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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ANÀLISI DE MOSTRES  
DE CANALS I SUPERFÍCIES  A L’ESCORXADOR DE MERCABARNA 
 

 

0. ANTECEDENTS 

MERCABARNA  (Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A.) és la societat 

gestora de la Unitat Alimentària que concentra els Mercats Majoristes de la ciutat de 

Barcelona, així com nombroses firmes d’elaboració, comerç, distribució, importació i 

exportació de productes frescos i congelats. 

Les instal·lacions ubicades al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona i a Sant 

Boi de Llobregat, disposen d’una superfície de 90 ha i 4 ha respectivament, actualment 

hi ha aproximadament unes 700 empreses i, diàriament, utilitzen les instal·lacions unes 

23.000 persones. 

Dintre de la Unitat Alimentària, concretament al C/Transversal 2 núm. 39 està situat 

l’Escorxador de Mercabarna. La seva activitat primordial és el sacrifici de bestiar.  

Tots els animals sacrificats a l’Escorxador, així com totes les superfícies susceptibles 

d’entrar en contacte amb les canals d’aquests animals sacrificats, són objecte d’aquest 

plec.  

La normativa a aplicar serà la que estigui en vigor en cada moment en relació al 

mostreig de canals i superfícies.  
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1. OBJECTE 

L’objecte del present concurs és divers: 

1. Fer la  contracció del servei de presa de mostres, així com el seu anàlisi 

posterior de canals de vedella, xai, cabrit i cavall. Es pretén verificar que no 

existeix contaminació a les canals que es posen a la cadena alimentària. 

2. Fer la contractació del servei de presa de mostres, així com el seu anàlisi 

posterior de superfícies de treball, instal·lacions i estructures susceptibles 

d’entrar en contacte amb les canals . Es pretén verificar la correcta neteja de 

les instal·lacions.  

La prestació del servei es realitzarà segons els requeriments i condicions estipulats a 

aquest plec d’especificacions tècniques, juntament amb el plec de condicions 

administratives. 

 
 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’activitat que es desenvolupa a l’Escorxador de Mercabarna es realitza de forma 

habitual de dilluns a divendres, començant la seva activitat en horari nocturn, al 

voltant de les  00:00 h. Es finalitza quan s’han sacrificat tot els animals aportats per 

aquell dia pels nostres clients. Degut a això, no es pot concretar l’horari de finalització 

de les matances, tot i que si que es pot establir un horari de finalització aproximat 

d’entre les 6 i les 10 del matí. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, tots els animals sacrificats a l’Escorxador, així com 

totes les superfícies, incloent els ganivets,  susceptibles d’entrar en contacte amb les 

canals d’aquests animals sacrificats, són objecte d’aquest plec.  
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3. DESCRIPCIÓ DE LA TASCA  

L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de fer la selecció de les mostres, fer la 

recollida de mostres, fer un anàlisi de les mateixes i enviar un informe amb els 

resultats obtinguts a la Direcció de l’Escorxador (en els terminis que després 

s’estableixen). 

Els dies i hora de recollida de les analítiques (que després es detallen) seran 

comunicats amb antelació al personal tècnic de l’Escorxador. D’aquesta manera, el 

responsable de l’Escorxador podrà avisar a l’empresa adjudicatària de qualsevol canvi 

en els horaris de matança o altres actuacions com manteniment, etc., que fessin 

impossible la recollida de mostres en els dies i hores establerts.  

Mercabarna facilitarà una llista (sense que aquesta sigui exclusiva ni exhaustiva) 

d’elements i estructures a ser susceptibles d’anàlisi (veure Annex 1).  

No obstant, serà l’empresa adjudicatària qui serà l’encarregada de fer la selecció de les 

mostres, sense que Mercabarna pugui interferir en aquesta decisió. D’aquesta forma 

es pretén garantir la imparcialitat de Mercabarna en aquest procés.  

