Ajuntament de Mollet del Vallès
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL
SERVEI DE RECOLLIDA D´ANIMALS DOMESTICS PERDUTS I/O
ABANDONATS I LA GESTIO DE COLÒNIES DE GATS DEL
MUNICIPI DE MOLLET DEL VALLES.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D'ANIMALS
DOMÈSTICS DE COMPANYIA ABANDONATS/PERDUTS I LA PROMOCIÖ
DE LA SEVA ADOPCIO I LA GESTIO DE COLONIES DE GATS
Introducció
Als efectes d'aquest plec es consideren:
Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen
i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la
llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració
els gossos, els gats i les fures.
Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu
cap identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora,
excepte en el cas dels gats que pertanyin a una colònia de gats. També tenen la
consideració d'abandonats aquells que porten identificació, i l'ajuntament o, si escau,
l'ens supramunicipal corresponent ha notificat al propietari les condicions de
recuperació i aquest no ha recollit l'animal en el termini indicat.
Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la
persona que n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
Colònia de gats: conjunt de gats que conviuen en un espai públic o privat on satisfan
les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació.
Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les
instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia, els establiments de venda i
els centres de cria d'animals, els centres de recollida d'animals, el domicili dels
particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques
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similars que es determinin per via reglamentaria. En queden excloses les instal·lacions
que allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre
producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en
l'agricultura.
Objecte del Contracte
L’objecte del present plec és la contractació de la prestació del servei consistent en la
recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de companyia abandonats, perduts
o ferits a la via pública dins del terme municipal de Mollet del Vallès així com la gestió
de les colònies de gats de carrer. També és objecte del contracte la promoció de
l´adopció dels animals de companyia.
Es farà la retirada d’animals a domicilis particulars només en el cas d’animals
abandonats que hagin estat immobilitzats o retinguts temporalment o quan l’autoritat
competent ordeni aquesta recollida amb el suport de la Policia Municipal.
Marc Normatiu
Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de Salut Pública.
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
protecció d'animals.
Ordenança reguladora de la tinença d'animals de Mollet del Vallès.
Àmbit d´Aplicació i Abast
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme municipal de
Mollet del Vallès.
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Condicions i Prestacions del Servei.
Lot 1. El servei de recollida i acollida d'animals perduts i/o abandonats i a
Promoció de la seva adopció, s'ha de prestar seguint les següents condicions:
Prestació del servei de recollida:
La comunicació d’avisos i serveis entre l’ajuntament de Mollet del Vallès i l’empresa
adjudicatària s’efectuarà per telèfon. A tal efecte aquesta última aportarà com a mínim
un telèfon mòbil disponible 24 hores.
L’empresa adjudicatària realitzarà les actuacions objecte d’aquest contracte
exclusivament quan li siguin sol·licitades per la Policia Municipal de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès o per personal de l`àmbit de Salut Pública.
En cas que l'animal estigui ferit o retingut al carrer, la recollida es farà a la via pública..
Només es recollirà l’animal en domicilis particulars quan l’autoritat competent així ho
indiqui per tractar-se de comisos i/o hi hagi dictada una mesura cautelar En cas contrari
la recollida es realitzarà en les dependències de la Policia Local de Mollet del Vallès.
En tota actuació es deixarà en les dependències de la Policia Municipal còpia numerada
d'albarà de recollida, signat per la Policia Municipal i que com a mínim ha d'incloure la
següent informació: data i hora recollida, procedència de l'avís, tipus animal, lloc on es
troba d'animal, sexe, mida, color, estat en què es troba l'animal en el moment de la
recollida, presència/absència de microxip, nom i cognom de la persona que fa la
recollida i la destinació de l’animal.
La prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia 365 dies de l’any, efectuant-se el
mateix abans de 60 minuts des de la recepció de l’avís.
El servei inclou la recollida, trasllat i manteniment dels animals domèstics de
companyia perduts /abandonats a la via pública en el terme municipal de Mollet del
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Vallès a un centre d’acollida d’animals de companyia o altres instal·lacions anàlogues
que compleixin la normativa vigent i que siguin gestionades per l’empresa adjudicatària.
El servei inclou la recollida i assistència d’animals domèstics de companyia animals
atrapats en la via pública o en recintes privats i que pel seu estat general o de
comportament puguin suposar un risc per a la salut o seguretat per a les persones o
altres animals.
El servei inclou la captura en viu de gossos potencialment perillosos i de gossos, gats i
fures ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància.
