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Exp. 1990/2020

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE VETERINARI DEL REFUGI
D’ANIMALS DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT

Identificació de l’expedient
Núm. de l’informe MA 164/2020
Destinació
Secretaria, Intervenció i Gerència

1. ANTECEDENTS
1. De conformitat amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments recollir i
controlar els animals abandonats o perduts.

4. El Consell Comarcal del Ripollès presta directament, amb personal propi, el servei de
recollida dels gossos abandonats o perduts a la comarca del Ripollès i la gestió del Refugi
d'Animals del Ripollès, d’acord amb el contingut dels convenis de delegació subscrits amb
els ajuntaments i la normativa vigent d'aplicació.
5. El servei de recollida de gossos abandonats el realitza el personal propi del Refugi.
Actualment hi ha dues persones adscrites directament a la prestació del servei durant els
365 dies de l’any. Les actuacions que han de dur a terme al Refugi d’Animals són les
següents:

Elisabet Muntadas (1 de 1)
Cap d'àrea_Refugi d'animals
Data signatura :29/01/2021 12:12:11
HASH:F2FB6E7CAAB11D0F993528C6584C44E63E51E3DB

a)

Recollir els gossos abandonats o perduts a la comarca del Ripollès:

a.1) El servei de recollida de gossos abandonats comprèn tant els casos d’urgència com
els normals:
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3. El recinte del Refugi, de 1.900 metres quadrats, es troba situat en un entorn aïllat i envoltat
de natura, descansa sobre tres feixes d’un turó i actualment té una capacitat per una
cinquantena de gossos
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2. El Consell Comarcal del Ripollès presta el servei de recollida de gossos abandonats a la
comarca del Ripollès per delegació dels 19 municipis de la comarca. L'acceptació de la
delegació d'aquesta competència es va acordar en la sessió plenària de data 14 de maig de
2008. El Refugi d’Animals del Ripollès amb el número d’inscripció 230020 al Registre de
Nuclis Zoològics , està ubicat a la finca Baups, Camí de Casadesús, Km 2.300, del terme
municipal de Ripoll.
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La recollida normal es realitzarà en horari diürn, de dilluns a divendres, en un
termini màxim de 24 hores comptades des del corresponent avís.



La recollida d’urgència es farà en un termini màxim de 6 hores comptades des
del corresponent avís. Es consideren recollides d’urgència aquelles en les que
hi concorri alguna de les circumstàncies següents:
o

o
o
o
o

Entrada de gossos desconeguts a l’interior d’una escola, centre públic,
habitatge, local o finca privada. En aquests supòsits, caldrà anar
acompanyats de la Policia Local o dels Mossos d’Esquadra per efectuar
la recollida.
Gossos ferits o accidentats.
Gossos localitzats a l’interior de piscines, pous o fosses.
Gossos que hagin mossegat o causat desperfectes i siguin
localitzables.
Gossos declarats perillosos, d’acord amb l’article 1 de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i el Decret
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.

a.2) Si l’animal recollit porta identificació, el personal del Refugi avisarà el propietari i
aquest té un termini màxim de vint dies per recuperar-lo, abonant prèviament les
taxes que hagi originat el seu manteniment.

a.3) Durant l’any 2019, es van realitzar 90 recollides de gossos a la comarca del Ripollès.
D’aquests 90 gossos recollits, 33 van ser retornats als seus propietaris. Durant l’any
2020 s’ha realitzat 93 recollides de gossos, dels qual 39 van ser retornats als seus
propietaris.
b)
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b.1.)

La gestió del Refugi comprèn les actuacions següents:
Traslladar els gossos abandonats recollits al Refugi d’Animals del Ripollès i aïllar-los
a la zona habilitada d'ús exclusiu de gossos nouvinguts o que precisin aïllament
preventiu fins que els serveis veterinaris en dictaminin el bon estat sanitari.
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El Refugi d’Animals del Ripollès mantindrà i cuidarà al seu càrrec els animals recollits
mentre estiguin sota la seva custòdia. Transcorreguts els terminis per a recuperar
els animals, el Refugi els donarà en adopció.
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Per la recollida d’animals d’extrema dificultat o morts, podran intervenir els
bombers, agents de la policia local, mossos d’esquadra, forestals, i altres
serveis públics locals.
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b.2.)

En el cas que el gos no estigui identificat i/o no es localitzi el propietari, s’haurà de
realitzar la corresponent revisió veterinària i identificant el gos/sa en el cas de ser
necessari.

b.3.)

Passats els 20 dies des de la recollida, si el propietari del gos no ha anat a recuperarlo, el gos s’haurà de vacunar i fer l’analítica de leishmaniosi.

b.4.)

