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1. Antecedents.
La realització del servei de recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida iadopció d'animals a la
ciutat de l'Hospitalet és a la vegada, una competéncia municipal própia iun servei que ha de
prestar l'ajuntament.

1.a.- L'article 16 del Decret Legislat¡u 2/2OOB de 15 d'abril, text refós de la llei de Protecció dels
animals, estableix que correspon als ajuntaments contractar un servei de recollida ¡custódia dels
animals abandonats, perduts o ensalvatg¡ts al terme mun¡cipal. Aquest servei es pot concertar la
seva execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels
animals legalment constituides o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de
company¡a.

2.a.- L'article 52.9 de la llei 18/2009 de Salut pública, estableix que l'ajuntament

és competent
per a prestar, entre d'altres, el següent servei mínim en matéria de salut pública: "La gest¡ó del
risc per a la salut derivat dels animals doméstics, dels animals de companyia...,,; L,article 53 de
l'esmentada llei, estableix que "es podrá fer d¡rectament o per qualsevol de les formes de gestió
que estableix la legislació de régim local".

2. Exposició de les necessatats detectades ijustificació de la soluc¡ó escollida:

la finalitat consisteix en donar compliment a l'esmentat mandat legal,
l'Ajuntament de l'Hospitalet no disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitzar aquestes
actuacions, mot¡u pel qual cal procedir a l'auxil¡ mitjangant la contractació amb tercers, tot
d'acord amb l'objectiu d'estab¡litat pressupostária ¡control de despesa, iamb total respecte als
princ¡pis d'eficácia, efic¡éncia, publicitat, transparéncia, no discriminació iigualtat de tracte.
considerant que

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opció més eficient ieficag que assegura la
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació dlun servei esDecialitzat en la
gestió de la recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida iadopció d,animals.

Tanmateix, per tal d'assegurar una continuitat mínimament óptima del servei suficient per donar
resposta també a aquestes necessitats, es considera una durada mínima del contracte de dos
anys i amb poss¡bilitat de prórroga per un termini de dos anys més.

3. objecte i modal¡tat de contracte que millor s'ajusta a les necess¡tats detectades,
L'objecte del contracte es la realització del servei de recollida, captura, trasllat, assisténcia,
acollida i adopció d'animals a la c¡utat de l'Hospitalet.
El servei d'aquest contracte correspon al vocabulari comú de contractes públ¡cs cpv 2oog:
85210000-3 - Llars per animals de companyia.
85200000-1 - Serveis de veterinária

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'un servei de recollida, captura,
trasllat, assisténcia, acollida iadopció d'animals pel Negociat de Protecció dels animals del Servei
de Salut de l'Area de Benestar ¡ Drets Socials de l'Ajuntament de L'Hospitalet, cal indicar que les
fases del cicle product¡u de l'objecte del contracte són les següents;

1)

Contractació i formació de recursos humans.

2)

Adquis¡ció de productes, material, utillatge ¡estris.

3)

Real¡tzació del servei.

4)

Manteniment dels animals,

5)

Els costos d'utilització, com els consums energétics i altres recursos.

Els criteris que, d'acord . amb l'anterior, es consideren ad¡ents incorporar com

a

criteri

d'adjud¡cació, són el preu ialtres mesures socials.

Per la qual cosa, qualsevol m¡llora social i/o mediambiental vinculant de forma d¡recta amb
qualsevol fase en l'execuc¡ó d'aquest cicle productiu esdevé una millora qualitativa o quant¡tat¡va
que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficag i
eficient.
4. Justificació de no divisió en lots,

Als efectes del que disposa l'article 99.3 de la tlei 9/20L7 de 9 de novembre de 20L7, en
endavant LCSP, es fa constar la no divisió per lots de l'objecte del present contracte, per la

naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realitzac¡ó ¡aprofitament
individual ifuncional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. A més
caldria exigir una coord¡nació i planificació global dels treballs per a una correcte execució global
de les prestacions que resulta desproporc¡onada per a les finalitats d'interés públic que es
persegueixen en l'execució d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no
Doden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i
una correcte assignació dels recursos públ¡cs proporcionals a la final¡tat requerida.

5.

Pressupost base de Iicitac¡ó.

