Expedient núm.: 2795/2020
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de serveis per procediment obert
Assumpte: servei de recollida d’animals
Document signat per: Pere Molero Garcia, cap de l’àrea de Serveis a les
Persones
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
El desenvolupament de les competències establertes en el Decret legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, en matèria d’animals domèstics de companyia i animals salvatges
urbans suposa la realització d’unes accions molt específiques i concretes que
només es poden prestar si es disposa d’un servei especialitzat amb la
infraestructura i personal capacitat, adequat i suficient per a poder-les executar
amb garanties d’eficiència i eficàcia i mantenint en tot moment el benestar
animal.
Concretament, es tracta de contractar un servei de recollida, acollida, custòdia i
assistència d’animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans
abandonats, perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via pública així
com la seva protecció i el foment de l’atenció i tinença responsable dels
ciutadans en matèria d’animals domèstics; també en el foment de l’adopció dels
animals perduts o abandonats.
2. Descripció de la situació actual
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, en el seu article 41.1 Inspecció i vigilància dels
animals de companyia, estableix la competència municipal la inspecció i la
vigilància dels animals de companyia i la recollida i control dels animals de
companyia abandonats o perduts i dels animals salvatges urbans.
L’ajuntament no disposa ni d’infraestructures, com poden ser vehicle adaptat
per transportar animals; gàbies adaptades per la captura i transport;
instal·lacions d’acollida per l’allotjament, alimentació i cura; instal·lacions
adaptades per a animals perillosos, ni de personal propi capacitat, adequat i
suficient per a poder-les executar amb garanties d’eficiència i eficàcia,
mantenint en tot moment el benestar animal i d’acord amb la normativa vigent.
Amb la finalitat de complir amb l’establert en la legislació vigent, es considera
necessari contractar un servei de recollida, acollida i assistència d’animals
domèstics de companyia i animals salvatges urbans abandonats, perduts, ferits
o decomissats, que es troben a la via pública.
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a. Situació en la institució

b. Marc normatiu
-Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, refós de la Llei de protecció dels
animals.
-Llei 3/1994, de 20 d’abril, que regula la identificació dels animals de
companyia.
-Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
-Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
-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.
-Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del registre de nuclis zoològics
de la Generalitat de Catalunya.
-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 328/1998, de 24 de desembre, que regula la identificació i el Registre
General d’animals de companyia.
-Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia de l’Ajuntament de
Sentmenat.
-Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos
-Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals
potencialment perillosos.

-Decret 170/2000, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de recollida, acollida, custòdia i assistència
d’animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans abandonats,
perduts, ferits o decomissats, que es troben a la via pública així com la seva
protecció i el foment de l’atenció i tinença responsable dels ciutadans en
matèria d’animals domèstics; també en el foment de l’adopció dels animals
perduts o abandonats.
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme
municipal de Sentmenat. La present licitació inclou tots els espais o recintes on
s’hagin d’efectuar aquest tipus d’actuacions, tant de titularitat pública com
privada.
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-Reial Decret 287/2000, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999
de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment
perillosos.

4. Anàlisi Tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
Els Serveis a contractar que cal licitar són:
1- Recollida, trasllat i manteniment dels animals de companyia perduts,
abandonats ferits o decomissats 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, prèvia sol·licitud de la policia local o
departament de Sanitat i Salut Pública.
2- Comprovació i registre dels codis d’identificació dels animals de companyia
recollits així com la notificació als propietaris de la ubicació de l’animal per tal
de que vinguin a recollir-lo.
3- Captura, recollida, trasllat i assistència d’animals de companyia 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.
4- Assistència veterinària bàsica dels animals de companyia perduts i/o
abandonats ferits o accidentats a la via pública o en propietats privades en
absència del propietari quan siguin accessibles des de la via pública i no hagi
estat possible la localització del propietari.
5- Captura i recollida i trasllat de gossos i gats ensalvatgits.
6- Realitzar els tràmits d’adopció dels animals, inclosa la col·locació de xip
d’identificació i l’esterilització, quan sigui necessari.
7- Promoure i realitzar campanyes i activitats per fomentar la tinença
responsable, el cens i l’adopció dels animals.