L’empresa licitadora haurà de proposar un pla en el qual s’establirà la freqüència de la 

presa de mostres al llarg de l’any per cadascun dels elements i estructures susceptibles 

d’anàlisi. 

Totes les analítiques de canals s’hauran de prendre dintre de l’horari en què s’estigui 

realitzant la matança a les línies. És a dir, amb els animals en calent i sempre  abans de 

que entrin a les cambres de refrigeració. 

Totes les analítiques de superfícies de treball, instal·lacions i estructures s’hauran 

d’agafar després que finalitzi la neteja d’aquestes superfícies (que com a orientació es 

pot establir a les 18:00h), i abans de que comenci l’activitat de matança (a les 12 d ela 

nit). 
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Les analítiques a les canals es realitzaran sempre garantint el compliment de la 

normativa vigent en cada moment (tipus de mostres, número de mostres, freqüències 

de recollida, etc...). 

En el cas de les analítiques de superfícies, Mercabarna marca un número mínim de 

mostres i una freqüència. Veure Annex 2. 

Puntualment, Mercabarna pot demanar la realització d’analítiques extres a les 

rutinàries que estan explicades a l’annex 2. En aquests casos, aquestes analítiques es 

facturaran separadament. 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar que són  laboratori autoritzats per prestar 

el servei objecte d’aquesta licitació, és a dir, que estan autoritzat per fer analítiques del 

sector agroalimentari i que compleixen amb tots els requisits normatius. 

Un cop les mostres estiguin analitzades, l’empresa adjudicatària, farà arribar a 

Mercabarna els resultats, de cada dia de recollida, mitjançant un informe. Aquest 

informe haurà de ser en format digital.  

A l’informe s’haurà d’especificar clarament i com a mínim: 

- Nom del laboratori a on s’han realitzat les mostres 

- Data de la presa de mostres 

- Tipus de mostra (superfícies, ganivets, canal) 

En el cas de les superfícies s’hauran d’especificar i identificar totes les 

superfícies. 

En el cas dels ganivets s’haurà d’indicar de quin rentamans i línia (xai o vedella) 

era el ganivet per tal de poder-lo identificar. 

En el cas de les canals s’haurà d’especificar si correspon a vedella, xai o  cavall. 

Per tal d’identificar clarament  quina és la canal analitzada, també s’haurà de 

fer una  menció al número individual de cada canal.  
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- Paràmetres analitzats 

- Rang admès per la normativa per a cada paràmetre  

- Resultat del paràmetre 

- Indicar clarament si la valoració de la mostra és acceptable  o no  

 

 

4. OBLIGACIONS DEL LICITADOR/ADJUDICATARI 

 

I. L’empresa licitadora haurà de presentar un dossier tècnic on s’expliqui tota 

la sistemàtica de la seva feina. Des de la recollida de les mostres fins a 

l’enviament de l’informe. Aquesta sistemàtica haurà d’assegurar 

l’acompliment de les condicions establertes per Mercabarna en el present 

plec.  

II. L’empresa adjudicatària ha de poder demostrar tota la traçabilitat de totes 

les mostres, analítiques i resultats de l’Escorxador de Mercabarna.  Aquesta 

informació ha de poder estar sempre disponible. 

III. Mercabarna podrà tenir accés a tota la informació referent a la traçabilitat 

dels seus enviaments en qualsevol moment. 

IV. L’empresa adjudicatària ha de proporcionar els resultats de les analítiques 

preses, mitjançant un  informe, amb les dades mínimes explicades al punt 3 

del pressent plec. Aquest informe s’haurà de lliurar en el termini aproximat 

d’una setmana.  

V. L’empresa adjudicatària haurà de presentar un informe d’evolució de forma 

trimestral. A aquest informe s’haurà de fer una explicació de la tendència 

dels resultats de canals (especificats per espècies) i superfícies.  

