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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI PERMANENT
DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS DE COMPANYIA MAL
FERITS, ABANDONATS, PERDUTS, ENSALVATGITS O MORTS I
DE CONTROL DELS ANIMALS SALVATGES URBANS DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat, a 25 de novembre de 2019
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1. CONSIDERACIONS GENERALS
1.1.

Objectiu del Servei

És objecte d’aquest document definir les prescripcions tècniques que han de
regir el contracte de la prestació del servei permanent de recollida i control
d’animals de companyia mal ferits, abandonats, perduts, ensalvatgits o morts i
de control dels animals salvatges urbans del municipi de Cornellà de Llobregat,
amb l’objectiu de donar-los unes condicions d’aixopluc, aliment, salut i
trobar-los nous propietaris, segons que preveu el Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Els animals de companyia objecte d’aquest servei seran:

1.2.

Omissions

Les omissions d’aquest document, o de les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per portar a terme correctament el servei de recollida i control
d’animals de companyia mal ferits, abandonats, perduts, ensalvatgits o morts i
de control dels animals salvatges urbans del municipi, no eximeixen al
contractista de l’execució dels esmentats detalls, que s’hauran de realitzar
segons el bon ofici i costum, com si haguessin estat efectivament descrits,
restant vinculat en la seva execució a les normes recollides a la legislació
vigent.
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1.3.

Treballs inclosos

D’acord al que disposa la normativa d’aplicació:
a) captura i/o recollida dels animals de companyia, segons que defineix l’art.
3 del DL 2/2008, mal ferits, abandonats o morts, de qualsevol espai públic
del municipi (via pública, parcs, jardins, edificis de competència municipal,
etcètera) prèvia sol·licitud dels departaments competents (Guàrdia Urbana,
Dept. de Salut Pública i/o Dept. de Manteniment i Serveis).
b) La recollida domiciliària d’animals de companyia dins del terme municipal,
derivats de procediments administratius, judicials o casos dictaminats per
Serveis Socials, sota criteri dels departaments competents.
c) el trasllat dels animals al centre d’acollida d’animals de companyia. Aquest
centre ha de complir amb la normativa vigent i disposar per a les seves
instal·lacions de número de registre de nucli zoològic i, també, pel cas
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•

Aquells animals abandonats, perduts o morts,
Aquells implicats en procediments administratius i/o judicials, que calgui
recollir segons l’autoritat competent,
Aquells que, pel seu estat general i/o comportament puguin suposar un
risc per a la salut o la seguretat (animals ensalvatgits).
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•
•

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
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l)

m)

n)
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d)

d’animals morts haurà de disposar d’un gestor de residus. Aquestes dues
certificacions s’acreditaran a l’oferta presentada per la prestació del servei.
identificació dels animals, el reconeixement i avaluació de l’estat sanitari i
comportament de l’animal en arribar al centre, el control veterinari,
desparasitació interna i externa i la identificació mitjançant microxip.
manteniment convenient dels animals, alimentar-los i disposar de les
condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats
dels animals, en els termes establerts per la normativa vigent.
tractaments veterinaris com l’esterilització, de mascles o femelles (excepte
en els casos que s’estableixin per reglament), castracions, vacunacions,
guariments de malalties, tests, etcètera, i sempre d’acord amb el que es
disposa al DL 2/2008 i duta a terme per veterinaris titulats.
localització dels propietaris dels animals, sempre que sigui possible.
Promoció de les adopcions responsables i de l’establiment de programes
d’acollida temporal, sempre d’acord i seguint línies d’actuació conjuntes
amb els departaments municipals competents i seguint el procediment
legalment establert. Els animals s’hauran de lliurar als adoptants identificats
amb microxip i desparasitats, també vacunats i esterilitzats si han assolit
l’edat adulta. S’informarà a l’adoptant que té l’obligació de comunicar-ho al
cens municipal o al Registre general de l’ajuntament on resideixi, i fer-ho en
els terminis legals establerts.
Participació en les campanyes d’adopció d’animals que l’Ajuntament
organitzi.
Disposar d’una pàgina web pròpia per a la promoció de l’adopció dels
animals.
El centre haurà de disposar d’uns horaris d’atenció al públic, que com a
mínim comprendran l’obertura dissabtes i diumenges en horari de matí, i de
dilluns a divendres en horari de tarda. També disposarà de telèfon i mail per
poder establir-hi comunicació.
Sacrifici de gats, gossos i fures només pels motius humanitaris i sanitaris
que s’estableixin per via reglamentària. El sacrifici d'animals s'ha de fer, en
la mesura que sigui tècnicament possible, de manera instantània, indolora i
amb atordiment previ de l'animal, d'acord amb les condicions i els mètodes
que s'estableixin per via reglamentària. El sacrifici dels animals de
companyia han d'ésser fets sempre sota control veterinari.
eliminació del cadàver mitjançant incineració en la forma legalment
establerta a les instal·lacions acreditades per l’Agència de Residus de la
Generalitat de Catalunya.
Es poden fer controls específics de poblacions d'animals a petició del
departament corresponent, a un lloc determinat, acordat prèviament per
ambdues parts, en condicions estrictament controlades i de manera
selectiva.
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2. EXECUCIÓ I CONTROL DELS TREBALLS
2.1.

