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Assumpte

Plec tècnic dels serveis de control de les poblacions d'aus peridomèstiques, principalment coloms i cotorres

Plec tècnic de les condicions que han de regir el contracte per a les tasques de
control de les poblacions d'animals peridomèstics
1.

Objecte del contracte

Serveis de control de les poblacions d’aus peridomèstiques, principalment coloms i cotorres.
La finalitat d’aquesta licitació és la contractació del servei per al control de la població
d’animals peridomèstics, principalment coloms i cotorres, a la via pública, als edificis públics i altres dependències municipals, així com en les zones de titularitat privada on
s’hagi de realitzar una execució subsidiària, per compliment de resolucions judicials, per
perill per a les persones o per motius de benestar social per part de la secció de Salut
Pública i Consum d’aquest Ajuntament.
Aquest plec té per objecte establir les bases i els elements tècnics particulars per a la
contractació dels serveis de vigilància i control sanitari d’animals peridomèstics (coloms,
cotorres, gavines, gavians, etc.) com a mesura de protecció de la salut pública i de
l’entorn del patrimoni urbà, assegurant i mantenint en tot el procés el benestar animal i
la protecció del medi ambient.
2.

Serveis a realitzar

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar els serveis que a continuació es descriuen.
A. Cens i control poblacional de coloms
Dins dels deu dies posteriors a la formalització del contracte s’ha d’elaborar un cens de la
població de coloms a tot el municipi, inclosos el nucli urbà, zones industrials, espais naturals al voltant de les platges del Prat de Llobregat i zones del parc agrari. Queda exclosa
la zona de l’aeroport i terrenys annexos d’AENA.
Dos mesos abans de la finalització del contracte, s’elaborarà un nou cens.
Aquests censos contindran, com a mínim, un mapa de les zones d’alimentació i de cria,
que destaqui la densitat de població en aquests punts, una estimació de la població total i
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una sèrie de mesures aplicables per tal de disminuir la població a les zones d’alta concentració.Per al control de la població de coloms es podran fer servir els mitjans descrits a
l’apartat 3.- Mètodes de control de les poblacions d’aus.
B. Cens de la població de cotorres
Dins dels deu dies després de la formalització del contracte s’ha d’elaborar un cens de la
població de cotorres a tot el municipi, inclosos el nucli urbà, zones industrials, espais naturals al voltant de les platges del Prat de Llobregat i zones del parc agrari. Queda exclosa la zona de l’aeroport i terrenys annexos d’AENA.
Dos mesos abans de la finalització del contracte, s’elaborarà un nou cens.
Aquests censos contindran, com a mínim, un mapa de les zones d’alimentació i de cria,
que destaqui la densitat de població en aquests punts, una estimació de la població total i
una sèrie de mesures aplicables per tal de disminuir la població a les zones d’alta concentració.
C. Retirada de nius de cotorra
Un cop l’any, durant tres dies, coincidint amb l’època de posta, s’ha de fer la retirada dels
nius de cotorra. Durant l’any, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària portaran un cens actualitzat dels nius detectats. Durant la retirada, es farà servir una grua propietat de
l’empresa adjudicatària o subcontractada a aquest efecte. L’empresa adjudicatària ha de
monitoritzar l’evolució dels nius per tal de determinar el millor moment per fer l’actuació.
D. Atenció de les incidències remeses per la Secció de Salut Pública i Consum i assessorament a particulars
L’empresa adjudicatària haurà d’atendre les incidències remeses per la Secció de Salut
Pública i Consum de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i assessorar els particulars.
L’empresa adjudicatària realitzarà la inspecció de l’àrea en un termini màxim de 48 hores
des de la recepció de l’avís (72 hores si la incidència és comunicada en divendres), i lliurarà a Salut Pública l’informe d’inspecció i la proposta d’actuació durant les 48 hores següents a la inspecció.
Durant la inspecció caldrà establir contacte amb la persona que hagi fet la incidència i fer
l’assessorament si es tracta de problemes particulars.
E.

Accions puntuals no programades. Serveis de control d’aus urbanes que
s’hagin de realitzar per ordre del Poder Judicial o resolució del/la Regidor/ra delegat/da competent en el terme municipal del Prat de Llobregat.

