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Aprovats per la Junta de 21 de setembre de 2020

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
CONSISTENT EN L’AMPLIACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL CENS CANÍ DE LA
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER MITJANÇANT EL GENOTIPAT D’ADN, AIXÍ COM
L’ANÀLISI I L’EXTRACCIÓ DE L’ADN PER A LA IDENTIFICACIÓ DE FEMTES CANINES ABANDONADES A
LA VIA PÚBLICA

Prescripció 1a. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’ampliació, manteniment i actualització del cens caní de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener mitjançant el genotipat d’ADN així com l’anàlisi i extracció de l’ADN per
a la identificació de femtes canines abandonades a la via pública.
Les prestacions a realitzar per part del contractista són les següents:
-

Instal·lació i migració de totes les dades del cens caní actual a una base de dades i/o programa
informàtic que permeti accedir a tota la informació necessària per la gestió del projecte.
Extracció i anàlisi de mostres de saliva per al genotipat de l’animal i inclusió d’aquest en la base
de dades.
Expedició i enviament de la xapa identificativa.
Extracció d’ADN de mostres de femta (recollides en via pública) per a la identificació d’aquestes i
correlació amb el patró genètic de la base de dades dels cens municipals.
Sistema de comunicació en cas de variació del cens.
Ampliació, manteniment i actualització de la base de dades informàtica durant la durada del
contracte.

Prescripció 2a. Abast territorial
L’abast territorial d’aquest servei comprèn els municipis de la Mancomunitat que en sol·licitin o
n’hagin sol·licitat l’adhesió prèviament, així com també municipis que no formen part d’aquest ens
però que per mitjà d’un conveni o altra forma de relació interadministrativa així ho hagin convingut.
A efectes inicials, però no excloents, els municipis que s’inclouran en el projecte són els que
s’enumeren a continuació:
-

Sant Joan de Vilatorrada: manteniment.
Callús: manteniment.
Súria: manteniment.
Sant Fruitós de Bages: manteniment.
Navarcles: manteniment.
Balsareny: Nou inici.

1

MC2019039CNTSE005

Aprovats per la Junta de 21 de setembre de 2020

Prescripció 3a. Abast de les tasques a realitzar
Les tasques a realitzar en el marc del present contracte són les que es determinen a continuació:

Extracció de mostres de saliva (Servei veterinari)
En la fase d’implantació d’un nou municipi, l’adjudicatari haurà de prestar, com a servei
complementari, l’extracció de mostres de saliva per al genotipat de l’animal. Els licitadors hauran
d’aportar el preu unitari per exemplar d’aquest servei, que comprèn el següent:
-

Contacte telefònic amb els usuaris per donar data i hora de l’extracció.

-

Extracció de la mostra mitjançant el material indicat, en el terme municipal del municipi objecte
de la implantació. Aquest preu unitari no pot incorporar el preu del material. Es tracta únicament
dels serveis d’extracció.

-

Identificació de la mostra i emplena de la fitxa identificativa de l’animal al que s’ha realitzat
l’extracció, amb la inclusió de les dades que s’especifiquen en el següent apartat.

-

Enviament de les mostres al laboratori.

-

Un cop obtinguda la xapa, avís als usuaris per la seva recollida.

-

Entrega de la xapa i justificació de la rebuda per part de l’usuari.

Tal i com s’especifica en el paràgraf inicial es tracta d’un servei complementari, i per tant, com a tal,
la Mancomunitat decidirà, en cadascun dels casos de nova implementació, la seva prestació o no. No
obstant, en cas que des de la Mancomunitat s’indiqui la voluntat de la seva prestació, és d’obligat
compliment per a l’adjudicatari del servei segons els següents requisits addicionals:
-

Per a l’extracció de les mostres caldrà oferir als usuaris un ventall d’horaris que en permeti la
còmode realització. Caldrà que aquests cobreixin tant el torn de matí com de tarda de dilluns a
dissabte, amb un mínim de 4 hores diàries durant el temps que determini necessari la
Mancomunitat (no és necessari que tots els dies de la setmana cobreixin ambdós torns). En els
casos d’usuaris que no es puguin adaptar a l’horari establert, l’adjudicatari haurà de posar totes
les facilitats per tal que es pugui realitzar l’extracció de la mostra.