9- Reintroducció de gats ensalvatgits a la colònia de procedència o a aquella
que s’hagi determinat des dels serveis municipals, previ control del seu estat
sanitari amb la realització del test de malalties infeccioses víriques (leucèmia
felina FELV i immunodeficiència felina FIV), esterilització i marcatge a l’orella de
l’animal a fi de crear colònies controlades de gats.
10- Recollida de camades de gats de carrer localitzades en la via pública.
11- Recollida i gestió dels animals de companyia morts que es trobin a la via
pública: retorn al seu propietari o eliminació del cadàver.
12- Capturar, recollir, acollir i assistir els animals domèstics objecte
d’actuacions judicials i /o administratives, dels cossos de seguretat o del
departament de Benestar Animal de l’ajuntament. Davant de denúncies o
queixes que es rebin o bé a instància de l’ajuntament, relacionades amb les
condicions o tinença de gossos domèstics, maltractaments, etc, l’empresa
adjudicatària, a través d’un tècnic competent, preferiblement un veterinari,
acompanyat per la policia local, comprovarà in situ la situació dels animals i
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8- Tramitar la inscripció al Registre d’Animals de Companyia Municipal
d’aquells animals adoptats i que residiran al municipi de Sentmenat, així com
d’aquells recuperats que no ho estiguin.

emetrà un informe que servirà de base per a determinar les possibles accions
posteriors
13- Realitzar eutanàsies exclusivament per criteris sanitaris, humanitaris i
d’acord amb la llei.
La prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia, els 365 dies l’any,
efectuant-se el mateix amb la major brevetat possible des de la recepció de
l’avís. En el cas de control de colònies de gats, excepte que sigui necessària
una actuació urgent, s’establirà juntament amb els serveis tècnics de
l’ajuntament el dia d’inici de l’actuació.
L’empresa adjudicatària ha de garantir l’assistència sanitària a tots els animals
recollits, la seva identificació i la seva esterilització quan procedeixi, sota
responsabilitat i supervisió d’un llicenciat en veterinària que haurà d’acreditar la
seva condició de col·legiat a qualsevol dels Col·legis Oficials de Veterinaris.
L’empresa adjudicatària ha de garantir la comunicació fluida amb l’ajuntament
de Sentmenat i informació periòdica des les tasques realitzades dins el
municipi.
L’empresa adjudicatària ha de vetllar pel benestar dels animals durant la seva
estança al centre.
L’empresa adjudicatària ha promoure les adopcions dels animals recollits
mitjançant la difusió per qualsevol mitjà (premsa, ràdio, internet, xarxes
socials.) i ha de comprometre’s que el 40 % dels gossos recollits al municipi es
donin en adopció anualment.
La proximitat del centre de tinença dels animals al nostre municipi de
Sentmenat es considera una raó important per l’eficàcia del servei i la facilitat
de la recollida als ciutadans.

Per al seu bon desenvolupament és considera necessari, com a mínim, que
l’empresa licitadora compleixi els següents requisits:
-Personal suficient i amb capacitació per al desenvolupament de les tasques
descrites anteriorment
-Disposar de veterinari/a.
-Vehicle adaptat per transportar els animals
-Gàbies adaptades per la captura i transport dels animals de companyia
-Instal·lacions d’acollida per l’allotjament, alimentació i cura dels animals de
companyia
-Instal·lacions adaptades per animals perillosos
-Lector de xip
-Correu electrònic

Codi Validació: 6HSCKWK7DQ7CLLQ7ZWWX2LTHX | Verificació: https://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 11

L’Empresa adjudicatària ha de tenir una especial sensibilitat pel que fa al
control de les colònies de gats de carrer així com per la realització d’accions
formatives en l’àmbit de la gestió de gats de carrer.