El pressupost base de licitació que determina el límit máxim total de despesa del contracte, i que
l'Ajuntament no está obligat a esgotar, s'estableix en la quantitat máxima de 362.310,30.-€ amb
el desglossament següent (299.430,00.- € pressupost net + 62'880,30 € dTVA 21olo), pel que fa
a la durada inicial de dos anys, d'acord amb les següents preus unitarisl
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a partir del cálcul de l'esforg que suposará
la realització de les tasques per a la prestació dels serveis objecte del contracte i el métode de
cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte, és el que figura a l'annex adjunt al
El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert

present document.
La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris indicats.

No es valoraran aquelles ofertes que no pressent¡n tots els preus unitaris demanats a l'oferta
econdmica.
Les propos¡cions presentades fora de term¡ni no seran admeses sota cap pretext.
Les ofertes que excede¡x¡n el pressupost net de la licitació seran excloses.

L'Ajuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats executades
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l'Ajuntament no resta
obligat a exhaurir l'import adjudicat, sinó que ho fará en funció dels preus un¡tar¡s realment
executats.

tot cas les ofertes que excede¡x¡n el preu un¡tari de referéncia establert com a preu máxim
resultaran excloses per superar el tipus de licitació.
En

6. Imputació pressupost municipal,
Aquest contracte per la durac¡ó de la seva execució comporta que la seva despesa s'imputi
d iferents exerc¡cis pressu postaris.

a

La despesa corresponent a l'exercici 2019 per import de 98.12s,70 euros, es fará efectiva amb
cárrec a la partida que consta al certificat de retenció de crédit núm. 190012148 de data 7 de
febrer de 2019.
La despesa corresponent als exercicis 2o2o i 2021, per import de 191.155,15 euros ¡ 83.029,45
euros, respectivament, es faran efectives amb cárrec a la partida que consta als certificats de
retenc¡ó de crédits d'exercicis posterior números 19OOO82O1A i 190008204Y, resoectivamenr.

Any

Mesos

Económic

Program Orgáni

Import net

o/o

Import

IV

IVA

Import total

A

2079

o,)

227.99.01

3110

o4

81.095,62 €

2l

17.030 08€

98.125.70 €

2020

r2

227.99.0t

3110

04

149.715,00 €

2l

JI 440.L5€

181.155.15 €

202t

tr,f,

227.99.07

3110

o4

68.619.38 €

2l

74.470.07€

83.029.45 €

62.880,30 €

362.310.30 €

TOTAL

299.430,00 €
Import total

362.310,30.-€

La referida despesa respon a les previsions dels plec, Per al cas que els trám¡ts licitatoris i la
formal¡tzació del contracte no s'haguessin conclós a la data prevista d'inici del servei prevista en
aquests plecs i en els plecs de condicions técniques, es reajustará el termini a la data prevista de
l'in¡c¡ efectiu del contracte, ies procedirá al reajustament de la despesa corresponent, de
conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s,aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públioues.
¿

Atés que el present contracte comporta despeses de carácter plurianual, la seva autor¡tzac¡ó o
realització se subordina al crédit que per a cada exerc¡ci autoritzin els respect¡us Pressupostos
mun¡cioals.

7.

Valor estimat del contracte.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modif¡cacions i prórrogues, el valor estimat del contracte sense ¡ncloure
l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el proced¡ment d'adjud¡cació ila
publicitat és el següent:

Pressupost

Any

net

Pressupost

nel Pressupost

prórroga prevista

prestació

net amb

modificacions

SUMA

del

cost económic

81.095,62.-€

81.095,62.-€

2020

149.715,00.-€

149.715,00.-€

2021

68,619,38.-€

81.095,62.-€

r49.715,00.-€

2022

149.715,00.-€

149.715,00.-€

2023

68.619,38.-€

68.619,38.-€
59.886,00-€

658.746.00.-€

TOTAL

8.

59.886,00-€

Cr¡teris d'adjudicaéió ¡just¡f¡cac¡ó de la proporc¡onal¡tat de la puntuació ass¡gnada
a cada cr¡ter¡ respecte del total de cr¡teris a cons¡derar:

1.- Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que serv¡ran de base per a la seva adjudicació són
tots avaluables de forma automática i són els següents:

1.1

Preu

ofertat:

5 punts, el qual representa el 29,41o/o del total a puntuar.

