Expedient número:

1412/2018

1.- Descripció del servei.
El servei inclou la prestació de totes les tasques que s’hi realitzin pel funcionament del centre
d’acollida d’animals de companyia de Cunit, d'acord amb l'objecte del contracte, com la
cobertura de les necessitats dels animals, des de la neteja de les instal·lacions, manutenció
dels animals, tractaments veterinaris, manteniment de les condicions higièniques i sanitàries,
revisions periòdiques, analítiques, vacunació dels animals; així com tots els processos
administratius que requereix la normativa vigent, com el registre d’animals, els contractes
d’adopció, així com la gestió i relació amb el voluntariat.
El servei consistirà en realitzar diàriament, de dilluns a diumenge, la neteja de les instal·lacions
de la gossera municipal, alimentar els animals que s’hi allotgin, assumint per part de la
adjudicatària totes les despeses de menjar, veterinari, neteja, higiene i eliminació dels animals
morts, incloent tota la tramitació d’adopcions; assumint totes les despeses generades, a
excepció de la reparació de les instal·lacions, que aniran a càrrec de l’Ajuntament, com a
propietari de les instal·lacions.
L’ajuntament no pagarà per cap servei addicional, ja que en el contracte s’inclouen totes les
despeses, des la recollida dels animals a la via pública (gossos en tots els cassos i gats ens
unes condicions determinades (com és el cas de ferits, enverinats o cadells), així com la
tinença, manutenció, assistència veterinària i tots els costos indirectes que comporti. Els únics
serveis relacionats amb els animals, gossos i gats, que no estan inclosos en l’import de
licitació, és la despesa que fa referència al procés d’adopció que d’acord amb el que estableix
el text refós de la llei de protecció dels animals serà la castració, identificació amb microxip i
desparasitació; que anirà a càrrec de l’adoptant.
La recollida de gossos abandonats a la via pública, que és un servei de prestació obligatòria
per part de l’Ajuntament; pel que l’adjudicatària l’haurà d’assumir totalment.
En quan als animals perduts o trobats a la via pública que disposes de xip identificatiu o que els
propietaris els reclamin, el cost de recollida no és imputable a l'Ajuntament ni a l’adjudicatària i
per tant el propietari de l'animal és que haurà de costejar la recollida a la via pública i la seva
manutenció, mitjançant la corresponent taxa municipal.
L’horari d’atenció al públic per tal de gestionar adopcions, i perquè el voluntariat pugui accedir a
les instal·lacions, juntament per realitzar la neteja de la instal·lació i manutenció dels animals,
serà de 9 a 14 h. de dilluns a dissabte i de 10 a 14 hores els diumenges i festius.
2. Normativa de referència:
- Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció
dels animals.
- Ordre 28/11/1988 de creació del registre de nuclis zoològic de Catalunya.
- Decret 243/1994, de 13 de setembre pel que s’estableixen els requisits quan han de complir
els centres d’acollida d’animals de companyia abandonats.
- Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
procediment Administratiu Comú.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS,
AIXÍ COM LA SEVA PROTECCIÓ, DEFENSA I ADOPCIÓ AL TERME MUNICIPAL DE CUNIT.

- Decret 6/1999 de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels
animals de companyia.
- Ordenança municipal de tinença d'animals de companyia
3. Obligacions de l’adjudicatària:
A continuació es detallen el conjunt d’obligacions que l’entitat licitadora, d'acord amb els 4 gran
apartats que s'inclouen en l'objecte del contracte i que haurà de portar a terme a tots els
efectes:
a) Recollida d'animals perduts o abandonats a la via pública:
- La recollida dels animals abandonats a la via pública, es farà prèvia petició de la policia local o
de personal de l’Ajuntament.
- L'horari del servei serà de 9 a 21 hores, tots els dies de la setmana.
- En cap cas es realitzaran recollides a petició de particulars o s’acceptaran animals de
propietaris que no se’n facin càrrec. En aquest cas l’adjudicatària donarà trasllat a l’Ajuntament
perquè obri en conseqüència i determini les accions a emprendre.
- L’adjudicatària haurà de fer-se càrrec d'animals abandonats per procediments judicials,
desnonaments o similars, però sempre a petició de l'Ajuntament, Policia Local o Mossos
d'Esquadra.