-Telèfon 24 h.
El concessionari és responsable dels animals que no han estat adoptats,
recuperats o retornats a la colònia, inclòs un cop rescindit o finalitzat el
contracte i sense cap càrrec per l’Ajuntament.
Els adjudicataris hauran de continuar prestant el servei fins que iniciï la
prestació el nou adjudicatari.
Els adjudicataris del contracte hauràn de disposar d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil amb un import mínim assegurat de
300.000 €.
L’adjudicatari del contracte haurà de presentar un escrit de compromís de
renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el manteniment de la
cobertura durant tota la durada del contracte.
Caldrà aportar l’acreditació documental de l’existència de la pòlissa en el
moment de l’adjudicació del contracte. Anualment caldrà presentar la
documentació acreditativa de la renovació de la pòlissa, obligació que es manté
durant tots els anys d’execució del contracte, incloses les corresponents
pròrrogues.
5. Anàlisi Econòmica
a. Pressupost de licitació
El pressupost anual base ascendeix a 30.676,68 euros (IVA exclòs) pels dos
lots (50% cada un), desglossat en :
La valoració de la proposta econòmica dels servei de recollida d’animals
domèstics s’ha realitzat amb els següents criteris:

Per captura de gossos i gats 70 € fins a 2 dies / animal
Per captura de gossos i gats en festiu 90 € fins a 2 dies / animal
Devolució de gossos i gats 10 € / animal
Per manutenció de gos o gat per dia 15 € / animal / dia
Eutanàsia i incineració 110 € / animal
Incineració 60 € / animal
Esterilització 80 € / animal
Vacunació, desparatització i identificació
amb micro xip
80 € / animal
Vacunació o renovació i desparatització 50 € / animal
Qualsevol altre actuació de veterinària Segons facturació del servei
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CONCEPTE (preu segons ordenança fiscal vigent num. 33 en Euros)

Amb la següent descripció del servei
Servei (Mitjana d’animals /any)
Recollida gossos 43
Gossos recuperats pel propietari 12
Recollida gats adults/cadells 19
Gats recuperats pel propietari 3
Colònies de gats 28
El pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és de
61.353,36 euros (exclòs IVA) i de 74.237,56 € inclòs l'Impost sobre el Valor
Afegit.
b. Valor Estimat
VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 61.353,36 €
Import de les modificacions previstes per cobrir augments en les captures i/o
excés de serveis derivats d'aquests augments 10% (IVA exclòs) 6.135,33 €
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) Import de les primes pagadores als licitadors (IVA exclòs) Pròrroga (IVA exclòs) 61.353,36

MÈTODE DE CÀLCUL (ANUAL)
Costos de mà d'obra 12.270,67€
Costos derivats de l'execució material dels serveis 18.406,01€
Costos indirectes Despeses generals d'estructura Altres costos Import anual (exclòs IVA) 30.676,68 €
c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Amb la licitació del present contracte, donat l’import relatiu respecte al
pressupost municipal, i que a més, és un servei i una despesa que ja està
prevista en el referit pressupost, no es preveu que pugui afectar en el
compliment d’estabilitat pressupostària ni en la sostenibilitat financera, tot al
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TOTAL VALOR ESTIMAT 128.842,05 €

contrari, es veurà força reduida la previsió de despesa atès que s’ha fet un
càlcul a la baixa en funció de la realitat del servei actual.
6. Criteris d’adjudicació del contracte
Els criteris d'adjudicació son comuns a tots dos lots.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la
millor relació qualitat preu amb l’objectiu, d’obtenir ofertes econòmiques i de
qualitat. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents pels dos lots:
-Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor : fins a 25
punts. Es valorarà mitjançant la presentació per part del licitador d’una
memòria de proposta de desenvolupament de l’estratègia de servei:
1. Proposta de servei de recollida: fins a 5 punts
2. Proposta de funcionament del servei: fins a 5 punts
3. Proposta de servei d’atenció al ciutadà: fins a 5 punts
4. Proposta de mètode de seguiment i control des de l'Ajuntament: fins a 5
punts
5. Altres millores vinculades a l’execució del servei: fins a 5 punts. Qualitat
pinso per alimentar gats/gossos, nivell màxim esterilitzacions,…
Aquesta memoria de proposta de servei haurà de tenir una extensió màxima de
20 pàgines (interlineal senzill i lletra 12) i ha d’estar correctament paginada i
amb el corresponent índex. Si es considera d’interès aportar qualsevol
informació que superi aquesta extensió es podrà afegir com un annex a la
proposta i tindrà caràcter només d’aclariment.
-Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: fins a 75 punts
La puntuació màxima és de 50 punts distribuïts en funció de les ofertes
rebudes, la puntuació es calcularà d’acord amb la següent formula:
(Preu licitació – Preu oferta que es valora)
Puntuació de l’oferta
punts