Forma de prestació del servei

El servei serà permanent, 24 hores al dia, set dies a la setmana, tots els dies
de l’any. L’adjudicatari posarà a disposició municipal un telèfon operatiu 24h
per sol·licitar els serveis.
Només els Departaments de Guàrdia Urbana, de Salut Pública i de
Manteniment i Serveis d’aquesta Corporació poden demanar la prestació dels
serveis definits en aquest plec.
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El trasllat dels animals es realitzarà seguint les prescripcions contingudes a
l’art. 8 del DL 2/2008.
Una vegada arribat al centre d’acollida, fet el control veterinari inicial,
comprovat si porta o no microxip, en un termini màxim de 48h s’enviarà foto i
descripció més acurada de l’animal, junt el document diligenciat del paràgraf
anterior, via correu electrònic al Dept. de Manteniment i Serveis.
Les instal·lacions del centre d’acollida hauran de reunir les condicions
establertes al Decret 243/1994 de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els
requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia
abandonats, i altra disposició coincident. Haurà de disposar de les
corresponents mesures de seguretat, amb la finalitat de garantir la integritat
física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d'animals
que convisquin en grups per tal d'evitar baralles i la propagació de malalties
infectocontagioses.
El centre ha de disposar d’un llibre de registre d’entrades i sortides,
degudament segellat per la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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En el moment de la recollida de l’animal, es lliurarà un full de fitxa registre
(veure model Annex II de full de recollida d’animal abandonat) a l’agent de
Guàrdia Urbana o tècnic del departament municipal, que reculli les dades
bàsiques de l’animal, fent constar data, hora, lloc de recollida, tipus d’animal
-incloent espècie, raça, si legalment és considerada o no potencialment
perillós-, estat sanitari, número de xip si en té i les observacions rellevants que
calgui. Aquest document es diligenciarà pel representant municipal anotant el
seu nom o número d’agent, la seva signatura i segell del departament
corresponent. Sense aquest document diligenciat no es validarà el servei a
efectes del seu pagament.
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El servei s’haurà de realitzar tan aviat com sigui possible. El temps
transcorregut des de l’hora de l’avís fins al moment de la captura haurà de ser
sempre inferior a 2 hores. Es donarà especial atenció als casos urgents o
d’animals potencialment perillosos o agressius.
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de la Generalitat de Catalunya (DARP), amb les dades de cadascun dels
animals que hi ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o
lliurament, de la persona que n'ha estat propietària, si fos coneguda, i també de
les dades de l'animal. Aquest llibre ha d'estar a disposició de les
administracions competents i actualitzat al dia.
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El personal que treballi al centre de recollida d'animals de companyia que
realitzi tasques de recollida o manipulació d'aquests animals ha d'haver fet un
curs de cuidador o cuidadora d'animals, les característiques i el contingut del
qual han d'ésser establerts per reglament quan aquest es desenvolupi.
L’adjudicatari està obligat a acreditar que té contractada la/les pòlissa/es
d’assegurances que cobreixin els riscos de l’activitat, inclosa la responsabilitat
civil, per un mínim de 500.000 euros.
Els diferents serveis inclosos en aquest document s’executaran segons s’ha
indicat en els punts anteriors, llevat que es tracti d’una actuació de reconeguda
urgència.
L’adjudicatari participarà, previ requeriment municipal, a les campanyes per
promoure l’adopció dels animals recollits i acollits en l’àmbit del municipi;
traslladant-los fins al municipi i posant els mitjans necessaris per a la seva
exhibició en els termes legalment establerts. Aquestes campanyes seran com a
màxim 2 vegades a l’any.
Serà obligatori disposar d’una pàgina web per promoure l’adopció i l’acollida
dels animals. Aquesta haurà de contenir la relació amb la fotografia
corresponent de tots els animals recollits dins el terme municipal de Cornellà de
5
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Els animals recollits no identificats mitjançant microxip o bé aquells que no
hagin estat reclamats pels seus propietaris, que s’hagin declarat abandonats,
els procediments de renúncies o altres supòsits, seran identificats per
l’adjudicatari amb microxip homologat al seu nom, un cop transcorregut el
termini legal establert per a la seva recuperació o restitució. El número de xip
de l’animal s’haurà d’informar a la fitxa individual corresponent. Els animals
involucrats en un procediment administratiu o judicial, restaran en custòdia de
l’adjudicatari fins que es donin les circumstàncies que permetin la seva sortida.
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L’adjudicatari s’encarregarà de les gestions necessàries per localitzar el
propietari dels animals amb xip. En el cas d’animals no identificats, caldrà que
qui reclami a l’animal acrediti de manera fefaent que és el propietari, mitjançant
la cartilla sanitària, fotografies o qualsevol altre document que permeti tenir
constància que efectivament ho és. Per recuperar-ho haurà de fer-se càrrec de
totes les despeses originades i no es facturaran a l’Ajuntament. Els imports a
pagar per part del propietari que recuperi l’animal no seran mai superiors als
preus que es facturarien pels mateixos serveis a l’Ajuntament, i en cap cas
seran superiors a 200eur més IVA.
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Llobregat (aquesta procedència de l’animal constarà específicament i es
podran llistar només els d’aquest terme municipal amb el filtre corresponent),
malgrat pugui incloure altres animals residents al centre no procedents del
nostre municipi. Aquesta pàgina s’actualitzarà com a mínim quinzenalment,
amb les imatges i la informació relativa als animals recollits a l’espera de trobar
un adoptant.
2.2.

