PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA
D’ANIMALS DOMÈSTICS DE
COMPANYIA, PERDUTS, ABANDONATS, FERITS I DECOMISSATS, QUE ES
TROBEN A LA VIA PÚBLICA, AL MUNICIPI DE VALLROMANES

OBJECTE
El present plec de clàusules té per objecte establir les bases i elements tècnics per a la
contractació del servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics de
companyia, abandonats, perduts, ferits, o decomissats que es troben a la via pública
així com, les tasques d’auxili a les actuacions judicials i/o administratives, de cossos
de seguretat o la regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Vallromanes, en
aquelles intervencions en les quals estiguin implicades aquesta categoria d’animals de
conformitat amb el plec de clàusules tècniques, que és part integrant del contracte.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme municipal de
Vallromanes. La present licitació inclou tots els espais o recintes on s’hagin d’efectuar
aquests tipus d’actuacions, tant de titularitat pública com privada.
ANIMALS DE COMPANYIA OBJECTE DE L’ACTUACIÓ





Gossos
Gossos potencialment perillosos
Gats
Fures

SERVEIS A CONTRACTAR

Localització, captura i recollida d’animals domèstics de companya, en la via publica o
en recintes privats, que es trobin en les situacions a dalt esmentades, 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.
Trasllat dels animals de companyia 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 guàrdia municipal local
o de la regidoria de Sanitat i Salut Pública.
Manteniment dels animals, alimentar-los i disposar de les condicions higiènic sanitàries
i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes establerts a la
normativa vigent. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de realitzar el manteniment dels
animals que actualment es troben acollits a càrrec de l’Ajuntament i que es troben
relacionats a l’Annexa del present document.
Comprovació i registre dels codis d’identificació dels animals de companyia recollits
així com la notificació als propietaris de la ubicació dels animals per tal de què vinguin
a recollir-lo.
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Els serveis a contractar es faran en aplicació als animals domèstics de companyia
perduts, abandonats, decomissats, ensalvatgits, malferits o morts i consisteixen en:

Assistència veterinària bàsica dels animals de companyia recollits 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 seva localització.
Recollida i gestió dels animals de companyia morts que es trobin a la via pública:
retorn al seu propietari o eliminació del cadàver.
Realitzar els tràmits d’adopció dels animals, inclosa la col·locació de xip d’identificació i
l’esterilització. Els animals de companyia aptes per ser adoptats hauran de ser
desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament, per tal de garantir
unes condicions sanitàries correctes.
Promoure i realitzar campanyes i activitats per fomentar la tinença responsable, el
cens i l’adopció dels animals.
Tramitar la inscripció al Registre d’animals de Companyia municipal d’aquells animals
adoptats i que residiran al municipi de Vallromanes com d’aquells recuperats que no
ho estiguin.
Capturar, recollir, acollir i assistir els animals domèstics objecte d’actuacions judicials
i /o administratives, dels guàrdies municipals o de la regidoria de Salut Pública 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, aportat per l’empresa concessionària, acompanyat per la
guàrdia municipal, comprovarà in situ la situació dels animals i emetrà un informe que
servirà de base per a determinar les possibles accions posteriors.
COBERTURA DEL SERVEI CONTRACTAT I CAPACITAT DE RESPOSTA

L’empresa adjudicatària garantirà l’assistència sanitària a tots els animals recollits, la
seva identificació i la seva esterilització quan procedeixi. Aquesta s’efectuarà 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. Per a l’execució
dels treballs d’assistència sanitària a tots els animals recollits l’empresa adjudicatària
podrà subcontractar aquest servei a una clínica veterinària o a un llicenciat de
veterinària assumint el cost econòmic així com el risc empresarial.
COMUNICACIÓ D’AVISOS
La comunicació d’avisos i serveis entre l’administració i l’empresa adjudicatària
s’efectuarà via telefònica. A tal efecte aquesta última aportarà com a mínim un telèfon
mòbil disponible 24 hores. La guàrdia municipal o la regidoria de Sanitat i Salut Pública
de l’Ajuntament avisarà a l’empresa adjudicatària per a la localització, captura,
recollida i trasllat dels animals al centre de l’adjudicatari.
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La prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia, els 365 dies l’any, i s’ha
d’efectuar amb la major brevetat possible des de la recepció de l’avís, en cap cas ha
de superar les dues hores de demora, llevat dels casos de concurrència de dues o
més peticions de serveis efectuades pel mateix Ajuntament, en els quals la demora
màxima per efectuar-los serà d’una hora des de la finalització del servei anterior.