Garantir-ne la salut i benestar mitjançant el seu manteniment en condicions
higienicosanitàries adequades a la seva espècie.

b.5)

Facilitar-los una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns
bons nivells de nutrició i salut.

b.6.)

Disposar d'un servei veterinari que sigui el responsable de les funcions que es
detallen a continuació i en garantir-ne el seu compliment:






b.7.)

Tenir els allotjaments dels gossos degudament nets i desinfectats.

b.8.)

Mantenir en bon estat els estris i materials necessaris per la cura dels gossos.

b.9.)

Promoure l'adopció dels gossos una vegada transcorregut el termini legal per
recuperar-los.

2. UBICACIÓ DEL REFUGI D’ANIMALS DE LA COMARCA DEL RIPOLLÈS
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El refugi d’animals de la comarca del Ripollès està ubicat a la finca Baups, Camí de Casadesús,
Km 2.300, del terme municipal de Ripoll.
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Actualitzar anualment i donar compliment al programa d’higiene i
profilaxi dels gossos i les instal·lacions.
Vigilar l’estat sanitari, practicar les cures, quan sigui necessari, i
determinar el tractament dels gossos residents.
Practicar les esterilitzacions dels gossos residents al refugi.
Determinar quins gossos han de romandre aïllats.
Informar si, després de la revisió veterinària, l'animal és apte per
l’adopció.
Controlar directament el procés d’eutanàsia, després d'haver-ne
determinat la seva procedència.
Elaborar el programa de control de la leishmaniosi.
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Un gos recollit pot ser un gos abandonat o un gos perdut. El primer que es fa amb tots els
gossos recollits es comprovar si està degudament identificat, per tal de procedir a telefonar el
propietari per tal que vingui a buscar el gos i retornar-lo. Quasi tots els gossos identificats són
retornats. Els gossos identificats que es retornen als seus propietaris no precisen de servei
veterinari normalment.
Aproximadament un 30% dels gossos recollits estan degudament identificats i són retornats al
seu propietari.
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En l’ANNEX 1 s’adjunta els quadre dels gossos recollits pel personal del Refugi d’Animals del
Ripollès durant el 2019 i el 2020.
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3. GOSSOS RECOLLITS, ADOPTATS I RESIDENTS AL REFUGI
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La resta de gossos, són gossos abandonats, que seran els gossos residents del refugi i que seran
donats en adopció. Aproximadament un 60 % dels gossos abandonats seran adoptats, amb un
termini més o menys llarg. Havent-hi algun gossos que passarà la resta de la seva vida al refugi.
Els gossos residents en el refugi són els que necessiten més serveis veterinaris.
Els gossos que es donen en adopció s’han de entregar degudament identificats, vacunats i
esterilitzats.

4. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES
4.1. INTRODUCCIÓ
El personal del Consell Comarcal adscrit al Refugi d’Animals del Ripollès s’ocupa, amb caràcter
general del servei de la recollida dels gossos abandonats.

4.2. REVISIONS VETERINÀRIES
En els casos anteriorment citats, que el gos/sa recollit no està degudament identificat, s’haurà
de portar al veterinari per tal de dur a terme la revisió veterinària i s’aprofitarà per implantarli un microxip identificatiu homologat i se li associarà una nova cartilla sanitària.
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En el cas dels gossos/es que estiguin identificats i el propietari no recuperi el gos/sa, es farà la
revisió els dies següents de la recollida.
Passats els 20 dies des de la recollida, si el propietari del gos no ha anat a recuperar-lo, el gos
s’haurà de vacunar i fer-li l’analítica de leishmaniosi.
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A fi de garantir la salut i qualitat de vida dels gossos abandonat recollits d’acord amb la
delegació dels Ajuntaments i el que determina la Llei, és imprescindible disposar d’un servei
veterinari que inclogui les prestacions mínimes següents:
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Els gossos recollits es porten al Refugi d’Animals del Ripollès, on es fa lectura del microxip. En
el cas de portar-ne es truca al propietari per tal que el vinguin a recuperar. En el cas que el
gos/sa no porti microxip s’ha de portar al veterinari que correspongui, per tal d’identificar-lo.
Els animals de nou ingrés es mantenen aïllats en la zona de quarantena que disposa el Refugi
fins que no hagin passat la inspecció veterinària. El veterinari és el responsable de fer una
revisió (exploració física, auscultació cardíaca i pulmonar, ...) de l’animal per comprovar l’estat
de salut en el que es troba. En el cas que el veterinari observi o sospiti de qualsevol alteració
patològica que produeixi o sigui susceptible de produir malestar, sofriment o danys físics, es
realitzaran les proves clíniques necessàries (analítiques sanguínies, radiografies, ....) i s’aplicarà
tractament segons criteri veterinari per procurar-li benestar i prevenir el contagi a la resta
d’animals del refugi.
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Totes les revisions que siguin necessàries per vetllar per la salut i benestar dels gossos residents
del refugi.
El personal del Consell Comarcal adscrit al Refugi d’Animals del Ripollès està integrat per dues
persones que no treballen simultàniament, sinó que s’alternen dies laborables, vacances,
baixes i festius.
Aquest fet comporta que els serveis veterinaris objecte d’aquest contracte s’hagin de realitzar
en una clínica veterinària que estigui com a molt a 30 Km de distància des del Refugi i que, a
més, cada trajecte sigui de com a màxim 30 minuts (en base al càlcul que efectua el GOOGLE
MAPS). Una major distància i/o un temps per trajecte superior, incrementa notablement el
temps que aquest personal ha de destinar al trasllat fins al centre veterinari, període d’espera
fins que finalitzin les tasques veterinàries i trajecte de retorn del gos/sa al refugi, que esdevé
del tot inassumible. No és viable que el personal del refugi augmenti les hores de transportar
els gossos del refugi fins al veterinari, ja que les hores destinades al transport –anada i tornada, i espera per a la finalització de la visita, són hores que es deixen de prestar els serveis diaris
necessaris i prioritaris del refugi (neteja i manteniment de les instal·lacions, cura i alimentació
dels gossos, recollides dels gossos abandonats, ....).