L’execució d’accions puntuals no programades que, justificades per la seva excepcionalitat, siguin requerides per part dels responsables de la secció de Salut Pública en matèria
de control d’aus.
F. Actuacions en episodis de mortalitat d’aus
L’empresa adjudicatària donarà atenció en els episodis de mortalitat d’aus, ja sigui quan
es detectin cadàvers i/o aus malaltes en nombre i/o circumstàncies anormals.
G. Altres actuacions
L’empresa adjudicatària podrà detectar alimentadors, en especial durant les activitats
d’encebament, i informarà a l’alimentador de la problemàtica causada per la seva actuació i l’instarà a posar-se en contacte amb la Secció de Salut Pública i Consum de
l’Ajuntament per tal de poder afrontar possibles solucions.
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L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de realitzar prospecció dels diferents punts
d’alimentació o de cria durant el transcurs de la resta de les seves activitats.
3.

Mètodes de control de poblacions d’aus.

Per triar un mètode de control d’aus s’optarà per:
 El menys perillós per la salut humana.
 El que sigui més selectiu a l’espècie d’au que es vulgui controlar
 El que respecti el benestar de l’espècie a controlar
 El millor adaptat a les condicions i la problemàtica concreta
 El que previngui la recurrència
 El que sigui segur i efectiu i, a més, fàcil de portar a terme
 El que ofereixi una millor relació cost-efectivitat a curt i llarg termini
Aquests criteris poden comportar l’elecció de mesures físiques o mecàniques a utilitzar
com a mesura profilàctica davant nous possibles problemes, que s’hauran de prioritzar i
especificar concretament.
A. Captures amb xarxes automàtiques amb encebament
Sistema consistent en un aparell capaç de llançar una xarxa propulsada per aire comprimit que es desplega capturant els coloms concentrats a la zona d’encebament.
Amb anterioritat a la utilització d’aquest sistema, l’empresa adjudicatària haurà dut a
terme un encebament diari previ fins a aconseguir la màxima concentració, no menys de
15 dies. Es faran dues xarxades anuals en un mínim de vuit punts determinats pel cens
elaborat, els avisos recollits per Salut Pública i Consum i els informes de neteja de Manteniment i Serveis.
B. Col·locació de gàbies parany
Serà a càrrec de l’empresa adjudicatària la col·locació, manteniment, neteja i arranjament de les gàbies als llocs on s’hagin ubicat, així com el seu trasllat al nou destí, amb
un mínim de 1 visita per setmana, de tal forma que les gàbies i els llocs on estan ubicats
es mantinguin nets i en condicions de salubritat.
S’ha de disposar de quatre gàbies de captura anuals. Les ubicacions les determina Salut
Pública i Consum, amb preferència pels edificis municipals on hi hagi un accés fàcil i garantit.
Les gàbies han d’estar plenament operatives durant un temps no inferior a nou mesos,
encara que es modifiqui la ubicació de les gàbies.
Les gàbies han de permetre l’accés dels coloms i han de tenir unes característiques que
garanteixin l’estada a l’interior sense ocasionar cap patiment als animals. Les aus han de
disposar de menjar i aigua fins al moment de la retirada, que ha de ser, com a màxim,
setmanal.
L’adjudicatari haurà de retirar les gàbies per alguna causa justificada, o quan els tècnics
municipals així ho sol·licitin. La retirada d’una gàbia s’haurà d’efectuar en un termini màxim de 48 hores a partir del moment que l’adjudicatari sigui requerit i l’haurà de tornar a
instal·lar en un termini màxim d’una setmana a partir del moment de la retirada.
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C. Captures amb xarxes automàtiques sense encebament o bé gàbia
parany
Es faran dues captures amb xarxes automàtiques o bé es col·locarà una gàbia parany a
les zones agrícoles que es determinin amb la Secció de Medi Ambient de l’Ajuntament.
Per a aquestes captures, l’empresa adjudicatària no serà responsable de l’encebament.
Alternativament, es pot optar per la col·locació d’una gàbia parany amb les mateixes
condicions que les descrites anteriorment.
D. Retirada de nius de cotorra
Un cop l’any, durant tres dies, coincidint amb l’època de posta, s’ha de fer la retirada dels
nius de cotorra. Durant l’any, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària portaran un cens actualitzat dels nius detectats. Durant la retirada, es farà servir una grua propietat de
l’empresa adjudicatària o subcontractada a aquest efecte.
L’empresa adjudicatària ha de monitoritzar l’evolució dels nius per tal de determinar el
millor moment per fer l’actuació, per tal de maximitzar el nombre d’ous retirats i minimitzar el nombre de polls que ja hagin eclosionat. En cap cas es podrà superar la ràtio
1:1.
4.