Les actuacions de recollida i transport dels animals s'han de fer atenent a criteris de
seguretat, sanitaris i d'efectivitat, seguint la normativa vigent. Els mètodes seran els més
adients en cada cas i han d'estar en consonància amb la problemàtica a resoldre.

Prestació del servei d'acollida i d'identificació:
Un cop l'animal ingressi al centre, l'empresa adjudicatària procedirà a la comprovació i
registre dels codis d’identificació dels animals de companyia recollits així com la
notificació als propietaris d'aquells animals que portin microxip, de la ubicació de
l’animal per tal que vinguin a recollir-ho.
Els animals recollits seran acollits, com a mínim durant el temps previst per la
normativa vigent, en les gàbies destinades a l'efecte d'acord amb l'espècie, la grandària i
el sexe.
Durant l’estança dels animals en el centre seran tractats de forma correcta, diàriament
sortiran als patis perquè puguin estar-hi o passejar i es permetrà, sempre que sigui
possible, la interacció i la relació entre ells i amb les persones
La seva alimentació es farà amb productes de qualitat mitjana-alta d’acord amb el criteri
veterinari, especialment amb cadells i animals malalts.
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L'empresa adjudicatària oferirà els serveis de: visita, adopció, acollida en domicilis
particulars i recuperació dels animals perduts per part de les persones propietàries i/o
voluntaris dins de l'horari de funcionament del centre.
En el supòsit que qualsevol persona acrediti la propietat d’un animal o la seva tinença,
l’empresa haurà de lliurar l’animal, prèvia formalització per escrit de la petició i prèvia
inserció del microxip i esterilització, si escau, abonant prèviament totes les despeses
originades.
Realitzar els tràmits d’adopció / acollida en domicilis particulars dels animals, inclosos
la col·locació de xips d’identificació, i les esterilitzacions quan siguin necessàries.
Si la capacitat del Centre no permet l’estança de més animals domèstics de companyia,
un cop passat el termini legal sense que els animals siguin adoptats, el contractista podrà
dur a terme el trasllat a altres espais o refugis amb què mantingui conveni fins que
puguin ser adoptats. Aquests trasllats seran a càrrec del contractista, així com la seva
gestió, i tot el tràmit quedarà documentat.
Prestació de servei veterinari:
L’empresa adjudicatària disposarà d'un servei veterinari 24 h el qual serà responsable de
les actuacions, les cures, els tractaments, els controls sanitaris, les
esterilitzacions/castracions i les eutanàsies que es realitzin en el centre, sense perjudici
de les inspeccions que puguin realitzar personal tècnic de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Un cop l'animal és acollit en el centre, rebrà atenció veterinària necessària. El veterinari
determinarà quins animals són aptes per l'adopció i acollida per part de particulars.
L'empresa adjudicatària ha de disposar d'un programa d'higiene i profilaxi dels animals i
instal·lacions elaborat per un veterinari col·legiat.
L'empresa adjudicatària ha de disposar d'un programa de control de leishmaniosi
elaborat per un veterinari col·legiat.
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L'empresa adjudicatària haurà de disposar de gàbies per aïllament, i observació dels
animals malalts o sospitosos de malaltia, com la ràbia o altres zoonosis, que siguin de
fàcil neteja i desinfecció.
Prestació del servei d'adopció:
L'empresa adjudicatària localitzarà als propietaris dels animals recollits amb microxip i
facilitarà la recuperació dels animals perduts.
L'empresa adjudicatària disposarà d'un protocol i personal tècnic adequadament format
per tal de trobar en cada cas el perfil més adequat entre l'adoptant i l'animal escollit.
Un cop transcorreguts els terminis per poder ser recuperats, el contractista podrà lliurar
els animals acollits en adopció o acollida en domicilis particulars. En aquest supòsit el
lliurament d'un animal de companyia haurà d'anar acompanyat d'un document on consti
les dades del centre donant, les dades de l'animal, el microxip i el compromís de la
persona que adopta l'animal de responsabilitzar-se i censar el mateix.
Els animals acollits lliurats en adopció ho faran desparasitats, vacunats, esterilitzats i
identificats amb microxip.
Les despeses derivades dels treballs administratius i de comunicació telefònica generats
per l’activitat, així com l’equipament informàtic aniran a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
En cas d’animals comissats, l’empresa no retornarà l’animal al seu propietari sense
l’autorització expressa del jutjat o Ajuntament.
L´empresa per fomentar l´adopció realitzarà al menys 3 accions de difusió en mitjans de
comunicació.
