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CONDICIONS TÉCNIQUES QUE
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE

'uiftesunr,

ASSISTÉNCIA, ACOLLIDA IADOPCIÓ D'ANIMALS PER A L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET,

Article 1. Objecte del contracte. Naturalesa Jurídica.
Constitueix I'objecte del present contracte els serveis de recollida, captura, trasllat,
assisténcia, acollida i adopció d'animals de la ciutat de I'Hospitalet, pel Negociat de
Protecció dels animals del Servei de Salut de I'Area de Benestar i Famílies, que se
subjectará en el seu compliment al que prescriuen els presents plecs
d'especificacions técniques, així com el que es disposa en els plecs de condicions
economicoadministratives particulars la normativa concordant que resulti
d'aolicació.

i

Aquest contracte té naturalesa administrativa i es qualifica com a contracte de
SERVEIS, de conformitat amb I'article 17 de la Llei 912017 , de
de Contractes del Sector Públic

I

de novembre, Llei

El servei d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes públics
CPV 2OO8:
85210000-3 - Llars per animals de companyia.
85200000-1 - Serveis de veterinária

El contracte s'adjudicará pel procediment OBERT amb hamitació urgent (segons
acord Junta de Govern local U0407¡70 sessió: 51/201 I d'11112118), mitjangant
pliques i es regirá pel present Plec de cláusules i supletóriament per la Llei l|lgg1,
de 2 d'abril, en la seva redacció donada per la Llei 1111999 i per la Llei S712OO3 de
16 de desembre, pel Decret Legislatiu 212003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, pel Decret Legislatiu núm.
78111986, de 18 d'abril, pel Decret núm. 179/1995, de 13 de juny (ROAS), iper ta
LIei 912017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Sector públic i resta de
normat¡va concordant i d'aplicació.

Article 2, Durada del contracte
El present contracte tindrá una vigéncia de dos anys
naturals fins a un máxim de dos anys més.

ies podrá prorrogar per anys

La prórroga será obligatória per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat
amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte
Es preveu que en cas d'incidéncies resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
l'órgan de contractació produides durant el procediment d'adjudicació del futur

contracte posterior a aquesta licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que
comenci I'execució del nou contracte de conformitat amb el que preveu I'art. 29 de
la LCSP ipel termini máxim de 9 mesos sempre iquan s'hagi publicat la nova
licitació amb una antelació mínima de 3 mesos resflF6{etúhrJauúhatiEaajóldelL
contracte.

Article 3. Descripció dels serveis a prestar.
er I crn:n.i

El cont¡ngut i prestacions del servei a realitzar pel
Servei de captura, recollida, trasllat, identificació,
d'animals del municipi de L'Hospitalet.

e¿

lbó:tez

tf ?sáftzáüfütftfñL

"daii¿ri¡

r'adopció

S'entendrá per an¡mals, als efectes del present contracte:

.
.
.
.

Els animals doméstics i de companyia (inclosos els de companyia exótics),
abandonats, morts i/o perduts.
Els animals implicats en procediments administratius i/o judicials.
Els animals salvatges urbans morts, ferits i/o malalts.

Els animals de companyia (inclosos els de companyia exótics), renunc¡ats
pels seus propietaris.

o

Els animals que, pel seu estat general i/o comportament, puguin suposar un
risc per a la salut o la seguretat.

La captura o recoll¡da dels animals ha de cobrir les 24 hores del dia els 365 dies de
l'any, sent traslladats a un centre d'acollida que compleixi amb la normativa vigent i
disposi, per a totes les seves instal'lacions, de número de registre de nucli zoológic;
o en el cas d'animals morts, a un centre gestor de res¡dus.

Els animals recollits no identificats mitjangant microxip seran ¡dentificats per
l'adjudicatari amb microxip homologat, com a requisit previ a I'entrada al centre
d'acollida, sense perjudici d'altres actuacions urgents que s'hagin de dur a terme.

-,

En el cas que I'adjudicatari optés per l'adopció, haurá de registrar al seu nom els
animals que no hagin estat reclamats pels seus propietaris, els que hagin estat
declarats abandonats, els procedents de renúncies o en altres supósits establerts
la normativa de tinenga i protecció dels animals' sempre que la situació
administrativa o judicial ho permeti. Aquest concepte comprendrá les eutanásies
necessáries, prévies i/o posteriors, la gestió dels cadávers les actuacions
veterináries urgents i/o tractaments previs i/o posteriors realitzats als animals.

en

i

Com a pas previ a I'adopció, els animals de companyia (gossos, gats ¡ fures) han
d'esser esterilitzats, d'acord al Decret Legislatiu 212008 de 15 d'abril, Text refós de
la Llei de Protecció dels animals.
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Els animals involucrats en un procediment administratiu o judic[ál,iur$ltaran en
custódia de l'adjudicatari fins que es donin les circumstáncies que permetin la seva
sortida.