4.3. DESPARASITACIÓ EXTERNA

En el cas que durant la revisió veterinària que s’efectuï a un animal de nou ingrés, s’observi
una parasitació per puces, polls i/o paparres, se’l desparasitarà immediatament per evitar el
contagi a la resta d’animals del refugi.

4.4. DESPARASITACIÓ INTERNA
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Per prevenir les parasitacions internes, els animals s’han de desparasitar internament de forma
periòdica. S’hauran de fer tractaments per prevenir nematodes (Ascàrids, Anquilostomas,
Tricuris) i cestodes (Tènies), amb comprimits orals que continguin praziquantel, pirantel i
febantel. Caldrà augmentar la cobertura antiparasitària si la casuística ho precisa.
En el cas que durant la revisió veterinària d’un animal de nou ingrés s’observi una parasitació
per nematodes o cestodes, se l’haurà de desparasitar immediatament per evitar el contagi a la
resta d’animals.
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La periodicitat de la desparasitació variarà segons les indicacions del producte utilitzat (de
forma orientativa: mensual en el cas de pipetes i cada 4, 6 o 8 mesos si s’apliquen collars
antiparasitaris).

Codi per a validació :89JXI-46L0D-CEV60
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 6/40.

És necessari fer una desparasitació externa dels gossos, que ha d’oferir protecció per a puces
(Ctenocephalides canis i Ctenocephalides felis) i paparres ( Rhipicephalus sanguineus, Ixodes
ricinus i Dermacentor reticulatus). En època de calor s’han de protegir els gossos del mosquit
de la leishmaniosis (Phlebotomus spp).
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Un animal infectat rebrà el tractament cada 15 dies exactes, fins a la resolució del problema.

4.5. ESTERILITZACIÓ DELS GOSSOS ABANDONATS
En cas que passat el termini de vint dies, el gos no sigui reclamat pel seu propietari, es
realitzarà una segona revisió veterinària durant la qual es vacunarà i realitzarà el test de la
Leishmaniosis. Transcorregut un mínim d’una setmana des de l’aplicació de la vacuna, els
gossos es portaran al veterinari per ser esterilitzats. En gossos mascles es realitzarà
l’orquidectomia i a les femelles l’ovariohisterectomia.

4.6. VACUNACIÓ
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Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que el Consell Comarcal del Ripollès no
disposa del personal especialitzat per realitzar les tasques de veterinari del Refugi d’Animals
del Ripollès.
D’acord a les necessitats determinades anteriorment, el centre veterinari que donarà servei al
Refugi haurà de ser com a mínim una clínica veterinària, no podrà ser un consultori, ja que és
necessari disposar de sala d’operacions per a poder realitzar una part important dels serveis a
realitzar, concretament les esterilitzacions del gossos i gosses residents del Refugi.
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Consell Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll · ripolles.cat · 972 70 32 11 · FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat

7

Codi per a validació :89JXI-46L0D-CEV60
Verificació :https://verificador.ripolles.cat/index.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=
Document signat electrònicament des de la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Pàgina: 7/40.

