PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS o PERDUTS AL TERME
MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS
Article 1.‐ Objecte del present plec
És objecte del present plec establir les bases tècniques que serviran per a la contractació del
servei de recollida, cura i custòdia dels animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits, així com la seva protecció, defensa i adopció al terme municipal de Sant Vicenç
dels Horts, d’acord amb les obligacions que estableix el decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (d’ara en endavant
DL2-2008), el qual es reserva a associacions de protecció i defensa dels animals d’acord
amb la definició que en fa l’article 3 l) i amb el que estableix l’article 16.4 de l’esmentat DL22008, amb l’objectiu de fomentar el treball d’empara i protecció dels animals que
desenvolupen aquestes associacions.
Codi CPV: 85210000-3 “Guarderies d’animals de companyia”
Durada: la durada del contracte serà de dos anys prorrogable dos anys més (2+2).
Article 2.- Definicions
D’acord amb el que estableix DL 2-2008:
Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb
la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.
Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap
identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També tenen la
consideració d'abandonats els casos establerts per l'article 17.3 del decret legislatiu 2/2008,
que diu “Si l'animal porta identificació, l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunicipal
corresponent ha de notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint
dies per recuperar-lo i abonar prèviament totes les despeses originades. Transcorregut
aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es
considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat, efectes que han d'haver
estat advertits en la notificació esmentada”.
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Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que
n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre legalment
constituïda que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.
L’adjudicatari per a la prestació d’aquest servei s’adaptarà al nivell de qualitat i al mètode de
treball descrits en el present plec.
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Article 3.‐ Característiques del servei
S’entendrà per animals als efectes del present contracte:
-

Els animals de companyia abandonats, morts i/o perduts.
Els animals de companyia implicats en procediments administratius i/o judicials.
Els animals de companyia que, pel seu estat general i/o comportament, puguin
suposar un risc per a la salut o la seguretat.
Els animals víctimes de maltractaments (previ informe tècnic conforme l’animal es
troba en males condicions i sol·licitud feta per part de Policia local o bé del
Departament de Salut de l’Ajuntament).

Amb independència del compliment de la legislació anteriorment assenyalada i qualsevol
altra que hi sigui d’aplicació, el prestador del servei objecte d’aquesta contractació haurà de
complir les obligacions i funcions següents:
3.1. La recollida o captura d’animals de companyia vius:
3.1.1 S’hauran de capturar o recollir tots aquells animals de companyia vius,
abandonats, perduts o morts, als llocs públics i vies públiques en què es trobin,
prèvia sol∙licitud de la Policia Local o del Departament de Salut pública de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. L’adjudicatari disposarà de mètodes de
captura i personal preparat per aquells animals complicats d’agafar.
3.1.2 El servei de recollida d’animals de companyia abandonats o perduts haurà de
realitzar‐se 24 hores al dia, tots els dies de l’any.
3.1.3 El temps de resposta per atendre aquestes demandes de servei no podrà ser
superior a 30 minuts, des de la recepció de l’avís, prestant especial atenció als
casos urgents o d’animals potencialment perillosos, agressius o ensalvatgits.
3.1.4 El personal encarregat de la recollida podrà sol∙licitar la presència de la policia
local, en els casos en què sigui necessària.
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3.1.5 En casos d’urgència, necessitat o resolució governativa o judicial, hauran de
retirar‐se dels domicilis particulars els animals de companyia que s’hi determinin,
prèvia autorització expressa de la persona responsable del departament de Salut
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, o de la persona en qui delegui.
3.1.6 En el moment de la recollida, tant si el servei és positiu com negatiu, es
complimentarà un full de servei amb les dades que estableix l’article 3.7.1 del
present plec que anirà segellat per part de Policia local o el departament de Salut
segons qui hagi sol·licitat el servei.
3.2. Trasllat dels animals de companyia recollits.
3.2.1 Els animals de companyia recollits s’hauran de traslladar, garantint les condicions
que estableix l’article 8 del DL 2-2008, fins a un centre de recollida d’animals.
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3.2.2 Els vehicles estaran adaptats al transport d’animals.
3.3. Centre de recollida d’animals.
3.3.1 El prestador del servei haurà de disposar d’un centre de recollida d’animals
abandonats o perduts adequat i amb capacitat suficient per al municipi de Sant
Vicenç dels Horts.