Article 4. Condicions ex¡gides per a la real¡Eac¡ó dels treballs.

1.

Fer la captura o recollida dels animals en un termin¡ no superior a una hora
¡ trenta minuts des de la recepció del corresponent avís al qual es fa
referéncia en l'article següent ("Altres condicions de prestació del servei"),
llevat supósits de forga major. Aquest servei de recollida haurá d'estar
operatiu les 24 hores del dia durant tot I'any.

homologats i adaptats a les
exigéncies normatives d'aplicació, a un centre d'acollida que comple¡xi la
normativa vigent i disposi, per a totes les seves instal'lacions, de registre de
nucli zoológic; o, en el cas d'animals morts, a un centre d'eliminació de

2. Fer el trasllat dels animals, en vehicles

residus autoritzat.
3.

Fer I'assisténcia sanitária

i

observació veterinária dels animals recollits;
implantar microxips homologats i identificar els animals, esterilitzar-los i
mantenir-los segons les disposicions legals sobre la matéria.

4. Notificar en una primera instáncia els propietaris dels animals abandonats i/o

perduts, als efectes de la seva recuperació. En el seu cas, promoure i
realitza¡ els trámits necessaris per a I'adopció dels animals renunciats, els no
recuperats pels seus propietaris i la resta dels que la normativa permet la
seva adopció.
Á

En el cas d'animals morts d'obligatória identificació (gos, gat i fura) s'haurá
de verificar si aquests es troben identificats amb microxip, als efectes de
comunicació al propietari o la propietária, sense perjudici de la repercussió
dels costos generats.

o. Els animals

de companyia exótics seran traslladats al centre establert pel
Negociat de Protecció dels animals, que pot ser el del adjudicatari o un altre

determinat pel Servei de Salut, als efectes de realització de les activitats que
correspongurn.

les actuacions que indiqui l'ajuntament en relació als animals
implicats en expedients administratius i/o judicials com pot ser la realització
de períodes d'observació veterinária, I'emissió de certificats informes
veterinaris i altres a determinar pel Negociat de Protecció dels animals.

7. Realitzar

i

8.

Redactar i remetre a I'Ajuntament, abans del inici de la prestació del servei,
un Protocol d'actuacions detallat, que inclogui, com a mínim, la recollida,
trasllat
un centre d'acollida, procediment de revisió assisténcia
veterinária, procediment amb animals malalts i/o quarantena, procediment
amb animals ferits, circuit d'identificació, impresos, inscripció del microxip
com a mínim al Reg¡stre General d'Animals de Companyia de la Generalitat i
notificació a I'ajuntament. Aquest protocol podrá ser objecte d'esmenes i
modificacions per part de l'Ajuntament, les quals no podran suposar un canvi
en les condicions de prestació del servei exigides en aquest article.

a

9.

i

Disposar d'un llibre de registre en suport informátic, en el que constin, com a
mÍnim, els animals recollits per data d'entrada, origen, motiu, dades
d'identificació, actuacions realitzades, dies d'estáncia des de la recollida,
data de sortida, dades del propietari i destí. El llibre de registre s'actualitzará
diáriament será d'accés compartit amb el Negociat de Protecció dels
an¡mals del Servei de Salut.

i

lO.Aportar en suport informátic i diáriament els fulls dels serveis realitzats i
haurá d'aoortar en suport informátic i mensualment un informe de les
activitats realitzades durant el mes anterior.
11.

Realitzar una memória anual de les activitats realitzades, la qual ha de ser
presentada en el termini máxim d'un mes des de la finalització de I'any.

'12.

Organitzar un esdeveniment públic anual com a mínim, de promoció de
I'adopció d'animals de companyia. Aquest esdeveniment será independent
de la preséncia de I'adjudicatari en altres activitats de divulgació de la seva
activitat que es puguin establir per part dels serveis técnics municipals.

13.Fer front a les despeses generades per I'activitat i els elements materials i
personals necessaris per al desenvolupament de les tasques establertes al
present contracte, les quals seran a cárrec de I'adjudicatari en la seva
totalitat.
14.