Els gossos menors de tres mesos d’edat han de ser vacunats amb la pauta indicada pel
veterinari responsable segons l’edat exacta del cadell. A partir de les sis setmanes de vida s’ha
de subministrar la primera vacuna per crear immunització activa del gos contra la parvovirosis.
A les tres setmanes des de la primera vacuna, s’ha d’administrar una segona vacuna per
prevenir la mortalitat i els signes clínics causats pel virus del brom, pel virus de l’hepatitis
infecciosa canina, per l’adenovirus caní tipus 2, el parvovirosi caní, la parainfluenza canina tipus
2 i per prevenir la mortalitat, els signes clínics, la infecció, l’excreció bacteriana, la colonització
renal i les lesions renals causades per Leptospira interrogants, serogrup Icterohaemorrhagiae
i serogrup Canicola serovaritetat Canícula i per Leptospira Kirschneri serogrup Grippotyphosa
serovaritat Grippotyphosa. Dues o tres setmanes després de la segona vacuna, se’ls farà un
recordatori de l’última vacuna administrada. La durada de la immunitat és d’un any a partir de
l’última aplicació de la primovacunació. Els gossos hauran de revacunar-se amb una dosis única
de recordatori anual. Als 6 mesos d’edat se’ls ha d’administrar la vacuna contra la ràbia, la
revacunació d’aquesta s’adjuntarà amb el recordatori anual de primovacunació.
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És necessari vacunar anualment tots els gossos del refugi per prevenir la mortalitat i els signes
clínics causats pel virus del brom, l’hepatitis contagiosa canina, l’adenovirus caní tipus 2, el
parvovirus caní tipus 2, la ràbia i les leptospirsos canines causades per la Leptospira
interrogants, serovaritetats canicola e icterohaemorrhagiae. També s’ha de vacunar
anualment per reduir els signes clínics i l’excreció bacteriana i vírica causada per Bordetella
bronchiseptica i pel virus de la parainfluenza tipus 2 (tos de les gosseres).
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El codi CPV d’aquest control és el 85200000-1 - Serveis de veterinària

5. OBJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és el servei de veterinari al Refugi d’animals del Ripollès.
Concretament els serveis mínims a realitzar seran els següents:
-

Exploració i assistència clínica de tots els gossos del Refugi.
Desparasitació.
Identificació.
Esterilització.
Vacunació.
Eutanàsies.
Manteniment en les condicions sanitàries adequades dels animals ingressats.
Col·laboració amb les activitats i programes del Refugi.
Realització i supervisió anual del programa d’higiene i profilaxi del Refugi.
Participació en les campanyes d’identificació que organitzi el Consell Comarcal de la
Ripollès.

6. OBLIGACIONS
6.1. INSCRIPCIÓ CLÍNICA VETERINÀRIA

La direcció facultativa de la clínica veterinària l’ha d’exercir un professional veterinari col·legiat,
i que tot l’exercici de la clínica veterinària que es desenvolupi en l’establiment ho sigui per
veterinaris col·legiats per a l’exercici de la professió, d’acord a l’article 3 del Reglament.
Els veterinaris que donin servei a la clínica han d’estar col·legiats.
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6.2. EXPLORACIÓ I ASSISTÈNCIA CLÍNICA
Qualsevol gos que sigui acollit al Refugi d’Animals del Ripollès s’ha de sotmetre a una revisió
veterinària (exploració física, auscultació cardíaca i pulmonar,...), per comprovar l’estat de
salut en el què es troba. El servei s’ha de realitzar de dilluns a dissabte. El personal del Refugi
portarà el gos a la clínica veterinària.

_____________________________________________________________
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La clínica veterinària adjudicatària ha d’estar inscrita en el registre del col·legi de veterinaris.

Codi per a validació :89JXI-46L0D-CEV60
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El servei de veterinari l’haurà de donar un centre veterinari de tipologia clínica veterinària,
d’acord a l’article 4 del Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de
companyia, aprovat per l’Assemblea General de Presidents d’11 de juliol de 2015.

APROVAT

En cas que passat el termini de vint dies l’animal no sigui reclamat, es realitzarà una segona
revisió veterinària on s’aprofitarà per vacunar i realitzar el test de la Leishmaniosis. El personal
del Refugi portarà el gos a la clínica veterinària.
Transcorregut un mínim d’una setmana des de l’aplicació de la vacuna, els gossos es portaran
a la clínica veterinària per ser esterilitzats. En gossos mascles es realitzarà l’orquidectomia i a
les femelles l’ovariohisterectomia. El personal del Refugi portarà el gos a la clínica veterinària.
Quan s’hagi de vacunar un nombre suficientment elevat d’animals com per dificultar el trasllat
al centre veterinari responsable, serà l’equip de veterinaris qui es desplaçarà a les instal·lacions
del Refugi d’Animals del Ripollès per realitzar la vacunació. D’aquesta manera s’aprofitarà per
realitzar una inspecció general de les instal·lacions i l’estat d’aquestes. La freqüència
d’aquestes inspeccions periòdiques tindrà, com a mínim, caràcter anual.
El Refugi d’Animals del Ripollès ha de disposar d’un servei d’atenció veterinària disponible a
qualsevol dia, de dilluns a dissabte. El centre veterinari responsable, que vetlla per la salut i
benestar dels animals, ha d’oferir atenció veterinària d’urgència fora dels horaris habituals
d’obertura. Si els treballadors del refugi detecten alguna alteració en la salut o conducta
d’algun dels gossos, ho comunicaran al veterinari responsable per tal de poder efectuar un
diagnòstic i establir un tractament adequat. L’horari mínim de servei d’atenció veterinària ha
de ser de 8:00 a 20:00 de dilluns a dissabte.