-

En els municipis que no disposin de centres veterinaris a la població, l’adjudicatari haurà de
constituir unitats mòbils degudament equipades per a l’atenció dels animals i la corresponent
extracció. En els casos on sigui possible aquesta també podrà realitzar-se en unitats fixes
temporals, adaptant l’espai d’algun equipament municipal.
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-

En els municipis que disposin de centres veterinaris a la població, l’adjudicatari haurà de fer front
al servei mitjançant la subcontractació d’aquest a algun/s d’aquests centres (sempre acomplint
amb les condicions d’horaris prefixats en el punt anterior). Com a mínim haurà de signar acords
de subcontractació amb el 50 % dels centres veterinaris de la població.

-

Tant en el cas dels municipis que no tenen centres veterinaris a la població com els que si, els
professionals que realitzin la presa de la mostra hauran de ser veterinaris corresponentment
col·legiats amb assegurança de RC a nom seu o de l’establiment.

-

L’adjudicatari haurà de donar la formació inicial necessària als professionals veterinaris que
siguin autoritzats per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, per realitzar la presa de
mostres de saliva als gossos, amb l’objectiu de donar a conèixer els protocols de recollida de
mostres i l’enviament de les mateixes al laboratori.

Anàlisis de mostres de saliva per al genotipat de l’animal, i inclusió d’aquest en la base de dades.
Aquesta tasca comprèn el següent:
1. Subministrament del material necessari per la presa de mostres
L’adjudicatari serà el responsable de subministrar el material necessari per a la presa de mostres de
saliva per al genotipat dels animals. S’hauran d’utilitzar vials amb líquids bactericides que permetin
la conservació de l’ADN a temperatura ambient com a mínim 8 setmanes. El cost del
subministrament del material anirà inclòs en el preu unitari presentat per a l’anàlisi de mostres de
genotipat.
Les mostres preses hauran de ser identificades mitjançant etiquetes amb sistema d’identificació únic
(codi de barres, etc.) i hauran d’anar acompanyades i correlacionades amb la sol·licitud pertinent, on
com a mínim hi consti la següent informació:
DADES DE L’ANIMAL
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Codi de vial
Nº de sol·licitud
Tipus de sol·licitud
Nº Xip de l’animal (20 caràcters)
Data d’alta
Lloc marcatge
Nom de l’animal (màx. 50 caràcters)
Data de naixements (DD/MM/YYYY)
Codi d’identificació ANICOM
Espècie
Raça
Sexe
Mida
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o
o
o
o
o

Color
Esterilització
Nomenclatura de perillositat (CS – comú; PB- perillós).
Domicili habitual de l’animal
Altres signes identificatius.

DADES DEL PROPIETARI/A
o
o
o
o
o
o

Nom i cognoms del propietari o posseïdor de l’animal
Tipus d’identificació del propietari
Nº d’identificació del propietari o posseïdor de l’animal
Domicili del propietari o posseïdor de l’animal.
Telèfon fixe i mòbil del propietari o posseïdor de l’animal.
Adreça electrònica del propietari o posseïdor.

El material haurà de ser subministrat en un màxim de 72 hores des de la data de la seva sol·licitud.
2. Enviament de les mostres
El responsable de la presa de mostres serà l’encarregat de preparar les mostres per al seu
enviament. No obstant, els costos d’enviament sempre aniran a càrrec de l’adjudicatari i, en
conseqüència, aquests han de trobar-se inclosos en el preu unitari presentat per aquests serveis.
3. Anàlisi i genotipat de les mostres
El genotipat de les mostres s’haurà de fer mitjançant indicadors recomanats per ISAG o panell STRs,
donat que el projecte ja es troba iniciat amb aquest tipus d’indicadors i cal tenir correspondència en
la continuïtat d’aquest.
El genotipat de cada mostra recollida es realitzarà en el laboratori i consistirà en:
-

Extracció de l’ADN a partir de mostres de saliva (cèl·lules epitelials bucals).

