PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAURAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS I/O PERDUTS D’ARENYS DE MUNT. INCLOU LA LECTURA
DE MICROXIP I ELS TRÀMITS D’ADOPCIÓ D’ANIMALS. GESTIÓ I CONTROL DE COLÒNIES DE
GATS. RECOLLIDA D’ANIMALS MORTS A LA VIA PÚBLICA
Exp. 48/2019
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte serà la prestació dels següents serveis:
1.1 LOT 1
1.1.1 Recollida efectiva d’animals vius (gossos, fures i altres animals domèstics) de la via
pública previ avís de l’Ajuntament, amb una estimació de 240 anuals. El servei inclou la captura,
la lectura del microxip, la retenció en centre especialitzat d’acollida, l’alimentació i el tractament
de malalties si s’escau. La prestació del servei es farà durant tots els dies de l’any i 24 hores al
dia, posant a disposició de l’Ajuntament un mínim de dos telèfons de contacte permanent, un
dels quals correspondrà a un telèfon mòbil.
1.1.2 Tràmits d’adopció dels animals.
1.2 LOT 2
1.2.1 Gestió i control de colònies de gats, que inclou la detecció, seguiment,
esterilització, alimentació i tractament de malalties per a un màxim estimat de 67 animals
anuals.
1.3 LOT 3
1.3.1 Recollida d’animals morts a la via pública, trasllat en centre i gestions per a la
incineració.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
LOT 1 i LOT 2
2.1 L’adjudicatari ha de disposar:
a. Un centre de recollida d’animals degudament legalitzat, en base al Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals,
amb una capacitat mínima per a 20 animals.
b. Una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a l’activitat
concedida.

c. El centre serà de lliure accés pel conjunt dels ciutadans, sense més limitació que el
pagament de les tarifes, la pròpia capacitat, la seguretat i característiques del local i el
respecte a les normes reguladores.
LOT 3
2.2 La retirada s’haurà de fer en les següents condicions:
L’empresa adjudicatària ha de disposar dels recursos necessaris per conservar el cadàver en
condicions de refrigeració/congelació per tal de garantir la salubritat fins que la persona
propietària recuperi el cadàver. En el cas de que l’animal no estigui identificat l’empresa ha de
disposar dels mitjans per eliminar el cadàver de manera que es compleixi amb la normativa
mediambiental vigent.

3. METODOLOGIA DE TREBALL
LOT 1
3.1 La Policia Local avisarà a l’adjudicatari de l’existència d’un animal perdut o abandonat
mitjançant els telèfons de contacte facilitats pel mateix.
3.2 L’adjudicatari es personarà a les oficines de la Policia Local o en el lloc on aquesta li indiqui
en un termini no superior a una hora, per procedir a la captura i recollida de l’animal i
posterior trasllat a les seves instal·lacions pels mitjans previstos al mateix Decret Legislatiu
2/2008.
3.3 Recollit l’animal, l’adjudicatari procedirà a la comprovació de l’existència d’algun tipus
d’identificació, ja sigui xip, tatuatge o placa identificativa. En cas que l’animal disposi
d’identificació, l’adjudicatari es posarà en contacte amb el seu propietari, a través de l’ AIAC
(Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia) perquè es procedeixi a la posterior recollida
i pagament de la taxa corresponent segons l’Ordenança Fiscal núm. 8, mitjançant el model
d’autoliquidació que forma part d’aquest plec com ANNEX IV i que li serà facilitat per la
policia local, que en farà la gestió del cobrament.
3.4 En el cas que l’animal no disposi de sistema d’identificació, l’adjudicatari el mantindrà a les
seves instal·lacions amb les mínimes condicions previstes a la llei fins que aquest pugui ser
adoptat o recuperat pel seu propietari, en un termini no superior a 20 dies.
3.5 Quan una persona s’interessi per l’adopció d’un animal, l’adjudicatari l’entregarà
degudament identificat, desparasitat, vacunat i esterilitzat (en el cas de ser un animal que
hagi entrat en la fase adulta), i la persona interessada haurà de fer efectiva la taxa per
adopció segons l’ordenança fiscal núm. 8 i donar-lo d’alta en el corresponent registre
d’animals de companyia de l’Ajuntament.
3.6 En els casos en què sigui necessari vetllar pel benestar de l’animal i per no prolongar la

separació amb un propietari, que podria esdevenir un problema de patiment psicològic, el
Centre d’Acollida podrà lliurar l’animal en adopció, sense haver-lo identificat, desparasitat i
vacunat (si no ha tingut temps de fer-ho), sempre que el nou propietari presenti en un
termini no superior a 20 dies, la documentació que acrediti haver-ho fet. Aquesta
documentació es presentarà a l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