3.3.2 El centre on s’allotgin els animals recollits i en custòdia comptarà amb espais
suficients per a l’esbarjo amb una superfície mínima de 200 m².
3.3.3 Els boxes hauran de tenir condicions de confort per al benestar dels gossos que
s’hi allotgin suficientment grans com per permetre l’adequada mobilitat de l’animal,
tenint en compte la raça i les característiques comportamentals.
3.3.4 Disposar de zona de quarantena mínima de 2 boxes.
3.3.5 El centre de recollida d’animals haurà d’estar legalment constituït i inscrit en el
Registre de nuclis zoològics del Departament competent de la Generalitat de
Catalunya. El funcionament del centre serà d’acord amb el que estableix l’article 21
del DL 2-2008.
3.3.6 El centre de recollida d’animals abandonats haurà de disposar de les
corresponents mesures de seguretat a fi de garantir la integritat física i psíquica
dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que convisquin en
grups per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses.
3.3.7 Haurà de complir amb les condicions que estableix el Decret 243/1994, de 13 de
setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de complir els centres de
recollida d’animals de companyia abandonats (DOGC núm. 1954), així com les
establertes en l’Ordre de 28 de novembre de 1988 sobre creació del Registre de
nuclis zoològics de Catalunya (DOGC núm. 1087).
3.4. Identificació dels animals recollits
3.4.1 Una vegada els animals ingressin al centre de recollida, s’haurà de
comprovar si es troben identificats mitjançant microxip.

NIF: P0826300F

3.4.2 Els animals recollits no identificats mitjançant microxip seran identificats per
l’adjudicatari amb microxip homologat, com a requisit previ, a l’entrada al
centre d’acollida, sense perjudici d’altres actuacions urgents que s’hagin de
dur a terme.
3.4.3 L’entrada al refugi d’un animal amb microxip es comunicarà el mateix dia al
departament de Salut de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, via correu
electrònic, per tal de tenir constància, i poder fer el comunicat per escrit a les
persones propietàries de l’animal conforme poden passar a recollir el seu
animal en el període de temps establert per normativa.
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Tanmateix es farà constar si l’animal és de raça potencialment perillosa,
doncs l’Ajuntament haurà de comunicar a la persona propietària la obligació
de treure la llicència municipal d’animal potencialment perillós abans de
poder recuperar l’animal, en cas que no la tinguin.
Mensualment es passarà com a mínim en format digital el resum d’entrades
i sortides dels animals recollits a Sant Vicenç dels Horts, fent constar:
o Data d’entrada i sortida (en cas dels animals que hagin sortit sigui perquè
tornen a propietari o perquè són adoptats).
o Sexe de l’animal.
o Número de xip en el moment de la recollida si el tenia.
o Si l’animal és o no de raça potencialment perillosa.
3.4.4 En els casos en què l’animal estigui identificat, i sense deixar de notificar
aquesta recollida a l’Ajuntament, el prestador del servei pot posar-se en
contacte amb el propietari/ària del mateix directament o a través del gestor
del registre general d’animals de companyia, o a través del gestor del cens
municipal d’animals de companyia perquè es faci càrrec de la seva recollida
així com de les despeses generades.
Les despeses generades per l’animal seran a càrrec del propietari/ària del
mateix, i s’abonaran directament al prestador del servei, d’acord amb els
imports que estableix l’Ordenança fiscal vigent, prèviament a recollir
l’animal.
Quan un ciutadà recull el seu animal perdut, el prestador del servei ho ha de
comunicar el mateix dia al Departament de Salut de l’Ajuntament, via correu
electrònic.
3.4.5 Juntament amb el resum mensual de les actuacions realitzades, l’empresa
adjudicatària passarà informació també dels ingressos recollits en concepte
de taxes durant el mes. La liquidació d’aquestes taxes a l’Ajuntament es farà
a finals d’any.
3.4.6 En els casos en que el propietari/ària no es pugui localitzar amb les dades
que surten al registre d’identificació, el prestador del servei ho comunicarà,
de forma urgent, via correu electrònic, al Departament de Salut pública de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, qui s’encarregarà de fer les
publicacions necessàries per intentar contactar amb aquesta persona.
3.5. L’acolliment dels animals de companyia al centre de recollida.
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D’acord amb el que estableix l’article 18.2 del DL 2-2008, l’acolliment dels animals de
companyia s’ha d’ajustar als requeriments següents:
3.5.1 Una vegada identificats, els animals acollits han de ser desparasitats, vacunats i
esterilitzats d’acord amb el que preveu l’article 11.3 del DL 2-2008, per garantir-ne
unes condicions sanitàries correctes.