-

Amplificació i obtenció d’un mínim de 21 marcadors microsatèlits (STRs, entre els quals s’hi ha de
trobar els recomanats per ISAG (International Society for Animal Genetics) per a la realització
d’aquest tipus d’estudis.

-

Resolució en sistemes automatitzats d’electroforesis capil·lar.

-

Anàlisis dels resultats obtinguts

-

Dictamen del perfil genètic de les mostres.

-

Pujada dels resultats al programari per a la posterior correlació de dades.
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Aquest anàlisi s’haurà de realitzar dins el termini màxim de 30 dies des de la data d’enviament de les
mostres.
4. Expedició i enviament de la xapa identificativa.
Un cop realitzada la presa de la mostra i enviada al laboratori, l’adjudicatari haurà d’enviar la xapa
identificativa de l’animal.
La xapa identificativa haurà de realitzar-se en acer d’alta qualitat, amb rotulació làser i com a mínim
haurà de contenir la següent informació:
-

Codi d’inscripció al cens

-

Nº xip del registre ANICOM

-

Nom de l’exemplar

-

Telèfon del propietari/a

-

Escut de l’Ajuntament i codi postal.

En cas de noves campanyes d’ implementació, aquestes xapes seran enviades als veterinaris que han
realitzat les extraccions o, en el seu defecte, al/s punt/s on indiqui la Mancomunitat Intermunicipal
del Cardener dins el termini màxim de 30 dies des de la finalització de la campanya inicial (aquesta
data serà indicada per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener).
En el cas de les xapes relatives a les mostres de manteniment de la cabanya municipal, aquestes
s’hauran d’enviar directament al seu propietari/a, dins el termini màxim de 20 dies des de la presa de
la mostra.
En ambdós casos caldrà tenir justificant de recepció per part del propietari i un cop rebuda per
aquest així indicar-ho en la base de dades.
5. Inclusió i manteniment de les dades obtingudes a la base de dades.
Un cop realitzades les analítiques caldrà introduir en la base de dades i/o programari informàtic
pertinent les dades obtingudes per tal que a posteriori es puguin crear els matchings corresponents
amb l’anàlisi de recollida de femta.
Els licitadors hauran d’indicar el preu unitari per la realització del servei d’anàlisi de saliva per al
genotipat de l’animal diferenciant-lo si es tracta de la fase de nova implantació (a pagar per part de la
Mancomunitat) o de la fase de manteniment ( a pagar per part dels centres veterinaris). En ambdós
casos es tractarà d’un preu únic a aplicar al llarg de tot el contracte i caldrà acomplir amb totes les
indicacions especificades en l’àmbit d’aquesta tasca.
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Extracció d’ADN de mostres de femta recollides en via pública, per a la identificació d’aquestes i
correlació amb el patró genètic de la base de dades del cens municipals.
Els serveis municipals realitzaran la recollida de mostres de femta segons les indicacions facilitades
per l’adjudicatari. És obligació d’aquest darrer l’anàlisi d’aquestes i l’extracció de l’ADN per a la
correlació amb la base de dades de genotipat. Els licitadors hauran d’indicar el preu unitari per a la
realització d’aquesta tasca, en el que hi ha d’haver inclòs com a mínim el següent:
1. Subministrament del material
L’adjudicatari serà el responsable de subministrar el material necessari per a la presa de mostres de
femta per a l’extracció de l’ADN d’aquestes. S’hauran d’utilitzar vials amb líquids bactericides que
permetin la conservació de l’ADN de la mostra a temperatura ambient com a mínim 8 setmanes.
Caldrà que el material subministrat aporti els mitjans necessaris per a poder efectuar l’enviament
d’aquest.
El material haurà de ser subministrat en un màxim de 72 hores des de la data de la seva sol·licitud.
2. Enviament de les mostres
Sigui qui sigui el responsable de l’enviament, els costos d’aquest enviament sempre aniran a càrrec
de l’adjudicatari (ja sigui mitjançant missatgeria a domicili o deposició en centre de correu postal) i,
en conseqüència, aquests han de trobar-se inclosos en el preu unitari presentat per aquests serveis.
3. Extracció de l’ADN de les mostres de femta
L’anàlisi de les mostres de femta ha de complir amb el següent:
- Extracció de l’ADN a partir de les mostres de material biològic enviades per l’administració.
- Amplificació i obtenció d’un mínim de 12 marcadors microsatèl.lits (STRs), entre els quals hi ha
d’haver els recomanats per ISAG (Interational Society for Animal Genetics) per la realització d’aquest
tipus d’estudis.
- Resolució de sistemes automatitzats d’electroforesis capil·lar.
- Anàlisis manual dels resultats obtinguts per a l’emissió de positius i emmagatzematge d’una base de
dades dels mateixos
- Dictamen i informe sobre la relació d’identitat proposada, que podrà ser Positiva, Negativa o NoGen. Els resultats No-Gen no podran superar el 30 % del total de les mostres. En cas de superar-se
aquest percentatge, aquestes mostres no seran facturades ni pagades i caldrà que l’adjudicatari
realitzi un control per tal d’establir la causa d’aquest resultat.
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- Transmissió de resultats. Els resultats obtinguts (dictamen i fórmula genètica) hauran de ser
accessibles mitjançant l’eina informàtica desenvolupada a tals efectes.
- Avís dels matchings positius mitjançant el sistema determinat per l’adjudicatari. L’adjudicatari
haurà d’avisar específicament dels matchings positius segons el sistema que estableixi (sistema
d’alertes automàtic, email, sms, etc. ) per tal de facilitar les tasques de seguiment a l’administració.
- Rematching setmanal de creuament de dades negatives existents amb el cens, amb l’objectiu de
generar nous positius.
Les tasques compreses en el servei d’extracció d’ADN de les mostres de femta s’hauran de realitzar
dins el període màxim de 30 dies des de la data de l’enviament d’aquestes.