A cada actuació de recollida d’animals se li assignarà un número de registre. Els fulls
de servei així com els albarans del servei realitzat es conformarà a les dependències
de la guàrdia municipal després de l’actuació. Les dades que s’indicaran són:






Procedència i hora de recepció de l’avís
Data, lloc i hora de finalització del servei
Estat de l’animal en el moment de la recollida, mida, edat aproximada, estat
sanitari
Si ha estat o no identificat
Descripció de l’actuació

IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS
Es comprovarà, in situ, si els animals recollits estan identificats amb un microxip o
tatuatge. En el cas que ho estiguin, s’haurà de notificar als seus propietaris per tal de
què el puguin recuperar. L’empresa adjudicatària haurà de comunicar aquests casos a
l’Ajuntament, que determinarà el pagament d’una taxa de recuperació o sanció. En tot
cas, l’animal no serà retornat al seu propietari sense autorització expressa de
l’Ajuntament.
En el cas que els gossos recollits no estiguin identificats, l’empresa adjudicatària haurà
de col·locar-los un xip d’identificació, els costos dels quals s’entendran inclosos dins
del present contracte.

RECUPERACIÓ D’ANIMALS
En cas de recuperació d’un animal, l’interessat abonarà la despesa derivada del
manteniment de l’animal des del primer moment i també es farà càrrec de les
despeses de microxipat i d’altres de caràcter sanitari, si s’escau.

En casos d’animals potencialment perillosos (o llurs creuaments), l’adjudicatari no
retornarà l’animal si el titular no acredita estar en possessió de la llicència per a la seva
tinença i conducció, així com la corresponent assegurança vigent. El requeriment de la
llicència de conducció també serà un dels requisits previ en el cas dels gossos
potencialment perillosos que es donin en adopció.

NECESSITATS SOCIALS
En previsió de necessitats socials, per situacions de desemparament, i sempre a
sol·licitud de l’Ajuntament de Vallromanes, i per aquells casos d’auxili social en què
aquesta actuació es consideri necessària pe aquesta administració local, l’adjudicatari
recollirà i acollirà, gratuïtament els animals de companyia. Aquesta petició anirà
motivada pels informes tècnics de serveis socials.
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ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

ANIMALS DECOMISSATS
En cas d’animals decomissats, l’adjudicatari no retornarà l’animal al seu propietari
sense autorització expressa del jutjat o ajuntament

RECOLLIDA D’ANIMALS
A partir de la recollida, l’empresa crearà una fitxa de seguiment individual per cada
animal, amb les dades següents:








Fotografia
Espècie i raça de l’animal recollit
Sexe i mida
Estat sanitari, amb l’informe veterinari on es descrigui el tractament i mesures
adoptades que s’hagin hagut d’aplicar en cada cas.
Núm. de xip
Si ha estat recuperat per la persona propietària o ha estat adoptat
Altres dades d’interès.

Caldrà comunicar a l’Ajuntament els casos d’aquells animals identificats i/o que
localitzat el propietari, no procedeixi a la seva recollida dins del termini establert per
fer-ho i passa a ser ofert en adopció.

RECOLLIDES I ELIMINACIÓ D’ANIMALS MORTS A LA VIA PÚBLICA
La recollida d’animals de companyia de carrer o rodamons morts i la seva incineració.
En el supòsit que l’animal estigui identificat, es notificarà al propietari per què es faci
càrrec de les despeses originades de la recollida i incineració de l’animal.

Mensualment s’informarà a l’Ajuntament del nombre de recollides, amb indicació de les
espècies, sexe, estat sanitari, núm. xip, si han estat recuperats o no, o han estat
adoptats o han estat sacrificats i el motiu. S’aportarà la documentació del servei
veterinari que justifiqui les actuacions realitzades.
Al final de cada any de servei caldrà presentar una memòria amb un seguit de dades
estadístiques del servei. Entre aquestes dades caldrà recollir:







El nombre total d’animals recollits per espècie.
Resum d’entrades i sortides i motiu de les mateixes: animals recuperats,
adoptats o sacrificats i els que resten en les dependències de l’adjudicatari.
La mitjana d’estada en dies dels animals al centre
Nombre d’animals perillosos recollits
Campanyes d’adopció realitzades
Campanyes i activitats per fomentar la tinença responsable, el cens i l’adopció
dels animals
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INFORMES

NOMBRE I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
NORMATIVA VIGENT
L’empresa vetllarà pel compliment de la normativa legalment vigent, és especial la Llei
31/1995 de Prevenció de riscos laborals i la Llei 54/2003, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals.
