En el cas que el personal del Refugi detecti en algun dels gossos residents del Refugi algun
símptoma anormal el portarà al centre veterinari per tal de diagnosticar quina malaltia té, fer
les proves necessàries, i fer el tractament que correspongui.

6.3. DESPARASITACIÓ
Els gossos poden tenir paràsits interns i externs, que els poden provocar trastorns greus. Per
prevenir aquests paràsits, tots els gossos del refugi s’han de desparasitar interna i
externament.
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Desparasitació externa:
Per prevenir els paràsits externs, els animals han d’estar desparasitats externament tot l’any.
Els productes utilitzats han d’oferir protecció per a puces (Ctenocephalides canis i
Ctenocephalides felis) i paparres (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i Dermacentor
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El centre veterinari responsable ha de mantenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos,
el qual ha d’estar a disposició de les administracions que ho requereixin per portar a terme
actuacions pertinents dins el seu àmbit competencial.
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Anualment es farà una revisió a tots els gossos residents al Refugi, aprofitant la visita del
veterinari al refugi per fer la vacunació anual. S’aprofitarà l’ocasió per tallar ungles i esperons,
en el cas de ser necessari.

APROVAT

reticulatus). En època de calor (durant els mesos de juny a octubre) caldrà protegir els gossos
del mosquit de la leishmaniosis (Phlebotomus spp.).
La periodicitat de la desparasitació variarà segons les indicacions del producte utilitzat (de
forma orientativa: mensual en el cas de pipetes i cada 4, 6 ó 8 mesos si s’apliquen collars
antiparasitaris).
En el cas d’un animal de nou ingrés que a la revisió veterinària s’observi una parasitació per
puces, polls o paparres, se’l desparasitarà immediatament per evitar el contagi a la resta
d’animals del refugi. S’aprofitarà quan el personal del Refugi porti el gos al centre veterinari
per fer-ho.
Desparasitació interna:
Per prevenir les parasitacions internes, els animals s’han de desparasitar de forma periòdica.
Es faran tractaments enfront a nematodes (Ascàrids, Anquilostomas, Tricuris) i cestodes
(Tènies), amb comprimits orals que continguin praziquantel, pirantel i febantel. Caldrà
augmentar la cobertura antiparasitària si la casuística ho necessita.
Aquests tractaments es realitzaran amb periodicitat trimestral a tots els animals del Refugi
d’Animals del Ripollès alhora.
En cas d’un animal de nou ingrés, que a la revisió veterinària s’observi una parasitació per
nematodes o cestodes, se’l desparasitarà immediatament per evitar el contagi de la resta
d’animals.

En el cas que un gos recollit pel Refugi tingui implantat un microxip, que estigui registrat a
l’arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) i no al Registre d’animals de Companyia
(ANICOM), el veterinari haurà de fer lectura del microxip i buscar les dades del propietari del
gos, posteriorment haurà de telefonar al propietari per tal de comunicar-li que s’ha localitzat
el gos de la seva propietat i que l’ha de passar a recollir al Refugi d’Animals.
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En el cas que el gos recollit tingui implantat un microxip registrat al Registre d’animals de
Companyia (ANICOM), el mateix personal del Refugi telefonarà al propietari que s’ha localitzat
el gos de la seva propietat i que l’ha de passar a recollir al Refugi d’Animals.
La clínica veterinària haurà d’identificar tots els gossos recollits des del Refugi, que no ho
estiguin, mitjançant la implantació d’un microxip identificador homologat.
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6.4. IDENTIFICACIÓ
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Un animal infectat rebrà el tractament cada 15 dies exactes fins a la resolució del problema.