En la proposició caldrá que el licitador indiqu¡ el preu que ofereix a cadascun dels preus unitaris
máxims expressats a la cláusula 5 d'aquest informe. Per tal d'homogeneitzar les ofertes i saber
quina és la més avantatjosa, es fará un sumatori de tots els preus unitaris ia la proposició que
obtingu¡ un sumatori més baix se li atorgará la máxima puntuació de 5 punts i a la resta de forma
inversament proporcional segons la fórmula segÜent:
P=

Lx M
of

és la puntuació obtinguda..
la puntuació máxima a atorgar.
M és l'oferta més económica de totes les oresentades
of és I'oferta oue es valora.
P

L és

Altres criteris técnics de valoració automática: 12 punts, el qual representa el 70,59olo
del total a Duntuar.

.
.
.
.
¡
.
o

a ser ¡dentificats a nom de
l'adjudicatari mitjangant la seva adopció als 30 dies de la seva
Disposar d'un programa pel qual els animals passln

entrada.........,,

...,,3 punts.

Disposar de programes específics de resoc¡alització d'animals amb problemes d'adaptació,
real¡tzats amb personal titulat..............
................2 punt.
Disposar de Programes de formació d'alumnes en practiques en matéries
veterináries.....
...,...1 ou nt.
Disposar de programes d'educació canina de recolzament als adoptants d'animals
realitzats per personal qualificat.........
..................2 punt.
Disposar de programes de col.laboració amb el banc de sang anima1,.,.,.... ,,........1 punts.
Disposar de programes consolidats, amb un mínim d'un any, per a la promoció de la
cessió, adopció o apadrinament per als an¡mals allotjats al centre que hagin superat els
períodes d'estada establerts........
...2pu nts,
Acreditació de disposar, com a mínim, d'un vehicle de propulsió híbrida, eléctrica o amb gas
liquat no contaminant per a l'execució del servei.........
. . . . . , . . , . . . . . , . . 1 ounts,

El máxim de punts a atorgar per la suma de tots els criteris esmentats

per a l'adjudicació del contracte és de 17 punts.

(1+2) ique serviran de base

Els licitadors hauran d'acreditar documentalment l'acomDliment d'aquests criteris técnics.

9. Procediment d'adjudicació.
Considerant l'¡mport del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu
objecte, les quals corresponen a un servei de prestació municipal obligatória segons estableix
l'article 16 del Decret Legislatiu 2/2O08 de 15 d'abril, text refós de la llei de Protecció dels
animals ¡ l'art¡cle 52 . g de la lle¡ 18/2009 de Salut pública, així com el valor estimat del contracte
i els criter¡s que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar
aquest contracte mitjaneant un proced¡ment obert amb tramitació URGENT, d'acord amb l'acord
de la Junta de Govern Local UO4O7 /70, sessió 51/2018, de 11 de desembre de 2018.

10' cond¡c¡ons d'apt¡tud i de solvénc¡a t¿cn¡ca, econdmica ¡ financera de les empreses.
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació
i proporciona l¡tat que ha de regir en tota actuació admin¡strat¡va, les cond¡cions d'apt¡tud mínima
que s'haurá d'exigir als l¡citadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació és la
següent:

1.- Em.preses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que
són idéntiques o s¡milars al contracte que es pretén licitar ique no es trobin en suoós¡ts de
proh¡bició de contracta r.

A¡xí mateix, per assegurar la idoneTtat de les empreses lic¡tadores s'exigirá la segúent solvéncia:

Solv¿ncia econdmica i financera
El certificat d'asseguranEa d'¡ndemnització per riscos professionals exped¡t per l'assegurador on
constin els riscos assegurats ¡ la data de venciment de l'asseguranga, així com es pot aportar el
compromís de la seva renovació o prdrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l'execució del contracte per ¡mport mínim del valor estimat del contracte.

Solvéncia t¿cn¡ca
Les empreses adjud¡catáries presentaran una relació dels principals serveis o treballs realitzats
d'¡gual o similar naturalesa que els que constitueixen I'objecte del contracte en el curs dels tres
últims anys, ha de ser com a mínim al corresponent al 7oo/o de l'anualitat del mitjana del
contracte, en qué s'indiqu¡ l'¡mport, la data iel destinatari, públic o privat dels mateixos d'acord
amb el que s'estableix a I'article 90 de la LCSP.

D'acord a l'article 90 de la LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova creació,
entenent per tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica
s'acreditará per un o diversos dels mitjans a qué es refereixen les lletres b) a ¡) de l'article 90 de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, sense que en cap cas sigui
aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a I'execució d'un nombre determinat de serveis.
En aquest cas, I'adjudicatari haurá de presentar:

b) Declaració ¡ndicant el personal técnic o de les unitats técniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, espec¡alment aquells encarregats del control de qualitat.
Per determ¡nar els serveis que són sim¡lars al de l'objecte del contracte es tindran en compte els
tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal icom d¡sposa l'article 90.1'a) de la LCSP.