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Prestació del servei d'eutanàsia i incineració
Els animals no seran sacrificats per cap concepte, excepte les eutanàsies realitzades per
criteris sanitaris, d’agressivitat que perilli la vida de les persones i humanitaris d’acord
amb la llei. En aquests casos, aquesta es farà de manera ràpida i evitant el patiment físic
i psíquic. Només podrà realitzar-se amb sedació profunda o anestèsia general prèvies i
mitjançant els productes i vies d’administració explicades al Decret 254/2000, pel qual
s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de
sacrificar.
El procés d'eutanàsia serà en tot moment controlat per un veterinari col·legiat.
El contractista incinerarà els animals morts d'acord amb la normativa.
En el cas que el centre disposi d'un cremador propi de cadàvers, cal que compleixi la
normativa vigent i obtingui una valoració positiva en les inspeccions regulars de la
Generalitat de Catalunya.
Registres i Actuacions
Albarà de recollida, signat per la Policia Municipal i que com a mínim ha d'incloure la
següent informació: data i hora recollida, procedència de l'avís, tipus animal, lloc on
es troba d'animal, sexe, mida, color, estat en què es troba l'animal en el moment de la
recollida, presència/absència de microxip, nom i cognom de la persona que fa la
recollida. i la seva destinació.
Informe mensual dels animals recollits al municipi el mes anterior. En aquest informe
constarà: numeració albarà recollida, numeració registre intern, la data de recollida,
presència/absència de microxip, espècie, edat, mida, sexe, raça, color, lloc de recollida,
data entrada/sortida del centre, estat de l'animal (recuperat, adoptat, acollit romandre al
centre, eutanasiat), en cas de recuperació/adopció nom, DNI i adreça de la persona
propietària o adoptant.
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Tots aquells documents que siguin considerats necessaris per a la correcta supervisió
del servei objecte d’aquesta contractació.

Normes i Obligacions de l´empresa adjudicatària
L'empresa adjudicatària haurà d'estar inscrita al Registre de Nuclis Zoològics de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
Han de tenir un llibre de registre d'entrades i sortides, degudament segellat per la
Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, on
s'indiqui la data d'entrada, procedència, identificació, sexe, espècie o raça, data de
sortida, destinació.
L’empresa vetllarà pel compliment de la normativa legalment vigent, en especial
s'ajustarà a la normativa actualitzada de prevenció de riscos laborals i en especial al
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de
protecció d'animals i altres legislacions concordants i reglaments que es desenvolupin.
Qualificació dels recursos humans
Per al desenvolupament dels diferents apartats establerts en el present plec es requereix
disposar de personal, en alguns casos qualificat. Cal que el centre disposi d'un pla de
formació per al personal fix així com cursos específics per a voluntaris i personal
eventual, i es realitzi com a mínim, una jornada anual en els temes que es requereixin.
L'empresa adjudicatària es compromet a tenir permanentment format i qualificat al seu
personal. L’equip de treball ofert es mantindrà durant tota la duració del contracte, tant
pel que fa al nombre dels mitjans humans oferts i la seva solvència professional com pel
que fa al nombre i qualitat dels medis materials.
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Mitjans mecànics i auxiliars.
L'empresa adjudicatària aportarà els vehicles i la maquinària necessària per dur a terme
totes les tasques que s'incloguin en el servei.
El vehicle ha de disposar de l'homologació corresponent per a poder fer el transport
d'animals i estar en bones condicions. A mes, ha d'estar equipat amb una farmaciola
bàsica.
L'empresa adjudicatària aportarà el conjunt d'eines que siguin requerides per dur a terme
qualsevol tasca inclosa en el servei, incloses les d'ús personal i els equips de protecció
personal individual i col·lectiva.
Gestió de residus
Disposar del codi de productor de residus especials i acreditar que gestiona els seus
residus mitjançant un gestor autoritzat.
L’empresa adjudicatària serà l’única responsable de gestionar íntegrament els residus
que generi la seva activitat.
Ús de la informació
Tota la informació obtinguda per l'empresa adjudicatària en relació a la prestació
objecte d'aquesta contractació serà confidencial i queda prohibida llur revelació a
tercers, llevat del cas que disposi de l’autorització expressa de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès.
Instal·lacions
El centre ha d'estar inscrit al registre de nuclis zoològics i tenir en lloc visible
l'acreditació, complint amb l'article 21 del Text refós de la Llei de protecció dels
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animals (Decret Legislatiu 2/2008) on es determinen els requisits de funcionament dels
nuclis zoològics.