APROVAT

La implantació del microxip s'haurà de realitzar com a màxim amb el termini de tres hores des
del moment que el personal del refugi es posi en contacte amb el centre veterinari, exceptuant
els dies festius.
El microxip ha de complir les característiques determinades en l’article 3 del Decret 328/1998,
de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de
companyia. Concretament aquest article determina el següent:
“El transponder s'implantarà a la banda esquerra del coll de l'animal. En cas que per una
circumstància justificada no sigui possible la implantació del transponder a la banda esquerra
del coll de l'animal, s'implantarà a la zona de la creu, entre les dues espatlles, i es farà constar
expressament en el document establert a l'article 4 d'aquest Decret el lloc en què s'ha
implantat. A més, el transponder ha de complir les característiques següents:
a) Ha d'estar dotat d'un sistema antimigratori i d'un recobriment biològicament
compatible.
b) L'estructura del codi alfanumèric que incorporen s'ha d'adaptar al que estableix la
norma ISO 11.784.
c) El sistema d'intercanvi d'energia entre el dispositiu i el lector s'ha d'adaptar al que
estableix la norma ISO 11.785.”

6.5. ESTERILITZACIÓ

A les femelles se’ls realitzarà una Ovariohisterectomia. El procediment consisteix a extreure
els ovaris, les banyes uterines i el cos de l'úter. Això fa que la gossa sigui incapaç de reproduirse.
Beneficis:
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Incapacitat de reproduir-se.
Elimina el zel.
Disminueix/elimina comportaments relacionats amb l'instint de reproducció.
Elimina la possibilitat de piometra, torsió uterina i prolapse (malalties de tracte
reproductiu).
Redueix la possibilitat de tumors mamaris.
Redueix la possibilitat de fugida.

En el preu de l’esterilització hi haurà inclosa la medicació que s’hagi d’administrar a la gossa,
abans, durant i després de la intervenció.
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S’hauran d’esterilitzar tots els gossos/es abandonats que es recullin des del Refugi d’Animals
del Ripollès i no es puguin tornar al seu propietari.
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L’ 'esterilització és una acció preventiva que millora la qualitat de vida física i psicològica de
l'animal i contribueix al control de la natalitat de les espècies canines.

APROVAT

Als mascles se’ls realitzarà una Orquiectomia. El procediment consisteix a extreure del tot els
testicles del gos.
Beneficis:





Incapacitat de reproduir-se.
Redueix o elimina els comportaments de reproducció.
Elimina la possibilitat de càncer de testicle.
Disminueix el risc d'hiperplàsia prostàtica.

En els casos dels gossos que tinguin l’alteració congènita de criptorquídia, inguinal o
abdominal, s’haurà d’extirpar el o els testicles i posteriorment s’haurà de realitzar
l’esterilització.
En el preu de l’esterilització hi haurà inclosa la medicació que s’hagi d’administrar al gos, abans,
durant i després de la intervenció.

6.6. VACUNACIÓ
GOSSOS ADULTS

S’hauran de donar les vacunes necessàries per donar cobertura a totes les malalties citades
anteriorment. La durada de la immunitat conferida per la pauta vacunal serà d’un any. El preu
que es faci constar a l’oferta com a preu unitari de vacunació, inclourà totes les vacunes que
anualment s’han de subministrar a un gos/sa, per prevenir les malalties esmentades, així com
el cost de col·locar aquestes vacunes.
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La vacunació dels gossos adults es farà en el mateix refugi, per tal d’evitar el trasllat de tots
els gossos a la clínica veterinària.

-

CADELLS DE GOSSOS
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El centre veterinari haurà d’establir un protocol de vacunacions amb el personal del Refugi, per
ajudar al seu sistema immunitari a lluitar contra les malalties més comunes dels gossos adults.
El tipus i freqüència de la vacunació depèn de força factors, l’edat i la raça, l’estat immunològic
de l’animal i els hàbits i zona on viu, en són els màxims exponents. Com a mínim s'haurà de
vacunar de les malalties més comunes:
Parvovirosis (P)
Moquillo (Brom) (D)
Hepatitis (H)
Leptospirosis (L)
Adenovirus: Tos de les gosseres (Pi)
Ràbia (R)
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-