S'admet que els empresaris pugu¡n acred¡tar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i
recursos d'altres ent¡tats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar iamb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigéncia
del contracte d¡sposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella entitat.

11. Modificacions del contracte.
Tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat
el contracte, l'órgan de contractac¡ó podrá modificar el contracte per les causes següents:

a) En el supósit que, per motius degudament justificats, sigui necessari augmentar o disminuir els
serveis objecte d'aquest contracte, ja sigui el seu número o bé el tipus de serveis. La
modificació es fará d'acord amb els preus un¡taris adjudicats.

tot cas, l'import máxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran
superar a l'alga de forma acumulada, el 2Oo/o sobre l'import in¡cial del contracte, n¡ establir nous
En

oreus

un

itaris.

La mod¡ficació del contracte que s'acordi, no podrá alterar la naturalesa global del contracte, les
condicions essencials de la licitació ide l'adjudicació del contracte, i haurá de limitar-se a
introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci
necessária i será obligatória per al contractista,
Les condicions, abast i ¡ímits d'aquesta/es mod¡f¡cació/ns i lales que hagi proposat l'adjudicatari
en la seva oferta, seran obligatóries pel contractista. El procediment per aquesta modificació
requerirá l'audiéncia al contractista i, sl escau, del redactor del projecte o de les especificacions

técniques,

ila

seva formalització en document admin¡stratiu.

12, Pagament de factures.
El pagament de les factures es realitzará mensual, d'acord amb el calendari de pagaments previst
per l'Ajuntament i prévia comprovació isupervisió de les prestacions real¡tzades, Sens perjudici
de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les Drestacions
Dactades.

13, Term¡ni d'execució,
La durada de les prestacions será de dos anys, preveient com a data d'inici el dia 15 de juny de
2019 i es contempla prórroga per un termini máxim de 2 anys més per any natural.

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 imprev¡sibles per a l'órgan de
contractació produTdes durant el procediment d'adjudicació del futur contracte posterior a aquesta
licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que comenci l'execució del nou contracte de
conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la Lcsp i pel term¡ni máxim de 9 mesos sempre iquan
s'hagi publicat la nova licitació amb una antelac¡ó mínima de 3 mesos resDecte de la f¡nalització
del contracte.
Per al cas que els tr¿mits l¡c¡tatorls ila formalització del contracte no s'haguessin conclós a la
data prevista d'inici del servei prevista en aquests plecs ien els pleis de técniques, es reajustará
el termini a la data prevista de l'inici efectiu del contracte, ies procedirá al reajustament de la
despesa corresponent, de conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 áe 12 d,octubre,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions públioues.

14, Revisió de preus.
L'adjudicatari no
contracte,

té dret a revisió de preus, ateses les

ca

racterístiq ues

¡ durada del

present

15. Condicions especials d'execució de¡ contracte.
Les previstes al plec de cláusules administratives Darticulars

16,- Garanties,
Ateses les ca racterístiques del contracte no s'exige¡x garantia provisional, No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurá de dipositar d'una garantia definitiva per import de
14.97r,L5 euros, equ¡valent al 5olo del pressupost base de l¡c¡ta¿ió, IVA exclós, que s,efectuará a
través de qualsevol dels mitjans que preveu la llei de contractes.

17. Termini de garantia
En el present contracte no es fixa term¡ni de garant¡a, atesa la seva naturalesa i característiques,

18, subcontractac¡ó
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestac¡ons següents:
-L'acolliment i/o el canvi de nom dels animals pendents de ser adoptats per un partlcular.
- L'assisténcia veterinária u rgent.
Las empreses subcontractades per l'adjudicatari hauran de complir

tots els requisits establerts en

l'article 215 de la Llei 9/2017, Llei de contractes del sector públ¡c.

19.- Cessió del contracte.
Ateses les

ca

racterístiq ues. del contracte es permet la cessió del contracte.

2O. Subrogació dels

treballadors

En aquest contracte no hi ha subrogació de treballadors.

21.- El responsable del contracte
L'Ajuntament designará un responsable del contracte entre el personal técnic de la Corporació o alié.

Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigiláncia de la
realitzac¡ó dels serveis contractats,
verificacions corresponents.

i

exercirá les potestats de direcció

i

correcta

inspecció mitjanEant les

La persona responsable del contracte será e/la Cap del Negociat de Protecció dels animals de
l'Ajuntament de l'Hospitalet. E-mail de contacte: proteccioanima ls. @l-h.cat

22. Resoluc¡ó del contracte
Les Doss¡bles causes de resolució del contracte seran estrictament les especificades en l'article
211 i313 de la LCSP. L'ablicació iels efectes de les mateixes, si s'escau, es regiran per els
articles 212,213 de l'esmentada llei.

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb
l'Adm¡nistració Pública est¡pulades a l'article 71 LCSP.
L'incompl¡ment de les condicions especials d'execució.

23. Régim específ¡c de pena¡¡tats.

El contractista resta subjecte a les responsabil¡tats ¡ sancions següents:

a) Incompliments molt greus:
- L'¡ncompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el Plec administratiu.

-

L'¡ncompliment o compliment defectuós de les obl¡gacions ¡/o condicions d'execució del
contracte establertes en el Plec administratiu ien el plec de condicions técniques, quan produeixi
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

- L'incompliment de les prescr¡pcions sobre senyalltzació i seguretat de tercers en les prestac¡ons.

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos labora ls.

-

Les actuacions que, per acció o omissió¡ generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislac¡ó vigent.

L'incompliment dels terminis de pagament amb contract¡stes ¡ proveidors.

b) Incompl¡ments greus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o cond¡cions d'execució del
contracte establertes en el Plec administrat¡u i en el plec de condicions técniques, quan no
const¡tue¡x¡ falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació.de les prestacions.
- L'incompl¡ment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en el Plec administrat¡u,

quan

no se'ls hi hagi atribuit el carácter d'obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus

-

L'¡ncompl¡ment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en el Plec administratiu ien el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu,

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental

ex¡gides en la normativa de
prevenció de r¡scos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats3
Les penalitats que
üents:

li seran imposades al contractista per la comissió d'aquestes faltes són

les

seg

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5olo com a máxim del preu d'adjudicació per
a cada penalitat d'aquesta tipologia.
10

Per ¡ncompliments greus una penalitat equivalent a un 60lo com a máxim del preu d'adjudicació
per cada penalitat d'aquesta tipologia.

Per incompliments molt greus una penal¡tat equivalent á uñ 10olo com a máxim del preu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta t¡pologia es ¡ncompat¡ble amb la imposició
d'altres penalitats amb independéncia de la t¡pologia que sigu¡.
El termin¡ per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos

a

comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.
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ANNEX
Cálcul dels preus unitaris máxims per a la licitació del contracte per a la realització del servei de
recollida, captura, trasllat, assisténcia, acollida iadopció d'animals a la ciutat de l'Hospitalet,
El cálcul d'aquests preus s'ha realitzat en base

a l'exper¡éncia dels técn¡cs municipals en la gestió
programa de Protecc¡ó dels an¡mals acumulada a través de la gestió ¡ seguiment de les
licitacions prévies del mateix servei, les dades dels darrers dos anys il'estimació de la possible
evolució de la situació dels animals a la ciutat, així com els preus de mercat d'aquesta activitat,
En quan a aplicar la banda superior o ¡nferior dels preus del sector, s'ha efectuat en base als
preus majoritaris utilitzats pel sector,

del

PREUS DEL SECTOR
Preu de recollida/captu ra..,60,00. -€ - 80,00.-€
Visita veterinária... 25,00.-€
Implantació de microxip...25,00.-€ - 50,00.- €
Desparasitació, tests i vacunes...35,00.-€
Urgéncia veterinária...42,00.-€
Eutanásia...80,00.- €
Manutenció d iá r¡a 9os...6,00.-€ldia
Manutenció diária gat/altres animals..,3,00€/dia

Incineració....40,00.- €
Esterilització gos...125,00 - 250,00.-€
Esterilització 9at...80,00 - 100,00.-€
JUSTTFICACIó DELS PREUS DEL PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIó
Per a fer aquest cálcul, s'ha pres com a base orientativa el volum d'animals dels anys 2016 i
2017, diferenciant les tipologies d'animals, les actuacions a realitzar sobre cadascú d'ells iel
temps d'estada al refug¡ previ a l'adopció.