3.5.2 Els animals acollits s’hauran de mantenir en condicions correctes de salubritat i
benestar animal. Els animals seran alimentats amb pinso.
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3.5.3 S’haurà d’elaborar i lliurar un document on constin les característiques i les
necessitats higienicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
3.5.4 El centre de recollida ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 21.b) del
DL 2-2008, diligenciat pel Departament competent de la Generalitat, amb les dades
de cada animal que hi ingressa, de les circumstàncies de captura, trobada o
lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si és coneguda, i també les
dades de l’animal.
3.5.5 Si un animal es troba greument malalt, el centre ho ha de comunicar
immediatament al Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, el qual podrà donar autorització per al seu tractament o, per motius
humanitaris i sanitaris, per al seu sacrifici, d’acord amb el que estableix l’art. 11 del
DL 2-2008.
3.5.6 S’haurà de complir amb la normativa vigent en quant a la correcta eliminació dels
animals morts a les instal∙lacions del centre de recollida.
3.5.7 La cura i custòdia dels animals recollits serà, en el cas d’animals abandonats, fins
a que siguin adoptats, i en el cas d’animals perduts, fins a que siguin recuperats
pels seus propietaris, o, fins a la seva acollida temporal o adopció en el cas dels
perduts no recuperats pels seus propietaris. Tal i com indica l’article 11.2 del DL 22008, es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions i als nuclis
zoològics, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s’estableixin per via
reglamentària. En aquests casos caldrà autorització prèvia del Departament de
Salut de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i aportar un certificat veterinari on
es justifiquin els motius del sacrifici.
3.5.8 Els animals que no hagin estat reclamats pels seus propietaris, que hagin estat
declarats abandonats, o en altres supòsits establerts en la normativa de tinença i
protecció dels animals, hauran de ser identificats per l’adjudicatari amb microxip
homologat.
3.5.9 Els animals involucrats en un procediment administratiu o judicial, restaran en
custòdia de l’adjudicatari fins que es donin les circumstàncies que permetin la seva
sortida i l’Ajuntament els hi comuniqui per escrit.
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3.5.10 L’empresa adjudicatària acollirà els animals que a dia d’avui estan en custòdia de
l’Ajuntament.
3.5.11 L’empresa adjudicatària ha de tenir la capacitat per acollir simultàniament tots els
animals procedents del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.
3.6. Lliurament de l’animal
3.6.1 Recuperació de l’animal perdut
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3.6.1.1 El prestador del servei haurà de lliurar l’animal que s’ha trobat amb xip
únicament a la persona que figuri com a titular i presenti tota la documentació de
l’animal i el DNI personal.
En cas que el titular no pugui recollir l’animal, pot recollir-ho una altra persona sempre
que porti la documentació de l’animal i una autorització expressa del titular amb còpia
del seu DNI i signatura. Es formalitzarà per escrit l’actuació feta.
3.6.1.2 L'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent (en el cas que s’hagi
trobat sense xip) i amb el pagament previ de totes les despeses originades d’acord
amb el que estableix l’article 3.4.4. del present Plec de condicions.
D’acord amb el que estableix l’article 17.2 del DL 2-2008, el termini per a recuperar un
animal sense identificació és de vint dies. Si l'animal porta identificació, la persona
propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per a recuperar‐lo des de
l’endemà de rebre la notificació i ha d’abonar prèviament totes les despeses
originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o posseïdora no ha
recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot ser cedit, acollit temporalment o
adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada.
3.6.1.3 No es pot fer lliurament d’un animal de raça potencialment perillosa si el/la
propietari/ària no presenta la corresponent llicència municipal de tinença de gos
potencialment perillós.
3.7 Adopció de l’animal abandonat
Els animals abandonats seran acollits fins a la seva adopció. En cas d’adopció, el
prestador del servei comunicarà a la persona adoptant l’obligació de censar‐lo en el
municipi de residència habitual de l’animal, així com de complir amb les obligacions
normatives sobre tinença responsable d’animals. L’ adoptant no abonarà les despeses
derivades de la recollida i manteniment de l’animal, però sí es farà càrrec de les
despeses d’esterilització, d’identificació (microxip) o d’altres de caràcter sanitari. El
cobrament d’aquestes despeses serà a càrrec del prestador del servei.