Manteniment i actualització de la base de dades informàtica durant la durada del contracte
Els resultats obtinguts de les diferents mostres analitzades s’incorporaran en un fitxer informàtic de
base de dades compatible amb Microsoft Access, a elaborar i mantenir per part del contractista
durant tota la durada del contracte. En aquesta s’hi hauran de migrar totes les dades del cens caní
actual i haurà de ser funcional amb el conjunt d’aquestes.
La base de dades és propietat de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, sigui quin sigui el
punt on es troba allotjada i en conseqüència, se li atorgaran drets d’administrador. Per tant la
Mancomunitat podrà sol·licitar-la en qualsevol moment de la durada del contracte, sent obligació del
contractista la seva entrega amb les condicions del paràgraf anterior.
1. Contingut
Els camps mínims que haurà de contenir aquesta base de dades respecte de cada exemplar seran els
següents:
DADES DE L’ANIMAL
-

Data d’inscripció
Data de baixa
Número d’inscripció
Canvi de propietari
Estat de l’animal
Codi d’identificació ANICOM
Nº xip
Lloc de marcatge
Codi de referència base de dades genètica (patró ADN)
Nom de l’animal
Data de naixement i data de defunció de l’animal
Domicili habitual de l’animal
Espècie
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-

Raça
Sexe
Mida
Color
Esterilització
Nomenclatura de perillositat de l’animal (CS – comú; PB- perillós)
En cas d’animals perillosos, número d’identificació, entitat asseguradora i període de vigència de
la pòlissa.
Nomenclatura d’assistència de l’animal
Altres signes identificatius

DADES DEL PROPIETARI
-

-

Nom I cognoms del propietari o posseïdor de l’animal
Tipus d’identificació del propietari
Nº d’identificació del propietari
Domicili del propietari o posseïdor*
Telèfon fixe i mòbil del propietari o posseïdor de l’animal.
Adreça electrònica del propietari o posseïdor.
Data d’entrega de la xapa identificativa de l’animal.
Data de fermesa de les resolucions de caràcter sancionador que resultin imposades al propietari
o posseïdor de l’animal per qualsevol infracció prevista en aquesta disposició, amb menció del
número d’expedient.
Informes del laboratori.
Camp d’incidències

2. Accessibilitat
La base de dades haurà de permetre diferents nivells d’accés, que com a mínim seran els següents:
-

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener: Accés al 100 % de les dades del contracte, tant pel
que fa a la distribució territorial (tots els municipis) com a totes les fases del projecte (genotipat
cabanya i anàlisi femta).