Registre de les actuacions

Les captures realitzades d’aus urbanes hauran de ser documentades en registres que seran lliurats a la Secció de Salut Pública. Aquests inclouran, com a mínim, la següent informació:
a) Dades de l'entitat que ha realitzat el servei
b) Informació sobre l'actuació: (tipus de captura, espècie, número d’exemplars capturats...)
c) Mesures de precaució o de seguretat
Les actuacions que es portin a terme amb motiu del servei quedaran registrades i recollides en els documents pertinents:
d) Informe d’Inspecció
e) Proposta de Pla de vigilància i Pla d’actuació específic
f) Informe de Seguiment
g) Informe d’Avaluació
5.

Requisits de l’empresa adjudicatària

L’empresa adjudicatària haurà de complir el següents requisits:
a) Estar inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)
secció de serveis, de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix en
l’art. 1 de l’Ordre de 24 de febrer de 1993.
Supletòriament, quan el domicili de l’adjudicatari estigui fora de Catalunya, però
dintre del territori de l’Estat Espanyol, s’acreditarà la inscripció en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas, (ROESP), o equivalent, de la
Comunitat Autònoma corresponent. En el cas que l’adjudicatari estigui domiciliat
en algun estat membre de la Unió Europea, donat el volum dels serveis a cobrir i
les necessitats logístiques associades, haurà de tenir un establiment en territori

| C. Major, 23, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. Fax 93 478 42 67. www.elprat.cat. NIF P0816800G

4/7

espanyol i donar-se d’alta en el ROESP de la Comunitat Autònoma en que s’hagi
radicat.
b) Disposar d’un magatzem autoritzat, propi o contractat, d’acord amb la normativa
vigent
c) Autorització per les actuacions de control, possessió i transport d’exemplars de
cotorra de pit gris atorgat pel departament competent en la matèria
d) Acreditar els permisos pel transport i eutanàsia de les aus i del gestor de residus
pel què fa als cadàvers.

6.

Calendari d’actuacions i horari

L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant
resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motius de vacances o similar.
L’empresa adjudicatària haurà de tenir disponibilitat durant tota la duració del contracte
per atendre les urgències en caps de setmana i/o dies festius i en altres franges horàries
per necessitats del servei, que es produeixin per la necessitat d’actuar davant incidències
greus, per evitar interferències amb altres activitats que es puguin realitzar a la zona on
es vol actuar, o per atendre les ordres del Poder Judicial o requeriment del Regidor/a delegat/da competent o donar major cobertura a l’horari ordinari de prestació del servei.
Les urgències seran determinades a criteri tècnic de la Secció de Salut Pública i Consum i
s’establirà per a tal efecte un sistema de comunicació d’urgències.
7.

Mitjans materials

El tipus i nombre d’equips i materials oferts per l’empresa adjudicatària li han de permetre a portar a terme la inspecció, la vigilància, el seguiment, el control de les mesures, la
captura i l’eliminació de les espècies objecte de control mitjançant les tècniques adients a
cada cas.
Els equips i materials necessaris per a la realització dels treballs formen part de l’actiu de
l’adjudicatari i seran aportats per ell no podent exigir a l’Ajuntament del Prat de Llobregat, despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per consum, desgast o obsolescència.
L’adjudicatari no podrà constituir magatzems d’equips, materials en els centres de treball
de l’Administració. Fora d’altra finalitat que no sigui la estrictament d’aplicació del tractament, en les unitats necessàries, no s’admetrà cap dipòsit.
Una vegada finalitzada l’actuació, l’empresa adjudicatària procedirà a la retirada de tot el
material i equipament, de tal manera que no es generi cap risc per a les persones.
L’empresa adjudicatària disposarà de tants vehicles com siguin necessaris per al desplaçament motoritzat per la ciutat. A més a més, els vehicles compliran els següents requisits:

En cap cas es constituiran en magatzem de l’empresa

La separació entre la cabina del conductor i la zona de càrrega caldrà que impedeixi que qualsevol producte (sòlid, líquid o gasos) entri en contacte amb els ocupants del mateix

