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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE PINSO PER A LES COLÒNIES CONTROLADES DE GATS
AL MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Regidoria de Planejament i Medi Ambient, Mobilitat i Lluita Contra el Canvi Climàtic
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PREÀMBUL
L’objecte del contracte es concreta pel que estableix el Decret Legislatiu 2/2008 de 15
d’abril, de protecció dels animals, que estableix en el seu article 16.1 que correspon
als ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans dins el terme municipal de Sant
Feliu de Llobregat.
La Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública exposa a l'article 52g que la gestió del
risc per a la salut derivat dels animals domèstics, animals de companyia, dels animals
salvatges urbans i de les plagues forma part dels serveis mínims dels ens locals.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat porta 12 anys fent aquestes tasques de
protecció i control dels animals domèstics amb el servei de recollida i gestió d’animals
de companyia i amb l’estratègia CER (Captura – Esterilització – Retorn) de la població
de gats urbans salvatges. El contracte d’aquest servei es dedica al control i cura de la
població felina de les colònies urbanes i dóna continuïtat a la feina feta fins ara també
amb aquesta estratègia.

CAPÍTOL 1. OBJECTE I DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SUBMINISTRAMENT
Objecte i descripció general del subministrament
L'objecte de contracte és el subministrament de pinso per a les colònies controlades
de gats al municipi de Sant Feliu de Llobregat.
L’Adjudicatari haurà d’estar degudament acreditat per efectuar aquesta activitat i el
producte subministrat hauran de garantir el compliment de la normativa que regula el
Real Decreto 1002/2012, de 29 de juny, pel que s’estableixen mesures d’aplicació de
la normativa comunitària en matèria de comercialització i utilització de pinsos.

CAPÍTOL 2. CONDICIONS TÈCNIQUES I PRESTACIÓ DEL SERVEI
Entrega del material
Anualment s’entregaran com a mínim 2.946,13 kg.
Mensualment s’haurà d’entregar una dotzena part del pinso anualment assignat al
contracte, com a mínim 245,51Kg mensuals. L’entrega es farà a Carretera de la
Sanson 74, Sant Feliu de Llobregat, entre les 8 i les 14h.
S’entregarà paletitzat i retractilat. Si fos necessari a la recepció es podrà dur a terme
una comprovació dels productes. Tots els que estiguin en mal estat es podran retornar
sense despesa per a l’Ajuntament i s’hauran de reposar el mes aviat possible.
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En cas de canvi de marca o referència del pinso, hi haurà un període d’adaptació de
quinze dies. Si el consum disminueix considerablement per manca d’acceptació dels
animals, es procedirà a la substitució del pinso per una altra marca. La substitució del
pinso lliurat per la nova referència en les mateixes quantitats correrà a càrrec de
l’adjudicatari.

Components analítics

Els adjudicataris seran responsables directes de les alteracions que puguin sofrir els
productes que hagin de ser subministrats. La descripció i qualitat mínima dels
productes que l’adjudicatari hagi de subministrar és la que s’indica a continuació, la
qual haurà de ser respectada pels licitadors en les ofertes que presentin, podent, no
obstant aquests, presentar una oferta amb productes de qualitat superior a la indicada.
El pinso subministrat haurà de ser pinso formulat per a una alimentació completa de
gats i haurà de tenir, com a mínim:
-

percentatge de proteïna bruta del pinso mínim del 25%
percentatge de greixos del pinso del 7%
percentatge de fibra bruta del pinso del 2%
percentatge de carn del pinso 19%

3.- LLIURAMENT DE LA COMANDA
Comandes: L’adjudicatàri haurà de lliurar la comanda en un termini no superior a 1
setmana des la data de sol·licitud del subministrament.
L’adjudicatari podrà disposarà d’un transportista que en faci el lliurament a les
dependències municipals indicades, així com el trasllat fins a l’espai específicament
destinat dins el magatzem. La tasca de descàrrega i transport del subministrament al
magatzem anirà a càrrec de l’adjudicatari.
4.- FUNCIONS DEL RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE

L’Ajuntament i el responsable del servei establiran els mecanismes de control
del compliment dels servei respecta:
a) Previsions de les comandes de subministrament, acordar l’entrega dins del
termini que estableix aquest Plec.
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b) Suport del Servei de Manteniment en la recepció del subministrament del
producte i control de la integritat de la comanda, rebutjant si s’escau el
producte es cas de defectes, caducitat del producte.
c) Conformació de factures.

5.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

L’adjudicatari indicarà a l’Ajuntament el nom de la persona de contacte, representant
i/o responsable de la prestació del contracte.
Per tal de que es compleixin:
Correcta tramesa de comandes.
Indicació del dia i franja horària de les entregues.
Garantir la qualitat del subministre.
Complir els terminis d’entrega.
Atendre les indicacions que l’Ajuntament li formuli pel bon desenvolupament del
contracte.

A Sant Feliu de Llobregat, 14 d’octubre de 2020
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