= ----------------------------------------------------------- x 50
(Preu licitació – Preu millor Oferta)

2. Condicions de benestar animal del centre d’acollida: fins a 5 punts
Característiques d’espais del centre, fins a un màxim de 5 punts amb el
següent detall:
Gàbies de major superfície que l’establerta per llei → 1,5 punts
Disponibilitat de patis de socialització/esbarjo → fins a 1 punt
Disponibilitat de rehabilitació per a gossos/gats → 1 punt
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1.Proposta econòmica (fins a 50 punts)

Disponibilitat de gatera amb espais diferenciats per a gats/gossos cadells i
gats/gossos adults → 1,5 punts
Haurà de contenir fotografies i plànols o esquemes que mostrin els espais
puntuables en l’apartat de condicions de benestar animal així com les seves
superfícies.
3. Proposta d’ubicació del centre de recollida d’animals: fins a 4,5 punts
La ubicació de les instal·lacions on s’hauran d’anar a recollir els animals
perduts per els ciutadans del municipi serà un aspecte a valorar, ja que es
puntuarà la proximitat de la instal·lació al terme de Sentmenat (es mesurarà la
distància des de l’Ajuntament).
0-5km→ 4,5 punts
5-10km→ 3,5 punts
10-20km→ 2,5 punts
20-25km→ 1,5 punts
+ 25 km → 0 punts
Caldrà situar el centre d’acollida en un mapa i adjuntar-lo a la proposta.
4. Proposta d’ubicació del centre veterinari: fins a 4,5 punts
La ubicació de les instal·lacions on es proporcionaran els tractaments
veterinaris als animals, així com on es practicaran les esterilitzacions dels gats
de les colònies serà un aspecte a valorar, ja que es puntuarà la proximitat de la
instal·lació al terme de Sentmenat (es mesurarà la distància des de
l’Ajuntament).
0-5km→ 4,5 punts
5-10km→ 3,5 punts
20-25km→ 1,5 punts
+ 25 km → 0 punts
Caldrà situar el centre d’acollida en un mapa i adjuntar-lo a la proposta.
5. Proposta de temps màxim de recollida: fins a 3,5 punts
Temps màxim de recollida (fins a 3,5 punts): temps que trigarà el licitador en
arribar al punt de recollida des del moment de rebre l’avís, fins a un màxim de
3,5 punts amb el següent detall:
- 2 hores o més → 0 punts
- 1h30 → 1 punts
- 1 hora → 2 punts
- 30 minuts → 3,5 punts
6. Existència de línies definides contra l’abandonament i a favor de l’adopció:
fins a 5 punts, amb el següent detall:
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10-20km→ 2,5 punts

- Per formar part de xarxes nacionals o internacionals d’adopció → fins a 1,5
punts (0,5 punts per cada link presentat fins un màxim de 1,5 punts).
S’acreditarà amb la presentació dels links on surtin aquestes xarxes.
- Per tenir pàgines web on es destaqui un apartat d’adopcions → fins a 1,5
punts (0,5 punts per a cada link presentat fins un màxim d’1,5 punts).
S’acreditarà amb la presentació de links on surtin aquestes pàgines web.
- Per la participació en fires o activitats relacionades amb els animals de
companyia on es pugui promoure l’adopció → fins a 2 punts (0,5 punts per
cada participació anual presentada, fins un total de 2 punts). S’acreditarà amb
flyers o cartells o documents similars on aparegui el licitador.
Caldrà acreditar-ho i adjuntar-ho a la proposta.
Haurà de contenir la presentació dels links on surtin les xarxes nacionals i/o
internacionals d’adopció, els links on surtin les pàgines web on es destaqui un
apartat d’adopcions i els flyers, cartells o documentació similar que acreditin la
participació en fires o activitats relacionades amb els animals de companyia on
es pugui promoure l’adopció.
7. Col·laboració de persones particulars: fins a 2,5 punts, amb el següent detall:
-Disponibilitat de persones particulars per a fer l’acollida puntual d’animals que
requereixin una atenció especial (per exemple postoperatoris, donar biberons
als nounats, etc.) → 1 punt.
-Disponibilitat de persones voluntàries, que col·laboren en tasques de suport
amb el centre d’acollida pel benestar dels animals (per exemple treure a
passejar els animals, fomentar la socialització, col·laborar en fires, etc.) → 1,5
punts.
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR
25 punts