- En cas de reclamació d’animals sense identificació, s’haurà de procedir d’acord amb l’art 17.2
del text refós de la Llei de protecció dels animals: El termini per recuperar un animal sense
identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el
pagament previ de totes les despeses originades per part del propietari.
- Un cop transcorregut el termini de 20 dies desprès de la recollida de l’animal, si l’animal no té
identificació i no ha estat reclamat pel seu propietari o posseïdor quedarà a la gossera
municipal per iniciar els tràmits d’adopció efectuant la corresponent vacunació i analítiques,
que aniran a càrrec de l’adjudicatària.
- Proveir-se del material necessari per a procedir a la captura i transport dels animals, gossos
com gats i altre material com corretges, llaços, transportins i similars.
- Disposar d’un vehicle adequat per la recollida d’animals i fer-se càrrec del seu manteniment,
reparacions, assegurances i demés.
b) Manutenció i control sanitari dels animals
- Donar menjar als animals, gossos i gats; amb les periodicitats i quantitats que determini
l’adjudicatària, amb el vist-i-plau dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
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- En cas que els animals recollits disposin de xip d’identificació, es procedirà d’acord amb
l’art.17.3 del text refós de la Llei de Protecció del animals. L’adjudicatària es la que
s'encarregarà de tota la tramitació, contactant amb el propietari per procedir a la devolució de
l’animal. Aquest disposarà d’un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar la taxa municipal
per la recollida d’animals perduts. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit
temporalment o adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació a la persona
propietària o posseïdora. Ren aquest cas, l’adjudicatària donarà trasllat a l'Ajuntament perquè
procedeixi a tramitar denúncia per abandonament de l'animal.

- Eliminació dels animals morts.
- Gestionar i costejar els excedents d’animals de les instal·lacions, però sempre respectant la
normativa i en cap cas es destinaran finalitats no contemplades per la llei ni se’ls practicarà
l’eutanàsia.
- Complir en tot moment el nombre màxim d’animals de la capacitat fixada d’animals en
l’autorització de nucli zoològic, que és de 30 gossos i 50 gats.
- Costejar el menjar dels animals, així com tots els consumibles que es requereixin,
medicaments, productes de neteja, desinfecció, mantes i similars.
- Seguiment i control veterinari dels animals, assumint tots els costos dels tractaments
necessaris, així com les vacunacions corresponents.
- Recollir i donar acollida als gats cadells que es trobin a la via pública, d’acord amb avís de la
policia local i encarregar-se de la seva lactància fins a ser donats en acollida o en adopció.
- Fer-se càrrec dels gats ferits o enverinats a la via pública d’acord avís de la policia local,
costejant les corresponents despeses sanitàries. També es faran càrrec dels gossos
abandonats ferits o atropellats.
- Efectuar un mínim de 30 castracions anuals de gats, procedents de colònies assilvestrades
que resideixin a Cunit, donant prioritat a la problemàtica que generin al veïnat.
- Establir com a prioritat en totes les decisions i actuacions empreses el tracte adequat i
respectuós als animals, finalitat principal de la instal·lació i de l’objecte del contracte.
c) Neteja i desinfecció dels animals
- Netejar les instal·lacions, retirar i eliminar els excrements dels animals, preferentment en sec i
desprès rentar les gàbies amb aigua, amb una periodicitat mínima diària.
- Efectuar la neteja i manteniment de tot l’espai de la instal·lació, incloent el desbrossament de
la vegetació de dins del recinte.

d) Atenció al públic i tràmits administratius
- L'horari d’atenció al públic i d’obertura de les instal·lacions, per efectuar les tasques de neteja,
atenció al públic, voluntariat, passeig d'animals i la resta de serveis que es porten a terme, serà
de 9 a 14 h. de dilluns a dissabte i de 10 a 14 hores els diumenges i festius.
- Portar el llibre oficial de registre d’animals al centre, amb d’altes i baixes de la instal·lació, així
com una fitxa individualitzada de cada animal.
- Disposar de la cartilla sanitària de cada animal del centre.
- Disposar d’aparell lector de microxips.
- Aportar el material consumible i el mobiliari que la licitadora consideri oportú, com rentadores,
neveres, mantes, material de cures i altres que es que requereixin per les necessitats del
servei.
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- Desinfectar les gàbies dels animals, com a mínim quinzenalment.