-

Ajuntaments: Accés a les dades del seu propi municipi.
Veterinaris: Accés a les dades necessàries per a la fase de genotipat, només d’aquells usuaris dels
quals n’hagin tramitat la presa de la mostra.

En tots els casos s’ha de poder accedir a les dades des de diversos dispositius, i haurà de ser
consultable des d’ordinadors, telèfons mòbils i tablets.
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Prescripció 4a. Altres serveis
A banda dels serveis especificats anteriorment, la Mancomunitat podrà sol·licitar altres serveis
complementaris, pels quals els licitadors n’hauran de presentar el preu unitari en la presentació de
les seves ofertes.
1. Duplicat de xapa. Els licitadors hauran d’aportar el preu unitari de la realització d’un duplicat
de la xapa identificativa per aquells casos de pèrdua, robatori, etc., el qual haurà d’incloure
l’enviament d’aquesta al domicili del sol·licitant. Caldrà disposar d’algun element de
confirmació per acreditar que aquesta ha estat correctament entregada/rebuda per part de
l’usuari final. El termini màxim per a la recepció haurà de ser de 15 dies des de la data de la
seva sol·licitud.
2. Retrat robot. Tot i que no es tracta d’un servei que s’hagi de realitzar de forma habitual en
tots els exemplars analitzats, els licitadors hauran d’aportar el preu unitari de la realització
d’un retrat robot, el qual serà d’aplicació pels animals pels quals ho sol·liciti la
Mancomunitat.

Prescripció 5a. Obligacions del contractista
Són obligacions del contractista, les següents:
a) Totes les tasques i condicions especificades en els plecs tècnic i administratiu.
b) L’anàlisi de les mostres de saliva pendents de realització de l’anterior contracte. El preu
aplicat per aquestes mostres serà el mateix que l’adjudicatari hagi indicat com a preu unitari
del contracte per aquest servei.
c) Anàlisi de l’estat de l’anterior contracte i posada al dia per a l’inici del nou contracte.
d) La realització de la formació necessària per a la correcta consecució del projecte, que com a
mínim serà la següent:
a. Una sessió de formació sobre el funcionament del sistema i l’ús de la base de dades
informàtica per als treballadors municipals de la Mancomunitat i els dels
Ajuntaments en els quals el servei ja es troba implantat.
b. Una sessió de formació sobre el funcionament del sistema i l’ús de la base de dades
informàtica per a cadascun dels Ajuntaments de nova implantació durant la durada
del contracte.
c. Una sessió de formació sobre la metodologia de la recollida de femta per als
treballadors de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i els treballadors dels
Ajuntaments en els quals el servei ja es troba implantat.
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d. Una sessió de formació sobre la metodologia de la recollida de femta per a cadascun
dels Ajuntaments de nova implantació durant la durada del contracte.
e. Una sessió formativa sobre el funcionament i ús de la base de dades informàtica per
a cadascun dels veterinaris acreditats per a la realització de la presa de mostres de
genotipat.
e) Assistència tècnica necessària als professionals veterinaris, amb l’objecte de resoldre les
incidències que puguin ocasionar-se en el desenvolupament de les tasques.
f)

Custòdia de les mostres de femta amb resultat positiu durant 8 mesos des de la data
d’emissió de l’informe pertinent, amb l’objectiu de disposar del material genètic en cas de
sol·licitud d’un contra anàlisis.

Prescripció 6a. Propietat intel·lectual i protecció de dades
Tota la documentació associada al present contracte serà de propietat exclusiva de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener, sense que l’adjudicatari pugui conservar-la després de la finalització del
contracte ni facilitar còpia de la mateixa a tercers sense autorització expressa. L’empresa
adjudicatària es compromet a mantenir absoluta confidencialitat sobre la informació utilitzada al
llarg del desenvolupament del contracte, fent-se responsable de les conseqüències que poguessin
derivar-se de l’incompliment de la legislació vigent en aquesta matèria a cada moment, i/o
d’actuacions no autoritzades explícitament respecte a la seva obtenció, emmagatzematge i
divulgació.

Datat i signat electrònicament,
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