Règim interior

El contractista presentarà mensualment la relació dels serveis realitzats
sol·licitats per l’Ajuntament que, un cop revisats, pel tècnic municipal
competent, originaran les certificacions dels serveis prestats, amb periodicitat
mensual.
Els abonaments dels serveis s’efectuaran mitjançant factures mensuals
específiques.

2.3.

Fitxa individual i informes dels treballs realitzats

Mensualment es lliurarà al Departament d’Espai Públic i Convivència la
documentació següent:
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•

•

•
•

Fitxes individuals de cada animal recollit sol·licitat per l’Ajuntament on
constaran les dades bàsiques de l’animal, fent constar data, hora i lloc de
recollida, tipus d’animal (espècies, raça, estat sanitari), fotografia, número
microxip i altra informació complementària que es consideri necessària.
S’adjunta model tipus a l’Annex II.
Estadística mensual a lliurar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat on
farà constar els serveis de recollida, recuperacions, acollida, adopcions i
eutanàsies realitzats. Les dades estadístiques hauran de coincidir amb el
llibre registre d’entrades i sortides. Aquest llistat contindrà, com a mínim,
data de la recollida, número de servei de la Guàrdia Urbana, animal i raça,
situacions per les que ha passat l’animal amb data (adopció, recuperat,
mort...) i número de xip.
Dades de localització i identificació dels propietaris o posseïdors dels
animals abandonats.
Dades d’interès: informes veterinaris, propietaris dels animals, serveis nuls,
etc.
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Els Serveis Municipals tindran lliure accés a les instal·lacions i a realitzar les
inspeccions que considerin oportunes; els responsables del centre, en el
moment de la inspecció, hauran de facilitar-los la documentació exigible; i els
documents justificatius o factures dels serveis.
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Si el centre d’acollida d’animals dóna servei a més d’un municipi, disposarà
d’un registre d’entrada i sortida d’animals exclusiu pels provinents del municipi
de Cornellà de Llobregat.