APROVAT

Els gossos del Refugi d’Animals del Ripollès menors de tres mesos d’edat seran vacunats amb
la pauta indicada pel veterinari responsable segons l’edat exacta del cadell.
A partir de les sis setmanes de vida es podrà posar la primera vacuna per crear immunització
activa del gos contra la parvovirosis.
Passades dues o tres setmanes des de la primera vacuna, s’administrarà una segona vacuna
per prevenir la mortalitat i els signes clínics causats pel virus del brom, pel virus de l’hepatitis
infecciosa canina, per l’adenovirus caní tipus 2, el parvovirosi caní, la parainfluenza canina tipus
2 i per prevenir la mortalitat, els signes clínics, la infecció, l’excreció bacteriana, la colonització
renal i les lesions renals causades per Leptospira interrogans, serogrup Icterohaemorrhagiae
serovarietat Icterohaemorrhagiae i serogrup Canicola serovarietat Canicola i per Leptospira
Kirschneri serogrup Grippotyphosa serovarietat Grippotyphosa.
Dues o tres setmanes després de la segona vacuna, se’ls farà un recordatori de l’última vacuna
administrada.
La durada de la immunitat és d’un any a partir de l’última aplicació de la primovacunació. Els
gossos hauran de revacunar-se amb una dosis única de recordatori anual.
Als 6 mesos d’edat se’ls aplicarà la vacuna contra la ràbia, la revacunació d’aquesta s’adjuntarà
amb el recordatori anual de la primovacunació.
La vacunació dels gossos del refugi es realitzarà en el propi refugi, el veterinari s’hi haurà de
desplaçar, per tal d’evitar el moviment de tots els gossos del refugi, que és inviable.

EUTANÀSIES

Si per dur a terme aquest servei és necessària la sedació del gos, calmar o relaxar l’animal a
través de l’administració de fàrmacs, es considerarà inclòs en el servei de l’eutanàsia, no tindrà
un cost afegit.

6.8.

GESTIÓ DELS CADÀVERS
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Els gossos sacrificats s’hauran d’incinerar en instal·lacions autoritzades, concretament la
incineració haurà de ser col·lectiva sense recuperació de les cendres.
En el cas que algun gos es morís al Refugi durant la nit o en dies festius, es posarà en el
congelador del Refugi fins que l’equip veterinari el pugui venir a recollir i es pugui traslladar a
les instal·lacions autoritzades.
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El veterinari haurà d’aplicar l’eutanàsia en els gossos que pateixin una malaltia en fase terminal
i incurable, per evitar el seu patiment.
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6.7.

APROVAT

En el cas que un gos es mori en horari laborable, el personal del Refugi el portarà al centre
veterinari adjudicatari el mateix dia, per tal que en faci la gestió correcta.
Totes les incineracions s’hauran d’acreditar amb la documentació prevista legalment.

6.9.

REALITZACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROGRAMES D’HIGIENE I PROFILAXI DEL REFUGI

Anualment s’haurà de fer la revisió del programa d’higiene i profilaxi dels gossos i instal·lacions.

6.10.

PARTICIPACIÓ EN LES CAMPANYES D’IDENTIFICACIÓ QUE ORGANITZI EL CONSELL
COMARCAL DE LA RIPOLLÈS

La presentació d’oferta en aquesta licitació, comporta que el licitador fixi el preu unitari per
col·locació de microxips.
En el cas que durant la vigència del contracte (incloses les possibles pròrrogues), el Consell
Comarcal faci una campanya d’identificació de gossos (col·locació de microxips), la clínica
veterinària adjudicataria del servei es compromet, mentre duri la campanya de comunicació,
a oferir a tots aquells ciutadans interessats que ho sol·licitin, la identificació del seu gos/sa
(col·locació de microxip), al mateix preu ofert al CCR.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Abans de la finalització del primer mes de vigència del contracte, el contractista haurà
d’aportar la següent documentació:
Redacció del programa d’higiene i profilaxi dels gossos i les instal·lacions.
Còpia del contracte de la clínica amb l’empresa gestora dels residus sanitaris.
Còpia del contracte de la clínica amb l’empresa gestora dels cadàvers.

Amb periodicitat mensual el contractista elaborarà informe de seguiment dels serveis
realitzats, l’informe haurà de contenir a com a mínim la següent informació:
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Nom del gos

Núm.
xip
Serveis realitzats Data servei
identificador

observacions
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6.11.

APROVAT

Els informes mensuals de seguiment s’hauran d’emplenar completament i remetre’s al CCR en
els primers quinze (15) dies de cada mes. Una còpia de l’informe mensual s’haurà de guardar
degudament en les instal·lacions objecte del present contracte.
Amb periodicitat mensual el contractista elaborarà UNA FITXA D’IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT
dels serveis veterinaris realitzats a tots els gossos residents del Refugi. La fitxa haurà de
contenir a com a mínim la següent informació:
 Nom del gos
 Número del xip identificador
 Raça
 Sexe
 Mida
 Edat
 Color pelatge
 Número carnet sanitari
 Data entrada refugi
 Relació serveis veterinaris realitzats des del moment d’entrada al refugi
En l’ANNEX 2 s’adjunta model de fitxa.
Amb periodicitat anual el contractista elaborarà:

Puntualment es pot sol·licitar des del CCR un informe de l’estat del gos recollit i/o informe de
l’estat d’un gos resident del Refugi, per tal de fer les gestions oportunes des del CCR.
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-