També s’haurà d’indicar qualsevol deficiència trobada  a l’hora de prendre 

les mostres que pugui influir en el resultat (contaminacions, manipulacions 
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inadequades, etc...). D’aquesta manera Mercabarna tindrà una base més 

per buscar la millora contínua dels seus processos.  

VI. L’empresa licitadora, junt amb la seva proposta tècnica, haurà de 

proporcionar a Mercabarna la taula de l’annex 3 complimentada amb el 

preu a facturar per cada tipus d’analítica. 

L’empresa licitadora haurà d’indicar a la taula Annex 3 els preus del servei, indicant el 

preu per analítica. 

Totes les factures seran mensuals.  

 

 
5. OBLIGACIONS PER PART DE LA PROPIETAT 

 
I. Facilitar l’accés a les instal.lacions per la presa de mostres 

 
II. Comunicar canvis en els horaris o actuacions pròpies de Mercabarna que 

facin impossible o dificultin la recollida de mostres.  
 

III. Facilitar la presa de mostres i posar a l’abast de l’empresa adjudicatària 
qualsevol canal, superfície o ganivet demanat.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    

 Pàgina 9 
 

 

                   

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
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Annex 1. Llistat de zones susceptibles de ser analitzades.  
 

LÍNIA XAI- CABRIT: 

- Ganxos canals 

- Ganxos vísceres 

- Rentamans (s’han d’analitzar tots de forma rotativa) 

- Desinfecta ganivet 

- Ganivets 

- Màquina espelladora paletilles  

- Cilindres màquina desolladora 

- Màquina espellat pit 

- Cisalles talla potes 

- Cinta estòmacs 

- Forat evacuació de la cinta  estòmacs 

- Carros metàl·lics amb punxes 

- Contenidors plàstics blancs 

- Paret 

- etc 

LÍNIA VEDELLA- CAVALL: 

- Ganxos vísceres 

- Rentamans (s’han d’analitzar tots de forma rotativa) 

- Desinfecta ganivets 

- Ganivets 

- Serra partir canals 

- Serra partir pits 

- Frontal plataformes (s’han d’analitzar tots de forma rotativa) 
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- Barana plataforma  

- Cisalles talla potes 

- Cinta estòmacs 

- Forat evacuació de la cinta estòmacs 

- Carros metàl·lics amb punxes 

- Contenidors plàstics blancs 

- Paret 

- etc 
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Annex 2. Taula orientativa sobre el tipus d’analítiques.  

 

Analítica Paràmetres analitzats Número 
mostres 

Freqüència 

Canals de Vedella Aerobis mesòfils totals 

Enterobacteriaceae 

Salmonella 

 

5  Setmanal 

Canals de Xai Aerobis mesòfils totals 

Enterobacteriaceae 

Salmonella 

 

5 Setmanal 

Canals de Cavall  Aerobis mesòfils totals 

Enterobacteriaceae 

Salmonella 

 

5 Mensual (1) 

Canals de Cabrit Aerobis mesòfils totals 

Enterobacteriaceae 

Salmonella 

 

5 Mensual (1) 

Superfícies  Aerobis mesòfils totals 

Enterobacteriaceae 

 

10 Quinzenal (2) 
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(1) Totes les setmanes s’agafaran 5 mostres de vedella i 5 mostres de xai. Un cop al mes també s’agafaran 5 mostres 

de cavall i 5 mostres de cabrit. 

(2) Cada quinzena s’agafen 5 mostres de superfícies relacionades amb la línia del xai i 5 mostres relacionades amb la 

línia de vedella.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 
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Annex 3. Taula informativa preus per tipus d’analítica   
(Tots els preus s’indicaran sense l’IVA) 

 

Analítica Número mostres al mes Preu/ mostra 

         Canals 20 mostres de xai  

20 mostres de vedella  

 5 mostres de cavall  

 5 mostres de cabrit  

 

 

Analítica Número mostres Preu/mostra 

         Superfície 20 mostres al mes  
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