Les gàbies han de disposar d'una àrea mínima per a la convivència dels membres que hi
siguin destinats. Es treballarà amb l'objectiu d'aconseguir una densitat d'animals per
gàbia que no afecti la salut i higiene dels individus que hi visquin.
El centre ha de disposar d'un espai de socialització on puguin desenvolupar la seva
activitat física diària, així com per realitzar les trobades amb els usuaris que facilitin el
procés d'adopció.
Les instal·lacions hauran d'estar equipades amb una sala de cures, amb tot el material
sanitari necessari per a realitzar petites intervencions i intervencions d'urgència.
Els treballadors del centre hauran de disposar d'instal·lacions amb taquilles, vestuaris i
dutxes en bones condicions, així com un espai de descans.

LOT 2: Servei de registre, control i gestió de la població de gats al carrer.
Condicions i Prestacions del Servei.
Funcions de l’empresa o entitat prestador del servei.
Amb independència del compliment de la legislació vigent i qualsevol altra que hi sigui
d’aplicació, l’empresa o entitat encarregada del servei objecte d’aquesta contractació
haurà de complir les següents funcions:
Estudi del cens població de gats:
Realització de cens de la població de gats ferals al municipi durant el primer trimestre
de cada any, tenint en compte el nombre aproximat d’individus i la localització, així
com el nombre d’individus esterilitzats i no esterilitzats que pertanyen a cada
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localització. Al final de l’any es realitzarà un balanç per tal de valorar els resultats de les
accions desenvolupades,
Gats ferits i/o malalts:
Es recolliran, a petició de la Policia Municipal, gats ferits de la via pública per tal de
donar-los l’assistència necessària. Es donarà especial prioritat i urgència als casos que,
per la seva proximitat, puguin suposar un risc per a col·lectius més vulnerables (zones
properes a escoles bressol, a sorreres de parcs infantils, zones properes a centres que
tenen cura de la gent gran, o bé centres sanitaris, entre d’altres).
S’evitarà la presència d’individus malalts i es procedirà, si calgués, al seu sacrifici
d’acord amb les condicions i els mètodes que s’estableixen per la via reglamentària, així
com el transport als centres veterinaris col·laboradors per a la realització de proves
víriques i cures, en cas de ser necessari i evitar així el contagi amb altres gats del carrer.
Estratègia C-E-R (Captura-Esterilització-Retorn):
En els espais en els que s’hi concentra població de gats, l’adjudicatari seguirà
l’estratègia CER (Capturar, Esterilitzar i Retornar), per tal d’evitar la superpoblació, i
els problemes d’insalubritat i millorar la convivència ciutadana. Una de les principals
funcions de l’entitat o empresa adjudicatària serà la de fer esterilitzacions de gats,
prioritàriament de femelles, per tal d’evitar l’existència de grups d’individus
excessivament grans que puguin provocar molèsties al veïnat. Per aquest motiu, s’haurà
de dedicar un mínim del 75% del preu del contracte a aquesta tasca.
En el cas de grups de gats que estiguin causant problemes de convivència veïnal,
aquests es podran traslladar a altres zones controlades que no suposin conflicte. Els
espais de la via pública en els que hi ha més concentració d’individus estaran
supervisats pels treballadors de l’adjudicatari encarregat d’aquesta tasca, tenint cura
d’ells.
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S’haurà de vetllar pel sanejament de l’espai on habiten, evitant la presència d’aliment
orgànic a la via pública, procurant que els espais quedin nets i que no provoquin
molèsties ni per als vianants ni per als veïns, en concordança amb els objectius marcats
per l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
L’entitat adjudicatària col·laborarà en la detecció de nous individus a fi de poder-los
esterilitzar i la seva comunicació als tècnics referents de l‘Ajuntament.
Es valorarà que el personal treballador o col·laborador de l’adjudicatari tingui formació
específica en aquest àmbit sempre que suposi una millora en la qualitat del projecte.
Aquesta formació pot ser facilitada per entitats externes o bé des de la mateixa entitat o
empresa prestadora del servei.
Es valorarà si el licitador pertany a una associació de protecció i defensa dels animals.
d. Sacrifici d’animals i eliminació dels cadàvers:
En el cas dels gats morts, l’eliminació dels cadàvers es realitzarà mitjançant la seva
incineració a través de qualsevol empresa legalment autoritzada pel departament
corresponent de la Generalitat de Catalunya. L’adjudicatari haurà de conservar les
factures dels serveis pertinents, com a mínim, durant la vigència del contracte i posarles a disposició de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a la seva comprovació, si es
considera oportú.