Disposar de plans de gestió mediambiental i tractament de residus, d'acord
amb la normativa vigent.

Article 5. Altres condicions de prestació del servei.
L'activació del servei es realitzará a través de trucada telefÓnica
operatiu 24 hores. Es requeriran el serveis de recollida a traves de:

o

a un

número

Guárdia urbana de I'Hospitalet: l'avís será telefónic iel prestador del servei
haurá de complimentar un imprés a on consten les dades básiques del
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servei. En casos especials que així ho req
prestador del servei per poder realitzarJo.

o

Servei de Salut de l'Ajuntament de I'Hospitalet: Quan les circumstáncies.així
ho exigeixin. Les condicions de registre documental de l'actuació seran les
mateixes que en el punt anterior.

Les actuacions realitzades quedaran recollides en els informes

i

documents
establerts conjuntament. L'adjudicatari haurá de portar un full de servei i lliurament
per a cada animal on hi constará com a mínim la següent informació:

De la recollida: Procedéncia, data i hora de recepció de I'avís, motiu de
I'activació del servei, lloc i hora d'arribada i de finalització del servei,
descripció de I'actuació. Dades complertes amb teléfon de contacte de la

a
a

persona que ha trobat l'animal i declaració signada per aquesta, en relació a
la trobada de I'animal.
De I'animal: Espécie o raga, sexe, mida, estat sanitari.

Observacions: Número de xip, propietari, animals potencialment perillosos,
si hi ha circumstáncies especials, etc.

Aquest document es lliurará diáriament al negociat de protecció dels animals del
Servei de Salut de I'Ajuntament de L'Hospitalet.
Durant l'estada de l'animal, I'adjudicatari ha de proporcionar aliments, assisténcia
veterinária i allotjament en condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat,
temperatura, llum, aixopluc i cures necessáries per evitar que I'animal pateixi cap
sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals així com procedir a la seva
esterilització en els supósits indicats per la normativa.
L'adjudicatari es fará cárrec de gestionar les adopcions i acolliments dels animars
d¡positats a les inslal'lacions própies o contractades, i haurá de garantir que les
adopcions es realitzin en las condiciones que marca la normativa. En el cas de que
sigui un gos considerat de raga potencialment perillosa, l'adopció s'haurá d'efectuar
a persona que disposi de la corresponent llicéncia administrativa o que, complint
tots els requisits establerts per la normativa, hagi registrat la sol.licitud a
I'ajuntament corresponent.
L'adjudicatari haurá de disposar de vehicle propi adient per aquesta tasca i amb
els requisits técnics homologats necessaris per tal de realitzar-la amb normalitat.
L'adjudicatari restará en tot moment subjecte a les prescripcions que el/la cap oe
Negociat de Protecció dels animals li indiqui. La seva activitat es desenvolupará
dintre de les directrius de l'Ajuntament, que es reserva el dret d,introduir qualsevor

mod¡ficació en la prestació d'aquest servei, prévia justificació
modifiquin substancialment les condicions pactades.

i

sense que es

Article 6. Organització del servei. Coordinació entre l'adjudicatari

i

l'Aj untament.

Les relacions entre I'Ajuntament

i

l'adjudicatari se subjectaran als següents

termes:

a)

L'adjudicatari designará un responsable, que será la persona encarregada
de canalitzar les demandes del servei i la interlocutora per a qualsevol
incidéncia en relació al desenvolupament del contracte.

b) Es constituirá una comissió técnica de seguiment del contracte amb la
finalitat d'avaluar progressivament el desenvolupament i els resultats de la
gestió del seruei, i que estará integrada pel responsable que des¡gni I'entitat
adjudicatária i per un responsable municipal.

Aquest comissió técnica es reunirá, com a mínim, una vegada cada tres
mesos de forma ordinária, ide forma extraordinária quan alguna de les parts
ho requereixi.
Seran funcions d'aquesta Comissió

:

a

Garantir el flux d'informació necessari entre l'Adjudicatari i l'Ajuntament.
Establir els criteris de coordinació técnica en relació al funcionament del
serve¡.
Aprovació de protocols.

a

En general, en tots aquells assumptes que no quedin recollits en el

a
a

present plec de condicions.