APROBADO

Plaça de l’Església, 1 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Aquestes fitxes podran ser sol·licitades pels Serveis Municipals en qualsevol
moment. Addicionalment el Departament de Manteniment i Serveis podrà
sol·licitar informe resum dels serveis prestats per un període determinat.
2.4.

Gossos actualment tutelats per l’Ajuntament de Cornellà

L’adjudicatari del servei assumirà el manteniment dels animals que, en el
moment de la signatura del contracte, estiguin dipositats en l’anterior centre
d’acollida municipal. En aquest sentit, si s’escau, traslladarà els animals de
l’anterior centre d’acollida al nou adjudicat sense cap cost addicional per
l’Ajuntament, i portarà a terme els tràmits administratius de canvi de nom dels
microxips de tots els gossos.

A més del previst en el present document, serà d’aplicació la normativa vigent i
la que es pugui establir durant la vida del contracte. A destacar:
•

ORTI ORTEGA, Dani (1 de 2)
14_Tècnics Projectes d'Espai Públic
HASH:0C657EF98C63D009258386BE0AC34D25CEF93C67

CHACON MURILLO,Jesus (2 de 2)
24_Cap de Secretaria
HASH:0C657EF98C63D009258386BE0AC34D25CEF93C67

•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del registre de nuclis
zoològics de la Generalitat de Catalunya.
El Decret 243/1994 de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els
requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de
companyia abandonats.
El Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel que es regula la
identificació i registre general dels animals de companyia.
Decret 6/1999 de 26 de gener, pel que estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes
d’eutanàsia pels animals de companyia que s’han de sacrificar.
Decret 170/2002 del 11 de juny, matèria gossos considerats
potencialment perillosos.
Llei 8/2003 de 24 d’abril de sanitat animal.
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de protecció dels animals.
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3. NORMES
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Es facilita un llistat d’animals (Annex I) que són acollits en el moment de la
redacció d’aquest document (llistat orientatiu atès que en el transcurs de la
licitació poden haver-hi modificacions per noves altes o baixes). En el moment
de la signatura del contracte es facilitarà el llistat actualitzat per tal que
l’adjudicatari conegui quins són els animals que exactament s’han de
traspassar.
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Decret 47/2012, de 8 de maig, que regula les normes relatives a la
protecció dels animals durant els seu transport.

Cornellà de Llobregat, signat digitalment.
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ANNEX I. Animals en acollida a data 8/10/2019

(cap)
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ANNEX II. Model de full de recollida d’animal abandonat

FULL DE RECOLLIDA D'ANIMAL ABANDONAT

Número de referència del servei al registre de la Guàrdia Urbana:
Hora petició recollida:
Hora realització recollida:

Lloc recollida:

Dependències Guàrdia Urbana
Deambulant pels carrers. Capturat a:
Altres (especificar):

Espècie:

Gos. És potencialment perillós?

Sí
No
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HASH:0C657EF98C63D009258386BE0AC34D25CEF93C67

CHACON MURILLO,Jesus (2 de 2)
24_Cap de Secretaria
HASH:0C657EF98C63D009258386BE0AC34D25CEF93C67

Dades principals de l'animal:

Raça:
Color:
Pes aproximat:
Edat aproximada:
Sexe:

Mascle
Femella

Identificat amb xip?

Sí. Específicar número:
No. Especificar número amb què s'acaba identificant l'animal
un cop a la protectora:

Observacions:

Animal mort
Animal ferit a sacrificar
Servei negatiu (desplaçament sense captura)

És decomís i resta en custòdia?

Sí
No

Signatura representant municipal
Nom o número agent i segell Departament

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT - Plec de clàusules o condicions

Gat, fura o assimilable
Au
Altres (especificar):

Signatura Adjudicatari del servei
a qui se li entrega animal
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Código para validación :2VZA3-77CYQ-G8JF9
Verificación :https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do
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Data petició recollida:
Data realització recollida:

