
 
 
 

 

 
 

Unitat emissora: ÀREA DE MEDI AMBIENT  I BENESTAR ANIMAL 04020200 

Assumpte: 
Justificació del  Contracte menor de subministrament 
d´aliments per Cans adults allotjats al Centre Sanitari 
Municipal de Protecció Animal 

 

Núm. expedient  106//2022  

Identificació 
d’expedient 

CSMPA    Ref. 22022005033  Op.220220011451  

 
1. Objecte 

 
Aprovar  la contractació de subministrament d’ aliments (2.900 kg) per cans 
adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal. 

 
2. Justificació 

          
En el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, servei essencial inscrit en 
el Departament de Medi Ambient i Benestar Animal, es recullen animals de 
diferents espècies; principalment cans i moixos abandonats a la via pública o 
entregats pels seus propietaris, alguns d'ells cadells i altres amb malalties 
concretes que necessiten aliments especials. 
La nutrició en els centres d’acollida és de rellevant importància, perquè el 
maneig efectiu de l'alimentació en ambients col·lectius requereix considerar 
múltiples factors  com ara: espècie, edat, estat de salut, tipus d'allotjament, 
influències estacionals, temperatura ambiental, exercici i factors estressants. 

 
En general, el nivell d'estrès dels animals vagabunds o abandonats és tan elevat 
que inicialment els animals no mengen, de manera que la palatabilitat dels 
aliments oferts és un altre factor a tenir en compte. 

 
Els requeriments energètics depenen de l'espècie i varien amb l'exercici, l'edat, 
la gestació, la temperatura ambiental, l'estat de salut i l'estrès. 

 
D'altra banda, s'ha de considerar el fet que els canvis d'alimentació produeixen 
alteracions intestinals freqüents el que comporta empitjorament de l'estat general 
de l'animal i major esforç en la neteja de l'hàbitat incrementant els recursos 
personals i materials destinats a aquest fi. 

 
En conclusió, els aliments utilitzats en el centre han de ser els indicats per a cada 
espècie, per a cada situació i de qualitat mitjana-alta. 

 
Atès que recentment va quedar deserta la licitació convocada per a l’ adquisició 
d’ aliments pels animals allotjats en el Centre Sanitari Municipal de Protecció 
Animal, publicat al perfil del contractant en data 22/09/2021 ( Exp.2021-061-S). 
Mentre es redacten els plecs per a la nova convocatòria pública és necessària l’ 
adquisició d’ aliments per tal de seguir cobrint les necessitats bàsiques dels  
animals albergats al Centre. 



 
 
 
És per això que, donada la urgència, es trau la convocatòria per a proveir d’ 
aliments pels cans adults albergats al Centre Sanitari Municipal de Protecció 
Animal. 
Aquesta convocatòria es publicarà al perfil del contractant per a facilitar la 
concurrència competitiva. 
 

3. Especificacions tècniques de la prestació 
 

 Els aliments complet sec, extrusionat, delta digestibilitat, apetitós i 
palatable, ha de reunir les següents característiques: 
- Formula fitxa i predeterminada 
- Ajustar-se a totes aquelles disposicions vigents d´Europa i Espanya 

que li siguin d´aplicació 
- El producte serà de marca comercial etiquetada i preparat per a la 

distribució 
- Es presentarà en envasos comercials entre  10 i 20 kg 
- Composició mínima requerida: 

Proteïnes % mínim 25 
Grasses % mínim 12 

Omega 3. % mínim 0.15 
Cendres % màxim 8 

Fibra % màxim 4 
Humitat % màxim 12 

E. metabolitzable kcal/ kg. mínim 3400 
 

 Condicions de subministramen : 
 

- El subministrament inclou el trasllat i lliurament, així com la 
descàrrega i adequat dipòsit al lloc habilitat per al seu 
emmagatzematge, concretament en el Centre Sanitari Municipal de 
Son Reus, Carretera de Soller Km 8,3. Camí Son Reus s/n. CP 
07120. Palma. Illes Balears. El cost de totes aquestes operacions 
queda inclòs en el preu ofertat. 

- El lliurament del producte es farà , segons les necessitats, prèvia 
petició o comanda expressa del Director del Centre. 