La zona de càrrega haurà de tenir la ventilació adient

S’haurà de disposar d’un procediment específic de neteja i desinfecció

Han de portar la identificació de l’empresa contractada
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Els treballs i equips auxiliars d’ús puntual i sempre que les necessitats del treball ho requereixin com podrien ser grues i la contractació de tasques de treball a alçada aniran a
càrrec de l’empresa adjudicatària.
Els treballs i materials que formin part de mesures preventives o correctives indicades
per l’empresa per a controlar la problemàtica a equipaments municipals, com treballs de
paleta, de la seva higiene, i de les seves instal·lacions estaran a càrrec del Servei competent en el manteniment de l’edifici.
L’adjudicatari està obligat a presentar la Planificació de l’activitat preventiva en compliment de la llei de riscos laborals en un termini de 15 dies des de la notificació i previ a la
formalització del contracte.
8.

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària es compromet a aportar tot el personal necessari i suficient per a
la realització de l’objecte del contracte durant la total duració del mateix.
Haurà de disposar d’un responsable tècnic del projecte, amb l’acreditació i capacitació
professionals d’acord amb la normativa vigent.
El personal que intervingui en l’execució dels serveis objecte d’aquest contracte dependrà
única i exclusivament de l’adjudicatari.
L’empresa disposarà dels mitjans i equips necessaris per a la correcta protecció de tots
els seus operaris.
Tot el personal de l’empresa contractada que treballi a l’interior o al voltant des centres
de treball objecte d’aquest contracte, ha de portar un uniforme que l’identifiqui com a
personal de l’empresa adjudicatària.
9.

Obligacions de l’adjudicatari

Davant de canvis en la normativa que afecti al desenvolupament del contracte,
l’adjudicatari haurà d’adaptar-se als mateixos.
En aplicació del programa de control i en aquells casos que comporti la captura
d’exemplars, els animals es transportaran en caixes de fàcil maneig, rentat i desinfecció,
i amb unes dimensions adequades a l’envergadura i etologia de l’espècie.
L’adjudicatari haurà d’especificar a la seva proposta que disposa d’un lloc que compleixi
amb les condicions higiènic -sanitàries correctes i un ambient que no afavoreixi l’estrès
dels animals per tal de poder portar a terme el sacrifici com a màxim en les 12 hores següents a la seva captura.
El sacrifici s’haurà d’efectuar mitjançant un mètode que s’ajusti a la normativa vigent.
Els equips i materials necessaris per dur a terme els treballs formen part de l’actiu de
l’empresa adjudicatària, que els ha d’aportar, de manera que no pot exigir a l’Ajuntament
despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per consum,
desgast o obsolescència.
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Totes les dades tècniques referents als serveis duts a terme per l’adjudicatari són propietat de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. L’empresa adjudicatària no podrà explotar
aquesta informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic, representatius de la situació de
la població de coloms a la ciutat del Prat de Llobregat sense l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
Informar de forma immediata a l'Ajuntament del Prat de Llobregat de les incidències que
es puguin produir en el funcionament del servei, per tal de poder corregir les incidències
detectades.
10.

Seguiment i control

Es realitzaran reunions periòdiques amb el personal assignat al municipi per a realitzar el
seguiment d’aquelles intervencions que es repeteixin en el temps o presentin algun tipus
de dificultat en el seu tractament.
Els informes de les actuacions caldrà que es remetin a Salut Pública i Consum com a
màxim 48h després de l’actuació.
Es lliurarà anualment una memòria de les activitats realitzades.
11.

Penalitzacions

Es consideren incompliments de la present licitació els següents:
Relacionats amb cens de les poblacions d’aus i el seu control
•
•
•

Per incomplir l’obligació de realitzar el cens de les poblacions d’aus/coloms en els
primers 10 dies de vigència del contracte, serà considerat un incompliment greu
Per incomplir l’obligació de control i buidat setmanals de les gàbies parany, serà
considerat un incompliment molt greu
Per incomplir l’obligació de garantir l’abeurament i l’alimentació dels coloms a les
gàbies parany durant la seva estada, serà considerat un incompliment molt greu

Relacionats amb els terminis de resposta:
•

Per 9 incompliments al trimestre, ja sigui del compromís en la realització de la inspecció en el termini màxim de les 48 hores des de la recepció de l’avís o en el
lliurament de l’informe de la inspecció i proposta de tractament durant les 48 hores següents a la inspecció, serà considerat un incompliment greu

Relacionat amb la ratio de pollets/ous en la retirada dels nius de cotorra



Si la ratio és superior a 1, serà considerat un incompliment greu

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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