Article 7. Obligacions de l'adjudicatari
L'adjudicatari haurá de portar a terme les prestacions objecte del contracte amb
I'estricta subjecció a aquests plecs, amb la deguda diligéncia i assumir, entre
d'altres, les obligacions següents:

1. Disposar d'una organització técnica, económica

i de personal real,

constatable i adequada per a executar, amb la deguda eficácia, la prestació
objecte del contracte.
.'.,-
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s'efectuin des dels serveis municipals.
3. Designar una coordinació adequada per canalitzar totes les relac¡ons amb
I'Ajuntament, derivades d'aquest contracte.
4. Garantir el seguiment de la correcta execució del servei.
5. Garantir el normal funcionament i la continuitat del servei, de conformitat
amb les condicions establertes en el present plec el de condicions
administratives, sense que pugui produir-se cap interrupció del servei.
6. comunicar als serveis municipals, qualsevol incidéncia que pugui lesionar,
perjudicar o entorpir el funcionament del servei, sens perjudici de les
funcions de la Comissió de Seguiment.
7. I en general, complir el contracte amb estricta subjecció a aquests plecs de
condicions.

i

correspon en exclusiva a l'adjudicatari I'adscripció dels medis humans i materiars
per a Ia correcta execució del servei contractat, així com l'exercici real, efectiu i
cont¡nuat del poder de direcció inherent a tot empresari respecte del seu personar.
En particular, assumirá la negociació i el pagament de salaris; la concessió oe
perm¡sos, llicéncies i vacances; la gestió de les substitucions en cas de baixes o
abséncies; les obligacions en matéria de seguretat social; i l'exercici de la potestat
disciplinária, en el seu cas. Tot aixó, sense que es pugui imputar cap
responsabilitat a I'Ajuntament per incompliments o inobservances de les
esmentades obligacions.
En especial, I'adjudicatari vetllará pel compliment de la normativa legalment vigent
en cada moment en matéria de riscos laborals; en especial la Llei 31/1995 de
Prevenció de riscos laborals, i la Llei s4t2oog, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals.
El personal de I'adjudicatari haurá de conéixer la normativa aplicable en matéria de
protecció i tinenga d'animals a la ciutat de L'Hospitalet. Ha de ser respectuós amb
els ciutadans iamb els animals; icompartir la consideració en relació al seu dret
com éssers vius i, per tant, el seu dret a un tracte digne iapropiat per la serva raga r
espécie.

Article 8. Drets i obligacions de l,Ajuntament
L'Ajuntament ostentará les potestats establertes en la Llei gt2o17,
novembre, Llei de Contractes del Sector públic, en especial les següents:

1. ordenar
públic.

de g

cfe

les modificacions en la prestació del servei que aconselli el interés

forma permanent l'execució dels serveis, per la qual cosa podrá
inspeccionar, en tot moment, les tasques que s'estiguin desenvolupant.
ó. Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compl¡ment del contracte, i
per mañten¡r o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per
imposar les correccions pertinents.
documentació que s'estimin
4. Sol'licitar a l'adjudicatari els informes
¿. Controlar de

ila

pert¡nents.

5.

Qualsevol altra que estableixi la legislació vigent.

L'Ajuntament, d'altra banda, es compromet a:
I

Designar el personal técnic responsable de la coordinació i el seguiment de
la relació contractual.
z. Posar en coneixement de l'empresa adjudicatária qualsevol qüestió que
pugui ser objecte d'actituds i mesures preventives.
ó. Abonar al contractista el preu establert en el present contracte, amb les
condicions i periodicitat que es determinen.

Article 9. Protecció de dades personals.
L'empresa contractista s'obliga al compliment del que estableix la Llei Orgánica
3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals igarantia dels drets
digitals i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE. La documentació i la informac¡ó que es desprengui o
a la qual es tingui accés amb ocasió de I'execució de les prestacions objecte
d'aquest contracte i que correspon a l'Administració contractant responsable del
fitxer de dades personals, té carácter confidencial i no podrá ésser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjá o suport. Per tant, no se'n podrá fer ni
tractament ni edició informática, ni transmissió a tercers fora de I'estricte ámbit de
I'execució directa del contracte.

Article 10. Mitjans i facultats de control de I'execució

1. Inspecció de serveis: Sense necessitat de comunicació prévia

a
I'adjudicatari, l'Ajuntament pot inspeccionar en qualsevol moment els serveis
objecte d'aquest contracte, per tal de verificar el seu bon funcionament,
mitjangant els técnics del Negociat de Protecció dels animals del Servei de
Salut.

2.

L'esmentat negociat i I'adjudicatari, establiran canals de coordinació a nivell
servers que
técnic professional per tal d'efectuar supervisió i
rebin els usuaris.
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