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 Reglament
General d’animals de companyia.
Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia de l’Ajuntament de
Vallromanes.
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
Real 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.
Decret 170/2000, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
A més a més de les generals establertes al plec de condicions
econòmic-administratives, i en altres articles d’aquest plec, l’empresa adjudicatària
tindrà les obligacions següents:




Disposar dels permisos corresponents per realitzar l’activitat objecte del
contracte i l’autorització de Nucli zoològic com a centre de recollida i acollida
d’animals.
Disposar del Llibre de Registre d’entrades i sortides, degudament segellat per
la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya, on s’indiqui la data d’entrada, procedència,
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L’empres vetllarà pel compliment de la normativa en relació als animals de companyia,
especialment:














identificació, sexe, l’espècie o raça, data de sortida i destinació que inclourà les
dades dels nous propietaris.
Llibre de registre de reclamacions i denúncies.
Documentació administrativa corresponent a sol·licituds de renúncia, adopció,
cens, entrades, sortides dels animals, etc.
Mantenir en bon estat de manteniment i neteja les instal·lacions que posen a
disposició per executar les tasques del contracte.
Mantenir els animals fins que siguin recuperats pels propietaris o adoptats en
correctes condicions d’allotjament, alimentació i cura (atenció veterinària).
Només es podran dur a terme eutanàsies per criteris sanitaris i humanitaris,
d’acord amb la llei.
Disposarà dels mitjans i equips necessaris per a la correcta protecció de tots
els seus operaris envers els riscos relacionats, d’acord amb la normativa.
L’adjudicatari aportarà els vehicles necessaris pels servei objecte d’aquest
contracte. Aquests vehicles hauran de ser especialitzats i amb capacitat i
mitjans suficients pel transport d’animals de companyia i la seva atenció
d’urgència quan sigui necessari.
Disposar d’instal·lacions per albergar gossos potencialment perillosos,
degudament senyalitzades i d’acord amb el que es preveu l’article 2.2 de la Llei
10/1999.
Donar accés a les instal·lacions del centre al tècnic de l’Ajuntament per tal que
pugui fer un seguiment de la gestió.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec dels animals que es troben actualment
en acollida ( i altres que es puguin acollir durant el període de licitació i
adjudicació del contracte), la relació dels quals s’adjunta a aquest Plec com a
annex 1.

PROCEDIMENTS, MÈTODE I EQUIPS MATERIALS I INSTAL·LACIONS

Els equips i materials necessaris per a la realització dels treballs, formen part de l’actiu
de l’empresa adjudicatària i seran aportats per ell, no podent exigir a l’Ajuntament
despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova adquisició per
consum, desgast o obsolescència.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’instal·lacions d’acollida per animals de
companyia adequades a la normativa vigent i amb número de places suficients per
poder allotjar els animals recollits al nostre municipi i per prestar el servei de
continuïtat.
L’empresa adjudicatària vetllarà pel benestar dels animals durant la seva estança al
centre. Els animals sempre seran tractats de manera adequada, sortiran a passejar
diàriament i es permetrà, sempre que sigui possible, la interacció i relació entre ells i
amb les persones ( socialització). L’alimentació dels animals es farà sempre amb
productes de qualitat i amb supervisió veterinària i tenint cura especials amb els
cadells i els animals malalts.
Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es

Codi Validació: 6FZ7TXZSS57YXTJWXA42NKF6T | Verificació: https://vallromanes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

Els procediments tècnics i les actuacions es portaran a terme ajustant-se a l’actual
marc legal que dona gran rellevància a la consideració dels animals com a bé jurídic a
protegir, garantint a la vegada la preservació de la salut i la seguretat de les persones.

En qualsevol circumstància els animals tindran garantida l’assistència veterinària i es
prendran les mesures oportunes per vetllar per la salut i el benestar dels animals.
La medicació necessària serà aportada per l’empresa adjudicatària sense cap càrrec
addicional i el seu cost està inclòs en el preu indicat a aquest plec. Els xips
d’identificació i la seva col·locació s’entenen inclosos dins el present contracte.