En el cas de gossos potencialment perillosos, l’adopció es podrà fer efectiva un cop el
futur propietari disposi de la llicència municipal de tinença de gos potencialment
perillós.
L’adjudicatari haurà de realitzar els tràmits necessaris per a l’adopció dels animals no
recuperats pels seus propietaris i la resta dels que la normativa permet la seva
adopció.
NIF: P0826300F

3.7.1 Documents i registres de seguiment de prestació del servei
Juntament amb la presentació de la facturació mensual de prestació del servei de
recollida dels animals abandonats, el prestador del servei adjuntarà un resum mensual
de les actuacions realitzades al llarg del mes, via correu electrònic, adreçat al
Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts:
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a) El número d’animals retirats de les vies i espais públics i, si escau, dels domicilis
particulars.
b) El número d’animals recuperats pels seus propietaris i els imports cobrats per
conceptes.
c) El número d’animals adoptats.
d) El número d’animals morts (especificant si ha estat mort per causes naturals o
sacrifici)
e) Una fitxa amb la relació d’animals recollits i la situació de cadascun d’ells.
f) Relació accions realitzades campanya de sensibilització de l’article 3.8 del present
plec de condicions.
En finalitzar l’any, el prestador del servei presentarà una memòria detallada dels serveis
efectuats i una justificació econòmica.
Full de servei
En cada servei de recollida, l’adjudicatari haurà de complimentar un full de servei on constin
les dades bàsiques del servei efectuat.
De la recollida: data, procedència i hora de recepció de l’avís, lloc servei, hora d’arribada i
finalització del servei, descripció de l’actuació i persona que ha trobat l’animal si s’escau.
De l’animal: espècie, raça, sexe, mida i estat sanitari.
Observacions: si porta número de xip i indicar al full de servei quin és, si és un animal
potencialment perillós, circumstàncies especials.
Aquest full es lliurarà: bé a policia local, bé al Departament de Salut de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.
3.8. Campanya sensibilització
El prestador del servei haurà de realitzar una campanya de sensibilització per reduir
l’abandonament d’animals i fomentar-ne l’adopció. En aquest sentit, haurà de disposar d’un
programa d’adopció d’animals de companyia.
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Article 4.- Mitjans necessaris per a la prestació del servei.
L’empresa o l’associació licitadora calcularà les necessitats tant de personal com de mitjans,
i els utilitzarà per dur a terme, amb la diligència deguda, la recollida, trasllat i cura dels
animals domèstics abandonats o perduts de Sant Vicenç dels Horts.
El personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’empresa i/o associació
adjudicatària a tots els efectes.
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Tot el material necessari per a l’execució de les prestacions de recollida, trasllat, i cura i
manutenció dels animals fins a la seva adopció o mort, anirà a càrrec de l’empresa i/o
associació adjudicatària.
L’empresa o l’associació licitadora controlarà la bona execució dels serveis i resoldrà les
incidències que es produeixin.
L’adjudicatari restarà en tot moment subjecte a les prescripcions que el Departament de
Salut li indiqui. La seva activitat es desenvoluparà dintre de les directrius de l’Ajuntament, que
es reserva el dret d’introduir qualsevol modificació en la prestació d’aquest servei, prèvia
justificació i sense que es modifiquin substancialment les condicions pactades.
El refugi estarà obert al públic com a mínim de dilluns a dissabte dues hores al matí i dues
hores a la tarda, i diumenges i dies festius com a mínim dues hores al matí.
Article 5. Organització del servei. Coordinació entre l’adjudicatari i l’ajuntament.
5.1 Els licitadors hauran de presentar un projecte o memòria tècnica de prestació de
serveis objecte del contracte, que s’haurà d’ajustar als requisits i obligacions que
s’exigeixen en aquests plecs.
5.2 Les relacions entre l’Ajuntament i l’adjudicatari es subjecten en els següents termes:
5.2.1 L’adjudicatari designarà un/una responsable, que serà la persona encarregada
de canalitzar les demandes dels servei i la interlocutora per a qualsevol incidència en
relació al desenvolupament del contracte.
5.2.2. Es constituirà una comissió tècnica de seguiment del contracte amb la finalitat
d’avaluar progressivament el desenvolupament i els resultats de la gestió del
servei , i que estarà integrada pel responsable que designi l’entitat adjudicatària
i per un responsable municipal.