LOT 2
3.7 L’adjudicatari haurà de dotar-se dels mitjans necessaris per descobrir la presència de
colònies de gats a diferents indrets de la població i fer-ne el seguiment, alimentant els
animals que en formin part amb productes d’alimentació esterilitzats, detectar malalties en
aquests animals i fer-ne el tractament veterinari que calgui (cura, castració,
ovariohisterectomia i eutanàsia si arriba el cas)
LOT 3
3.8 La policia local, després de detectar a la via pública un animal mort, es posarà en contacte
amb l’empresa adjudicatària, que es personarà en un període no superior a 60 minuts i
comprovarà si l’animal està identificat o no.
3.9 En el cas que l’animal estigui identificat es realitzaran les gestions administratives pertinents
perquè sigui retornat al seu propietari.
3.10 En el cas que l’animal no estigui identificat l’adjudicatari procedirà amb l’animal com indica
la normativa vigent, i s’encarregarà de la seva incineració.
4. DURADA
4.1 Inicial: De l’1 de març de 2019 al 29 de febrer de 2021 (24 mesos)
4.2 Prorrogable:
NO
1 any
2 anys
Altre:

5. PRESSUPOST DELS COSTOS, PREU DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT
5.1 Pressupost dels costos
Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà en tot cas
comprensiva de la totalitat del contracte i comprèn els següents conceptes:
5.1.1

Costos directes, que comprenen:

a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars,
emmagatzematges, subministraments i altres.

inclosos

dietes,

transports,

b) Les despeses corresponents al control de qualitat i a la contractació de l’assegurança de
responsabilitat civil.

c) L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi
produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la
negociació col·lectiva: donat que no hi ha un conveni aplicable a les empreses, l’activitat
principal de les quals sigui la gestió d’una gossera municipal (que recull i acull gossos i
els dona posteriorment en adopció), per al càlcul dels sous dels treballadors seran
d’aplicació les normes generals del dret laboral i, en concret, l’Estatut dels Treballadors,
o bé els pactes a què arribin les parts de la relació laboral, sempre respectant els límits
de l’Estatut i del dret laboral.
d) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents al manteniment del
centre, en la part proporcional que li correspon per al servei objecte de la licitació:
tenint en compte que habitualment els centres d’acollida d’animals solen ubicar-se en
terrenys rústics, s’ha agafat un valor de lloguer mitjà per a aquests tipus de terreny.
e) Els serveis externs contractats, bàsicament serveis veterinaris, així com els productes
d’alimentació necessaris i adquisició de material de difusió.
5.1.2 Costos indirectes, que comprenen les despeses de gestió i bancàries que tindrà el
contractista vinculades al servei i el benefici industrial.
5.1.3 Cost estimat pel manteniment dels animals que es trobin en el centre de recollida
d’animals en el moment de finalització del contracte, calculat en base al que es reflecteix en
l’Annex I (10 animals durant un període de 3 anualitats)

5.2 Preu de licitació
5.2.1 LOT 1.- Recollida d’animals abandonats i/o perduts
Es calcula el preu en funció de l’import del pressupost anual (ANNEX I), i per a un màxim de 240
gossos a l’any (segons les dades dels darrers 4 anys) fent un total de 143,98 (IVA exclòs) per
animal.
PREU PER PERÍODE RECOLLIDA ANIMALS
(en subm./ serv perllongat en el temps)
€ / mes
€ / any
€ / període
(pròrrogues
incloses)

€/ període
(pròrrogues no
incloses)

Sense IVA

2.879,65 €

34.555,80 €

138.223,20 €

69.111,60 €

IVA (21%)

604,73 €

7.256,72 €

29.026,87 €

14.513,44 €

Amb IVA

3.484,38 €

41.812,52 €

167.250,07 €

83.625,04 €

5.2.2 LOT 2.- Control de colònies de gats
Es calcula el preu en funció de l’import del pressupost anual (ANNEX II), i per a un màxim de 67
gats (segons les dades dels darrers 2 anys)
PREU PER PERÍODE CONTROL COLÒNIES DE GATS
(en subm./ serv perllongat en el temps)
€ / any
€ / període
(pròrrogues
incloses)

€ / mes

€/ període
(pròrrogues no
incloses)

Sense IVA

692,92 €

8.315,04 €

33.260,16 €

16.630,08 €

IVA (21%)