A- El conceptes a tenir en compte són els següents:

1-

ANIMALS AMB MICROXIP

Compren els conceptes de: Recollida + Visita veterinária + Actuacions Veterináries
( Desparassitació + Tests + Vacunes + Cert¡f¡cats idocumentació quan
sigui necessária) +
Urgéncies veterinár¡es (Part proporcional d'urgéncies i tractament veterinaris). x*Aquest
últim concepte es calcula en base a l'estimac¡ó (20o/o del total) de les actuacions urgents
que poden haver-h¡ en un anv.
2- ANIMALS SENSE MICROXIP

compren els conceptes de: Recollida + visita veterinária + Actuacions Veterináries
(Despa rassitació + Tests + vacunes + certif¡cats idocumentació quan s¡gui necessária) +
urgéncies veter¡náries (Part proporcional d'urgéncies i tractament veterinaris) +

Identificació amb microxiD.
5-

MANTENIMENT DIARI GOS

Manteniment dels animals no recuperats previ a l,adopció
L2

4-

MANTENIMENT DIARI GAT/ALTRES

Manteniment dels animals no recuperats previ a l'adopció.

5-

ESTERILITZACIO GOS

Esterilitzac¡ó dels animals prévia a l'adopc¡ó.

6-

ESTERILITZACIO GAT/ALTRES

Ester¡lització dels animals prévia a l'adopció.

Els preus que s'aplicaran per al cálcul d'aquest conceptes són els següents:

,I.- COST D'ENTRADA

Preu

RECOLLIDA/CAPTURA

80,00.- €

VISITA VETERINARIA

25,00.- €

ACTUACIONS VETERINARIES

35.00.- €

URGÉNCIES VETERINARIES** CStiMACió

ANtCTiOT

8,40.- €
148.40. €

2.. COST D'ENTRADA + XIP
IDENTIFICACIO AMB MICROXIP

TOTAL I+2

25.00.- €

173.40.-€

3.- MANTENIMENT PRE-ADOPCIÓ (30 d¡ES}
MANTENIMENT GOS

180.00.- €

MANTENIMENT GAT

90,00.- €

MANTENIMENT ALTRES

90,00.- €

4.. ESTERILITZACIO PRE ADOPCIO
GOS

125.00.- €

GAT

80,00.- €

L'est¡mac¡ó del moviment anual dels animals és la següent:

ANIMALS PER ANY
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ANIMALS

D'IDENTIF,

OBLIG,
u\...

>>!.,>

ALTRES

TOTAL AMB MICROXIP

SENSE MICROXIP

210

110

100

!¿)

10

DERIVATS

rlf
GESTIO ADOPCIO
ADJUDICATARI

34

oo

100

Altres t¡polog¡es d'entrada d'animals.
En aquest apartat es troben els animals que provenen de renúncies de particulars, les custódies
motivades per situacions socioeconóm iques a sol.licitud de Serveis Socials, així com els animals
¡mplicats en expedients administratius ¡/o judicials a l'espera de la séva resolució,

REN UN CIES
SOCIALS

NO ANIMALS

GOS NO IDENTIFICAT

77 ESTERILITZAT

8

trU5 NO IDENTIFICAT

NO ESTERILITZAT

a

GAT NO IDENTIFICAT

8 NO ESTERILITZAT

I

¡\L I I(trJ

4 INDIFERENT

4

CUSTODIA JUD/ SERV SOC,

NO ANIMALS

GOS NO IDENTIFICAT

6

GAT NO IDEENTIFICAT

4

ALTRES IDENTIFICATS

1

B- PREUS UNITARIS DEL CONTRACTE
Tenint en compte els conceptes anteriors els preus unitaris del contracte són els següents:
CONCEPTE