-  El subministrament haurà de transportar-se en embalatges 
degudament condicionat i l´ entrega per les comandes ordinàries es 
faran en 48h.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
                 

4. Justificació del procediment, la tramitació i la forma d’adjudicació de 
l´expedient 

 
En aplicació de l´article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el 
contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 15.000 € IVA 
no inclòs   
Tipus de contracte: subministrament 
Procediment i forma d´adjudicació :  Contracte menor. Aquesta convocatòria es 
publicarà al perfil del contractant per facilitar la concurrència competitiva 
Criteris de puntuació: diversos criteris 
L’ import màxim per cada kg de pinso de ca adult és de 1.7€, amb un preu total 
de 4.930 € amb IVA inclòs, amb càrrec a la partida pressupostària número 14 
31120 22113 del vigent pressupost de l’ Area de Medi Ambient i Benestar 
Animal. 
Aquest preu s’ adequa als preus del mercat i l’ import és suficient per fer front a 
les obligacions que es puguin derivar del contracte. 
 
Criteris aplicables  
 
A) Preu. 70 punts 

Les ofertes es valoraran en funció del percentatge de descompte sobre el 
preu per quilògram (1.7 €/kg). Aplicant la fórmula: 
Po=(Pb x P)Mb 
Po= Punts atorgats 
Pb= Percentatge de descompte 
Mb= Major percentatge ofert 
Po= Punts obtinguts 

B) Millora composició. 30 punts 
 Per cada 1% d’ augment de percentatge mínim de proteïna bruta: 2 

punts ( Màxim 15 punts) 
 Per  cada 1%  d’ augment de percentatge mínim de grassa bruta: 2 

punts (màxim 10 punts) 
 Per cada 0.5% de disminució de percentatge màxim de fibra bruta: 1 

punt ( Màxim 5  punts) 
 
 
               D´altra banda, s´assenyala que l´objecte del contracte no s´ha configurat per a 
             evitar l´aplicació de les regles generals de contractació  
 
 

5. Òrgan de contractació: 
 
L’òrgan de contractació competent és el Àrea de Medi Ambient i benestar 
animal, conforme a l´Acord de delegació de competències de la Junta de Govern 
de Palma del 31 de juliol de 2019 (BOIB núm.109, de 8/08/2019) 
 

6. Valor estimat: 
 



 
 
 
 
 
Aquest contracte té un valor de 4.930 euros,  amb IVA inclòs. L’import màxim 
per cada quilo de pinso de ca adult es de 1,7 euros 
 
 

7. Pressupost del contracte i aplicació pressupostària 
 

            
Import amb IVA 

inclòs 
Aplicació pressupostària Referència RC 

4.930 € 14 31120 22113 22022005033 
 

 
 

8. Termini d´execució. 
 

El termini d´execució serà quant s´hagi realitat la entrega de la totalitat del 
subministra. Màxim  quatre mesos des de l´adjudicació 
 

9. Lloc de prestació: 
 
El subministrament  se realitzarà  al Centre Sanitari Municipal de Protecció 
Animal (Son Reus) Carretera de Soller km 8,3. Camí Son Reus s/n. CP 07120. 
Palma. Illes Balears 
 

10. Responsable del contracte 
 

El regidor de l’Area de Medi Ambient i Benestar Animal ha designat 
responsable del contracte al director del Centre Sanitari Municipal de Protecció 
Animal, el Sr. Pedro Morell Ramis. 

 
11. Termini de garantia 

 
El termini de garantia serà l´establert legalment 
 

12. Garanties exigides per a contractar: 
 
No és necessari constituir garantia definitiva, d´acord amb l´article 153 en 
relació amb el 118 de la llei 9/2017, de contractes del sector públic. 
 

13. Forma de pagament del preu: 
 

Presentar factures  amb periodicitat de subministrament, expedides per l´entitat 
i conformades pel responsable del contracte, desprès que es realitzi cada 
subministra 

 
 

 



 
Palma, 22 de març de 2022 
El responsable del contracte 
El Director del Centre Sanitari Municipal de Son Reus 
 
 
Pedro Morell Ramis.                                

 
Que es decreti, 
El  Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal 
Decret de Batlia núm. 201913026 data 28/06/2019 
(BOIB núm. 94 de data 11/07/2019) 
 
 
Ramón Vicenç Perpinyà Font.  
Decret de Batlia núm. 201912198, de 17/06/19 
(BOIB núm. 85, de 27/06/2019) 
 
En prenc nota, 
La cap de Servei,   
Pd. Decret de Batlia núm 3000 de 26/02/2014 
( BOIB núm 30 de 04.03.2014)  
 
 
Francisca Cirer Oliver  
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