qualitat del biocombustible
contingudes en el present plec mitjançant:

A. Informes de qualitat emesos per un tercer, mínim dos infor-
mes a l’any, un a la tardor amb els primers subministraments i
l’altre a finals d’hivern.

B. Si el proveïdor posseeix una marca de garantia de biocom-
bustible o un sistema de certificació que garanteixin les especi-
ficacions tècniques, de les normes actuals de biocombustibles,
no seran necessaris els informes dels controls de qualitat.

C. El client podrà realitzar tots els informes que consideri perti-
nents, corrent les despeses a càrrec del proveïdor si el produc-
te no s’ajusta a les especificacions pactades en els plecs.

Garantia d’origen del combustible

El proveïdor d’estella forestal haurà de demostrar que l’origen de
l’estella subministrada correspon amb les especificacions que es
regulen en el present plec, per tal objectiu serà necessari complir
amb una de les següents opcions:

A. Presentació al client d’albarans de compra i documents mer-
cantils, des de l’adquisició de la fusta fins el subministrament.
Aquests hauran de contenir:

Identificació del propietari de la fusta o estella
Identificació de procedència
Classificació d’origen segons especificacions dels plecs
Quantitats d’entrega, amb unitats de mesura
Data de recepció (de fusta) i data d’expedició (subministra-
ment d’estella)
Mitjà de transport
Incidències

B. Presentació al client de documentació acreditativa de la
pertinença a una marca de garantia i/o sistema de certificació
que asseguri la traçabilitat.

En el cas de presentació d’albarans, el proveïdor haurà de lliurar
còpies dels albarans i factures certificades pel proveïdor, de tal ma-
nera que el client sempre tingui un registre d’aquest sistema de
traçabilitat.

Document elaborat amb la col·laboració
i el recolzament de
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