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FÓRMULES
1.Proposta econòmica

50 punts

2.Condicions de benestar animal

5 punts

3.Ubicació centre d’acollida

4,5 punts

4.Ubicació centre veterinari

4,5 punts

5.Temps màxim de recollida

3,5 punts

6.Existència línies definides contra abandonament

5 punts

7.Col·laboració persones voluntàries

2,5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

100 punts

7. Anàlisi del Procediment
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Memòria de proposta de servei

a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
b. Qualificació del contracte, subcontractació i responsale
El present contracte té la qualificació de servei, d’acord amb l’article 17 de la
LCSP.
S’admet la subcontractació.
Serà responsable del contracte Pere Molero Garcia, Cap de l’Àrea de Serveis a
les persones.
c. Anàlisi d'execució per lots
Aquest contracte es separarà en 2 lots:
LOT1: servei d’acollida i recollida d’animals domèstics perduts, abandonats i
altres serveis inclosos al contracte. L’import de licitació serà del 50% del valor
estimat en el punt 5 d’aquesta memòria justificativa.
LOT2: servei d’atenció a les colònies de gats ferals i la gestió de l’adopció dels
cadells de menys de 2 mesos. L’import de licitació será del 50% del valor
estimat en el punt 5 d’aquesta mermòria justiticativa.

La durada prevista del contracte és de dos anys prorrogables anualment per
dos anys més atès que s’entén que l’estabilitat del servei afavoreix la qualitat
en el desenvolupament del servei.
8. Condicions especials d’execució del contracte
1. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball així com la
normativa vigent en materia laboral, de seguretat social i fiscal.
2. Caldrà garantir el compliment estricte de la normativa vigent en matèria de
protecció dels animals,així com de l’ Ordenança municipal reguladora de la
tinença, el benestar i la protecció dels animals de Sentmenat.
3. Atès que l’execució del contracte requereix per part del contractista el
tractament de dades de caràcter personal per compte del responsable del
tractament el contracte s’haurà d’executar garantint el compliment íntegre de
tota la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades de
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caràcter personal.
Del compliment d’aquesta obligació per part dels subcontractistes respon el
contractista principal del contracte qui assumeix la total responsabilitat davant
l’Ajuntament de Sentmenat.
L’acreditació del compliment exacte d’aquesta obligació es podrà requerir en
qualsevol moment per part del responsable del contracte i/o dels tècnics
municipals, estant obligat el contractista a donar la informació i la justificació
requerida en el mínim temps possible, de conformitat amb el requeriment
efectuat.
Aquesta obligació de sotmetiment i respecte ple a la normativa que regula la
protecció de les dades de caràcter personal s’estableix també com obligació de
caràcter essencial, per la qual cosa el seu incompliment és causa de resolució
del contracte.
4. Adscripció de les millores. Les millores que pugui oferir el contractista en la
seva oferta es consideraran condicions especials del contracte i quedaran
adscrites al mateix durant tota la seva vigència.
9. Conclusions
El desenvolupament de les competències establertes en el Decret legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals, en matèria d’animals domèstics de companyia i animals salvatges
urbans suposa la realització d’unes accions molt específiques i concretes que
només es poden prestar si es disposa d’un servei especialitzat amb la
infraestructura i personal capacitat, adequat i suficient per a poder-les executar
amb garanties d’eficiència i eficàcia i mantenint en tot moment el benestar
animal.
L’empresa o empreses adjudicatàries han de promoure les adopcions dels
animals recollits.
Per al seu bon desenvolupament l’empresa o empreses adjudicatàries han de
tenir la infraestructura i personal capacitat, adequat i suficient per a poder-les
executar amb garanties d’eficiència i eficàcia i mantenint en tot moment el
benestar animal
La durada del contracte es preveu de 2 anys prorrogables anualment per 2
anys més, atès que s’entén que l’estabilitat dels servei afavoreix la qualitat en
el desenvolupament del servei.
La forma de pagament será de forma fraccionada mitjançant el sistema
d’abonament contra factures mensuals proporcionals al preu anual contractat.
Document signat electrònicament
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La prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia, els 365 dies l’any,