5.2.3 Es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, de forma ordinària i de forma
extraordinària quan alguna de les parts ho requereixi.
Seran funcions d’aquesta Comissió:
a) Garantir el flux d’informació necessari entre Adjudicatari i Ajuntament.
b) Establir els criteris de coordinació tècnica en relació al funcionament del servei.
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c) Aprovació de protocols.
d) En general, tractar tots aquells assumptes que no quedin recollits al present plec de
condicions tècniques.
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Article 6. Cessió dels animals a l’adjudicatari
Tres mesos després que s’hagin esgotat els terminis de recuperació de l’animal, tant si es
coneix el propietari com si no, l’Ajuntament cedirà definitivament els animals que no
s’hagin recuperat al licitador, pagant el preu estipulat en l’annex I del plec administratiu.
Article 7. Obligacions de l’adjudicatari
L’adjudicatari haurà de portar a terme les prestacions objecte del contracte amb l’estricta
subjecció a aquests plecs, amb la deguda diligència i assumir, entre d’altres, les obligacions
següents:
a) Garantir el seguiment de la correcta execució del servei.
b) Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les
condicions establertes en el present plec i els de condicions administratives, sense que pugui
produir-se cap interrupció del servei.
c) Comunicar al Departament de Salut de l’Ajuntament, qualsevol incidència que pugui
lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament del servei, sense perjudici de les funcions de la
Comissió de Seguiment.
d) I en general complir el contracte amb estricta subjecció a aquests plecs de condicions.
Article 8. Infraccions
Es consideren infraccions lleus del present plec les següents:
1. No efectuar un full de servei de recollida de l’animal o bé que aquest no estigui
segellat per part de l’Ajuntament (Policia local o Departament de Salut).
2. No comunicar la recollida d’un animal amb xip el mateix dia de la recollida, sempre
que sí es comuniqui en les primeres 48 hores.
3. No presentar mensualment el resum d’entrades i sortides d’animals deixant constar la
informació sol·licitada al punt 3.4.3 del present plec, així com el la informació dels
ingressos recollits en forma de taxes durant el mes, com consta al punt 3.4.5.
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4. No comunicar la recollida d’un animal amb xip al departament de Salut, sempre que sí
es comuniqui en les primeres 48 hores.
Es consideren infraccions greus del present plec les següents:
1. No fer un trasllat adient dels animals recollits.
2. No mantenir els animals en uns espais adients (dimensions, neteja i manteniment).
3. No disposar de zona de quarantena.
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4. No notificar al departament de Salut l’arribada d’un animal amb xip al centre.
5. No notificar al departament de Salut la recollida d’un animal trobat amb xip per part de
la persona propietària.
Es consideren infraccions molt greus:
1. Aportar un número de nucli zoològic que no correspongui a l’emplaçament on van els
animals. No mantenir el llibre de registres al dia.
2. No disposar de les mesures de seguretat per garantir la integritat física i psíquica dels
animals, així com evitar la fugida dels animals.
3. No mantenir els animals en correctes condicions de salubritat i benestar.
4. Practicar l’eutanàsia d’un animal sense que sigui per les causes determinades a
l’article 11.2 del DL 2-2008 i sense un certificat veterinari on es justifiqui el motiu del
sacrifici.
5. Tornar un animal al seu propietari o donar-ho en adopció sense identificar-lo amb xip
prèviament.
6. Tornar un animal a una persona que no és la que consta com a titular, sense
l’autorització de la mateixa.
7. Tornar a propietari o donar en adopció un animal de raça potencialment perillosa
sense disposar la persona propietària de la corresponent llicència municipal d’animal
potencialment perillós.
8. Tornar a propietari un animal del que s’ha fet un comís, o que està implicat en un
procediment administratiu i/o judicial, sense autorització escrita per part de
l’Ajuntament.
9. No realitzar els tràmits necessaris per a l’adopció dels animals que es troben al centre
per no tenir propietari o perquè aquests no han vingut a recollir-los.
Article 8. Penalitats

NIF: P0826300F

Les penalitats imposades al contractista són les que consten en l’apartat U de l’annex1Característiques específiques del contracte de serveis de recollida i custòdia d’animals de
companyia de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts – Procediment obert no harmonitzat.
Gemma Balcells Pérez,
Tècnica del Departament de Salut

Aprovat mitjançant decret
2021LLDR001346 de data 30 de
setembre de 2021.
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