SACRIFICI DELS ANIMALS
Els animals no seran sacrificats sota cap concepte, excepte eutanàsies realitzades per
criteris sanitaris i humanitaris d’acord amb la Llei. En aquest cas aquesta es farà de
manera ràpida i evitant el patiment físic i psíquic. Només podrà realitzar-se amb
sedació profunda o anestèsia general prèvies i mitjançant els productes i vies
d’administració explicades al Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen
els mètodes d’eutanàsia pels animals de companya que s’ha de sacrificar.

REQUISITS TÈCNICS DE L’EQUIP HUMÀ
L’equip humà ofert ha de permetre a l’empresa adjudicatària portar a terme el
contracte mitjançant les tècniques adients en cada cas i haurà de permetre executar
els treballs de recollida i acollida d’animals durant la total duració del contracte de
manteniment de la solvència professional dels seus integrants.

PROMOCIÓ DE LES ADOPCIONS

Els gossos només podran passar a ser candidats a adopció un cop transcorregut el
termini legal per a la reclamació per part del propietari. D’acord amb la normativa
vigent els animals de companya seran donats en adopció vacunats, desparasitats
esterilitzats i amb xip.
En cas d’adopció d’un animal, l’interessat no abonarà la despesa derivada de la
recollida i manteniment de l’animal, però sí es farà càrrec de les despeses
d’esterilització, microxipat i d’altres de caràcter sanitari. L’empresa adjudicatària
comunicarà l’obligació de censar-lo en el municipi de residència habitual de l’animal.
La llicència de tinença i/o conducció serà un requisit previ en el cas dels gossos
potencialment perillosos que es donin en adopció.
L’adjudicatari establirà els medis que consideri oportuns per promoure les adopcions
necessàries per la gestió del centre.
En el mateix sentit i per fomentar la tinença responsable, activarà les següents
actuacions en coordinació amb l’Ajuntament:
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Amb l’objectiu d’evitar que els animals recollits al municipi, s’acumulin a les
instal·lacions afectant el seu benestar i per tal de facilitar que aquests puguin trobar
nous propietaris que tinguin cura d’ells, l’empresa adjudicatària promourà les
adopcions dels animals recollits mitjançant la difusió per qualsevol mitjà (premsa,
ràdio, internet, xarxes socials).




Realització de campanyes d’adopció al municipi de Vallromanes dos cops a
l’any
Subministrar a l’Ajuntament material de comunicació (documentació gràfica:
imatges-PDF) per distribuir per les xarxes socials amb la finalitat de fomentar la
tinença responsable.

PREU DE LICITACIÓ
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Les obligacions econòmiques derivades del compliment de l’objecte del contracte
seran finançades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 13 31100 22701 del
pressupost de despesa corrent vigent i per un màxim de 24.000,00€ més IVA

ANNEX 1
RELACIÓ D’ANIMALS ACOLLITS AL CENTRE

Nom

D16717

Raça

ROMA

Tip
us
Gos

D16973

TIGUAN

Gos

D16160

ZUN

Gos

x American
Staffordshire
Mestis

D14737

TOÑO

Gos

Mestis

D15730

THOR

Gos

Rottweiler

D14432
GPP
D14052

MATIAS

Gos

TIGER

Gos

x American
Staffordshire
Laika rus

D14027

FUGAS

Gos

Mestis

D14014

TOKYO

Gos

Mestis

D12968

TROC

Gos

Mestis

Mestis

XIP
94100002392022
1
94100002392009
0
94100002391913
0
94100002392012
8
98200019697770
4
94100002317988
8
94100002246058
1
94100002245931
6
94100002245932
0
97720000927320
7

Se
xe
F

Mi
da
P

M

Data Entrada

Data Naix

29/2/2020

2/3/2010

G

30/1/2020

31/1/2018

M

G

6/10/2019

8/5/2017

M

M

12/8/2019

11/8/2013

M

G

13/6/2019

27/10/2012

M

M

25/11/2018

1/1/2017

M

G

14/8/2018

9/1/2018

M

M

4/8/2018

27/8/2017

M

M

31/7/2018

27/8/2017

M

G

28/3/2018

29/4/2012
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