PREU UNITARI SENSE IVA

1

ANIMALS AMB MICROXIP

148,4O.- €

2

ANIMALS SENSE MICROX¡P

t73,4O,- e

3

MANTENIMENT DIARI GOS

6,0o.- €

L4

4

I¡IANTENIMENT DIARI
GAT/ALTRES

3,OO,- €

5

ESTERILITZACIO GOS

125,00.- €

6

ESTERILIITZACIO GAT/ALTRES

80,o0.- €

C. TOTALS

tingut en compte els conceptes indicats al punt B. Com a pas previ a
l'adopció, els animals de companyia (gossos, gats ¡ fures) han d'esser esterilitzats, d'acord al
Decret Leg¡slatiu 2/20A8 de 15 d'abril, Text refós de la Llei de Protecció dels animals. El concepte
actuació veterin¿ria també inclou tant la documentació obligatór¡a establerta per la normativa,
com la emissió de certif¡cats i documents sol.licitats per l'ajuntament. El concepte revisió
veterinária també inclou les rev¡sions i períodes d'observació posteriors que pugui sol'licitar
l'ajuntament. D'altre banda, la part proporcional d'urgéncies veterináries compren totes les
actuacions urgents i tractaments posteriors real¡tzades als animals. Les custódies jud¡cials, socials
i admin¡stratives es calculen en base una estáncia mitjana de 180 dies. El concepte de
manteniment diari comprén tant l'allotjament, com la manutenció iles assisténcies veterináries
Per al cálcul dels totals s'han

necessá ries.

Desglossament del total:

A; Entrada animals
ENTRADA ANIMALS
GOSSOS

total TiDus
210 IDENTIFICATS AMB MICROXIP
NO IDENTIFICATS AMB MICROXIP

LrAl)

125 IDENTIFICATS AMB MICROXIP
NO IDENTIFICATS AMB MICROXIP

ALTRES

100 DERIVATS
ADOPCIO

TOTAL A
13 Tipologia animals x cost entrada.

I

1

110

16.324.00.-€

100

17.340,00.-€

10

1.484.00.-€

oa rcia

ltf,

19.941.00.-€

34

3.005.60.-

€1

66

9.794,40.-

€2

67.889,O0.-€

1(Preu recollida/captura dels. animals + preu urgéncies veter¡náries)' 34 animals derivats.
'zPreu total d'entrada de nou animal

(148,4€f 66 animals adoptats.

B: Manteniment Pre-adopció
lf,

MANTENIMENT PRE-ADOPCIO

1

2

3

r'Ju55u5

118

6

30

2t.240.00.- €

(,At5

108

5

30

9.720.00.- €

30

5.940,00.- €

ALTRES

o0

TOTAL B

1:

Gossos adoptats

36.900,00.-€

2: Cost manteniment diari 3:número de dies

C: Esterilització
PREU

ESTERILITZACIó

UNITARI

NO ANIMALS

\rlJ)

125

.LIó

14.750.00- €

bAl

80

108

8.640.00- €

TOTAL C

23,390,OO- €

D: Renúncies socials

Total
an¡mals

RENUNCIES SOCIALS
GOS no identif¡cats

I

GOS no identificats

2

GAT no identificats

3

AL ¡ i(tr>

4

2.827,20.- €
d

ESTERILITZATS

4.305,60.- €
9

NO ESTERILITZATS

2,747,20.- €
8

TOTAL D

NO ESTERILITZATS
INDIFERENT

593.60 €

10.473,60- €

1: Tipologia animals x (Cost entrada + microxip + Manten¡ment pre-adopció)
180)

=

(173,4O +

2: Tipologia animals x (Cost entrada + microxip + Manten¡ment pre-adopció + Esterilitzac¡ó)

(173,40+180+125)

3: Tipologia animals x (Cost entrada + microxip + Manteniment pre-adopció + Esterilització)

(173,40+90+80)

4:

Tipologia animals x Cost entrada (148,40)
lo

E: Custódia Judicial

/

Admin¡strativa

/

Serveis

CUSTÓDIA JUDICIAL/ADMINTSTRATIVA/SERVEIS
4
7 \)ñ¿-€

NO ANIMALS

SOCIALS

GOS sense identificar
GAT sense identifica r
ALTRES identificats
TOTAL E
4: T¡pologia animals x Cost entrada (173,4 o 148,40)
mitjana)

6

2.853,6.- €
688.4. - €
Lt,f)62,4,- €
(Manteniment diari
3€ x 180 dies
1

+

El sumator¡ del tots els conceptes anteriors dona com a resultat el següent:

PREUS

TOTAL DEL CONTRACTE
A

ENTRADA ANIMALS

67.849,0O,-€

B

MANTENIMENT PRE-ADOPCIO

36.900,OO,-€

c

ESTERILITZACIO

23,390,OO.-€

D

KtrI\UI\LIE5 5ULIAL5

E

CUSTODIA JUD/ ADMINISTRTATIVA/SERV SOC.

ro.473,60,- €

11.O62,40.-€
149.715,OO-+ rVA

La caD de Secció de Salut Ambiental
La

i

boratori.

L'Hospitalet de Llobregat, a 20 de febrer de 2019
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