- Disposar d’una pòlissa d’assegurança per cobrir la responsabilitat civil, així com totes les
actuacions depenents de l’adjudicatària, per un import mínim de 300.000 €.
- Disposar d’un telèfon mòbil de contacte per la petició dels serveis de recollida d’animals a la
via pública.
- Presentar anualment a l’Ajuntament una memòria de la gestió efectuada, que inclogui tots els
aspectes rellevants del centre i especialment amb el nombre d’animals recollits a la via pública,
retornats als propietaris i els que s’han adoptat. S’haurà de lliurar en el termini de 2 mesos des
de la finalització de l'any natural.
- Deixar a disposició de l'Ajuntament la clau exterior del recinte de la gossera ja que la brigada
disposa d'un magatzem dins de les instal·lacions de la gossera, al qual ha d'accedir.
- Retornar les instal·lacions a l’ajuntament a la finalització del contracte en bon estat, amb les
mateixes condicions de la recepció.
e) Voluntariat, acollides i adopcions.
- Canalitzar el voluntariat que es vulgui implicar a les instal·lacions i fer-se’n càrrec a tots els
efectes, essent en tot moment i a tots els efectes l’adjudicatària la responsable dels voluntaris.
- La gestió del voluntariat i els passeig d'animals s'efectuaran sempre sota la responsabilitat de
l’adjudicatària i sempre amb els animals lligats tal i com estableix l'ordenança municipal.
- En el cas del passeig d'animals potencialment perillosos s'efectuarà d'acord amb el que
estableix la llei i l'ordenança municipal. lligats, amb morrió i portats per persones que estiguin
autoritzades a fer-ho i sota la responsabilitat de l’adjudicatària. En cap cas es podrà efectuar el
passeig d'animals potencialment perillosos a càrrec de menors.

- Canalitzar, tramitar i gestionar les adopcions, amb tot el que implica, feina administrativa
inclosa.
- L’adjudicatària s’encarregarà de gestionar les adopcions i establir els protocols de lliurament
dels animals, així com de fixar els requisits que hauran de complir els adoptants, d’acord amb
el que estableix el text refós de la Llei de protecció dels animals.
- D’acord amb l’art 18 del Decret legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de protecció dels animals, en el que es regula les acollides o adopció d’animals i que
s’haurà d'ajustar als requeriments següents:
a) Els animals han de ser identificats prèviament a l'acolliment.
b) Els animals han de ser desparassitats, vacunats i esterilitzats d'acord amb el que preveu l'article 11.3, per
garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higièniques i sanitàries, etològiques i de
benestar de l'animal.

- Les despeses originades per tal de lliurar els animals d’acord amb la normativa hauran de ser
sufragades íntegrament per l’adoptant.
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- Les acollides es gestionaran íntegrament per l’adjudicatària, establint el protocol de
funcionament segons les necessitats, ja que la normativa no regula el sistema d’acollida
temporal d’animals, però és potestat de l’adjudicatària utilitzar aquest règim de tinença
d’animals. Els animals que estiguin en acollida no constaran en el registre d’animals a la
gossera, tot i que l’adjudicatària haurà de disposar d’un registre dels animals que es troben en
acollida.

- En cap cas es podran fer cobraments addicionals als adoptants en cap altre concepte.
L’adjudicatària no cobrarà ni ingressarà res en concepte d’adopció.
- Establir els mecanismes que considerin oportuns per fomentar la divulgació dels animals
perduts o abandonats i els animals disponibles al centre per promocionar les adopcions.
- Indicar a l’adoptant que està obligat, en un termini d’un més, a donar d’alta l’animal al cens
municipal d’animals de companyia i si es tracta d’un gos declarat potencialment perillós haurà
de tramitar la corresponent llicència de gos perillós.
4. Drets de l’adjudicatària:
- Rebre les instal·lacions en condicions per funcionar amb normalitat i complir els requisits fixats
en l’acta d’alta de nucli zoològic, amb el tancament total de la instal·lació, amb una gàbia de
quarantena, magatzem, oficina i zona de serveis.
- Presentar la factura amb una periodicitat mensual durant el període i percebre l’import
corresponent en els terminis que estableixi la Llei.
- Informar a l’Ajuntament en cas d’avaries o trencaments de material a l’Ajuntament per a
procedir a la reparació de les instal·lacions o la seva reposició.
5. Obligacions de l’Ajuntament:
- La reparació i manteniment de les instal·lacions.
- Assumir la despesa dels serveis de llum i aigua de les instal·lacions.
- Cedir a disposició total de la gossera l'estança tancada i amb clau de dins del magatzem
municipal que es troba dins del recinte de la gossera.
- Pagar el servei, en base al preu contractat, repartit en dotze quotes fixes mensuals per mesos
vençuts, prèvia presentació de factura, que s’entrarà per registre dins del mes i es tramitarà el
seu pagament pel procediment ordinari.

- Control i seguiment del contracte.
Document signat electrònicament a Cunit en data corrent.
El tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges
Josep Miró Illa
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- Lliurar les instal·lacions en bon estat i reunint tots els preceptes obligats per part de la Direcció
General de Medi Natural en l’acta d’inspecció de la tramitació del nucli zoològic.