145,51 €

1.746,16 €

6.984,63 €

3.492,32 €

Amb IVA

838,43 €

10.061,20 €

40.244,79 €

20.122,40 €

5.2.3 LOT 3.- Recollida animals morts
Es calcula el preu en funció de l’import del pressupost anual (ANNEX III), amb una previsió de
15 unitats/animals a l’any (segons les dades del darrer any)
PREU PER PERÍODE RECOLLIDA ANIMALS MORTS
(en subm./ serv perllongat en el temps)
€ / UNITAT
€ / PREVISIÓ (15
€ / període
unitats/any)
(pròrrogues
incloses)

€/ període
(pròrrogues no
incloses)

Sense IVA

179,29 €

2.689,35 €

10.757,40 €

5.378,70 €

IVA (21%)

37,65 €

564,76 €

2.259,05 €

1.129,53 €

Amb IVA

216,94 €

3.254,11 €

13.016,45 €

6.508,23 €

S’adjunten els càlculs del pressupost de costos i preu de licitació com a annexos 1 i 2
5.4 Valor estimat del contracte

5.4.1 LOT 1.- Recollida d’animals abandonats i/o perduts
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (2 anys): 69.111,60 €
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (2 anys): 69.111,60 €
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 138.223,20 €

5.4.2 LOT 2.- Control de colònies de gats
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (2 anys): 16.630,08 €
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (2 anys): 16.630,08 €
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 33.260,16 €

5.4.3 LOT 3.- Recollida animals morts
TOTAL PREU LICITACIÓ PEL SERVEI IVA EXCLÒS (2 anys): 5.378,70 €
TOTAL PRÒRROGUES IVA EXCLÒS (2 anys): 5.378,70 €
TOTAL VALOR ESTIMAT CONTRACTE IVA EXCLÒS: 10.757,40 €

6. DOCUMENTACIÓ EXPLÍCITA A PRESENTAR PELS LICITADORS
6.1 Sobre núm. 1
Documentació administrativa:
1. Permís municipal ambiental o comunicació prèvia de posada en funcionament
del nucli zoològic, del municipi on aquest es troba.
2. Acreditació de disposar d’un centre de recollida d’animals degudament
legalitzat, incloent:
• Acreditació d’estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics del
departament competent en matèria de medi ambient, en virtut de l’article
21.a) del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals.
6.2 Sobre núm. 2
Memòria de funcionament del servei, la qual haurà de definir, com a mínim:
6.2.1.Gestió funcional de les instal·lacions:
a. Organització.
• organització interna.
o serveis propis.
o serveis exteriors.
b. Recursos.

•
•

recursos materials: relació dels béns i les instal·lacions al servei de
l’equipament.
recursos humans: relació del personal assignat (nombre, categoria i
funcions)

6.2.2.Gestió del manteniment dels animals:
a. Bloc de manteniment:
• manteniment preventiu, amb relació de productes utilitzats per a la
desinfecció i neteja diària dels boxs dels animals.
• manteniment normatiu, amb relació de productes per a la desparasitació
de l’animal i la prevenció de possibles malalties.
b. Previsió de consum diari de l’animal.
7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
S’haurà de presentar dins el primer semestre de cada any, al registre general de l’Ajuntament:
LOT 1
7.1 Presentar al registre general de l’Ajuntament dins el primer semestre de cada any, una
memòria del servei que inclourà el número de recollida d’animals en el període, el número
d’animals recuperats per part dels propietaris, especificant el seu número de microxip, la
quantitat d’adopcions, esterilitzacions i eutanàsies realitzades, detallant el motiu i els mitjans
per realitzar-les, i sempre que sigui possible, relacionant el número de microxip dels animals.
7.2 Fer-se càrrec dels animals recollits i no donats en adopció que es tinguin al centre d’acollida
en el moment de finalització del contracte.
LOT 2
7.3 Presentar al registre general de l’Ajuntament dins el primer semestre de cada any, una
relació de les colònies de gats que s’estan controlant, la seva ubicació, el nombre d’animals que
hi ha a cadascuna, les actuacions veterinàries realitzades i si hi ha hagut incidències.
LOT 3
7.4 Presentar al registre general de l’Ajuntament dins el primer semestre de cada any, una
relació dels animals morts retirats de la via pública, indicant el carrer on s’ha fet l’actuació i
l’hora, el tipus d’animal i indicant si es tracta d’un animal identificat amb xip o no, i si se n’ha
trobat el propietari.
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