Elaboració de documents i registres:
Trimestralment es facilitarà a la regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Mollet
del Vallès la documentació següent (aquesta documentació podrà ser enviada per correu
electrònic):
Resum mensual de les actuacions portades a terme, en el que constarà el mes i l’any, el
núm. de serveis realitzats, el número d’avisos per gats ferits i/o malalts, de gats retirats
de les vies i espais públics, de gats sacrificats i de gats adoptats o recuperats pels seus
propietaris.
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Tots aquells documents que siguin considerats necessaris per a la correcta supervisió del
servei objecte d’aquesta contractació.
Anualment, al final de cada exercici i a mode de memòria, s’emetrà un informe que
resumeixi les actuacions realitzades i les incidències produïdes. Així, s’hi reflectirà el
nombre total d’animals recollits, el nombre de gats esterilitzats, identificats, adoptats,
morts, eutanasiats i incinerats. L’entitat o empresa adjudicatària haurà de conservar,
mínim, durant la vigència del contracte, totes les factures dels serveis realitzats
(esterilitzacions, cures veterinàries, eutanàsies, etc), en les que s’especificarà que
provenen de serveis de Mollet del Vallès. Aquestes factures es posaran a disposició de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la seva comprovació, si es considera oportú.

Campanyes de sensibilització de tinença responsable.
El personal de l’entitat o empresa adjudicatària treballarà en pro de les bones pràctiques
de la ciutadania en temes de civisme. Així doncs, vetllarà per a què només s’alimenti els
gats de forma controlada amb l’objectiu de la captura per a esterilitzar i retornar al seu
espai. Es posarà a disposició del departament competent de l’Ajuntament un llistat amb
les persones que col·laborin en la captura dels gats, així com la relació de quins espais
es fan càrrec en la vigilància i control. Així, els responsables dels espais també
establiran contacte amb les persones que ho fan de forma descontrolada per tal de
dissuadir per no agreujar la problemàtica i fomentar una actitud cívica.

Mitjans de personal i material mínims.
L’entitat o empresa adjudicatària comptarà amb una persona responsable encarregada de
la coordinació de les tasques, que serà l’ interlocutor referent davant l’Ajuntament.
Aquesta persona comptarà amb un número de telèfon mòbil disponible i un correu
electrònic per a les comunicacions amb l’Ajuntament.
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Les persones que s´encarreguin dels serveis hauran d’estar degudament capacitades per
a la realització del servei.
L’empresa o entitat adjudicatària comptarà amb un veterinari col·legiat (propi o
contractat) per realitzar els controls sanitaris dels animals, i els informes i treballs que
requereixin aquests tipus de professional sanitari.
Haurà de comptar amb material suficient per a desenvolupar les tasques. Aquesta
despesa anirà a càrrec de l’adjudicatari (gàbies trampa per a realitzar captures, pinso,
lectors de xip, etc).
L’entitat haurà de transportar els gats amb les majors garanties possibles. El
manteniment del transport i del material anirà a càrrec de l’empresa, inclosos els danys
o desperfectes que es puguin ocasionar sobre els mateixos.

Supervisió de la Prestació dels Servei
Els tècnics de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Mollet del Vallès o
aquella persona que designi la corporació municipal supervisarà, controlarà i exercirà
les tasques de direcció necessàries per poder garantir una adequada prestació del servei,
quan es cregui convenient. La Regidoria de Salut Pública farà un seguiment periòdic i
constant dels treballs i mantindrà reunions de seguiment periòdiques.
Protecció de Dades

Tota la documentació associada a aquest contracte serà propietat exclusiva de
l'Ajuntament, sense que l'empresa adjudicatària pugui conservar-la després de la
finalització del contracte, ni facilitar còpia d’aquesta a terceres persones sense
autorització expressa i per escrit.
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L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir absoluta confidencialitat sobre la
informació obtinguda durant el desenvolupament del contracte, fent-se responsable de
les conseqüències que poguessin derivar-se d'actuacions no autoritzades explícitament
pel que fa a la seva obtenció, emmagatzematge i/o divulgació. Per això, disposarà d'una
assegurança de responsabilitat civil d'almenys 150.000 euros, sense que aquest import
actuï com límit indemnitzatori de la qual pugui ser declarada culpable.
L'empresa adjudicatària serà responsable del compliment de el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament 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 (Reglament general de
protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).

MARIA DOLORES
GALLEGO
HERNANDEZ - DNI
36568343E (AUT)
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