CONDICIONS MEDIAMBIENTALS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
De conformitat amb l’establert a l’article 202 LCSP, apartats 1 i 2, i a fi de promoure el
manteniment i millora dels valors mediambientals que poden veure’s afectats per
l’execució d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària haurà de fer la retirada
segregada dels residus dels diferents equipaments, d’acord amb les 5 fraccions de
residus següents:
- Paper i cartró
- Envasos lleugers: plàstics, llaunes i brics
- Vidre
- Matèria orgànica
- Rebuig
Els residus recollits separadament es portaran a l’àrea d’aportació més propera als
edificis i/o equipaments de la clínica veterinària. Els residus que no es puguin dipositar
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6.12.
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 Informe resum dels serveis realitzats durant l’any natural
 Els certificats anuals dels gestors autoritzats on s’han gestionat els diferents residus
recollits, durant el primer mes de l’any posterior a la gestió.

APROVAT

a les àrees d’aportació es portaran a una deixalleria comarcal i anualment es
presentarà al CCR el corresponent certificat de gestió.
-

Els residus sanitaris* dels grups III i IV que són els grups de risc que necessiten mesures
especials d’emmagatzematge, transport i tractament seran gestionats a traves del
centre veterinari responsable, el qual ha de tenir contractada un empresa dedicada a
la gestió de residus sanitaris homologada per l’administració competent.
*Residus sanitaris:
Grup III: material tallant o punxant com agulles, fulles de bisturí, vials de vidre, vacunes
atenuades i vives, portes, cubres,...
Grup IV: envasos buits o plens, caducats o rebutjats de medicaments, anestèsics, kits
de laboratori, reactius, formol,...

7. LLOC ON ES REALITZARAN ELS SERVEIS

REVISIÓ
VETERINÀRIA

TIPOLOGIA
GOSSOS

LLOC DE PRESTACIÓ DEL
SERVEI

INICIAL

CENTRE VETERINARI

ANUAL

REFUGI

VACUNACIÓ
ADULTS

RESIDENTS

REFUGI

NOUVINGUTS

CENTRE VETERINARI

VACUNACIÓ
CADELLS

RESIDENTS /
NOUVINGUTS

CENTRE VETERINARI

GOS
ESTERILITZACIONS

CENTRE VETERINARI
GOSSA
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Un dels criteris d’adjudicació serà que algun dels serveis que està previst que es realitzin a la
clínica veterinària, es prestin al refugi.
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SERVEIS

Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)

En funció dels tipus de servei de què es tracti, la seva prestació es durà a terme en el propi
refugi o en la clínica veterinària. El detall sobre on s’han de prestar els diferents serveis objecte
d’aquest contracte, es conté en el quadre següent:

APROVAT

8. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Les principals raons de no dividir el contracte en lots són les següents:
El servei de veterinari en el Refugi d’animals del Ripollès bàsicament consisteix en:
- Visita inicial d’un gos abandonat, amb el carnet sanitari i el microxip en el cas de
ser necessari.
- La vacunació dels gossos es realitzarà passats els 20 dies des de la recollida, en el
cas de no haver estat reclamat. En el cas dels gossos recollits i en el cas dels gossos
residents del refugi, serà el veterinari qui determinarà quan s’han de vacunar.
- L’esterilització dels gossos es realitzarà un vegada els gossos estiguin xipats i
vacunats.
El refugi es gestiona amb personal propi del CCR, concretament amb dos treballadors, un a
jornada completa i una a mitja jornada. La relació d’hores treballades respecte les tasques a
realitzar durant tots els dies de l’any, inclosos festius, és molt justa com per haver d’organitzar
el servei de veterinari en lots, el servei ha de ser un, i l’adjudicatari ha de ser el responsable
d’organitzar les diferents tasques a realitzar i no el personal del Refugi.
L’organització dels tres serveis és molt millor si es fa conjuntament, dividir el contracte en lots
suposaria una dificultat afegida per a la coordinació dels contractes, tal i com determina
l’article 99 concretament l’apartat 3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector Públic.

9.1. Poden concórrer a aquesta licitació les persones naturals i jurídiques, espanyoles
o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència
econòmica o financera i tècnica o professional.

-
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-

Volum anual de negoci en l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor
exercici dels 3 darrers disponibles, per import igual o superior a una vegada i mitja
el valor estimat del contracte: 18.586,50 €
L’acreditació d’aquest extrem es farà de conformitat amb el que disposa l’article
87.3.a) de la LCSP.
Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o
superior a: 18.586,50 €

9.3. La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través dels mitjans
següents (apartats g i h de l’art. 90 LCSP):
_____________________________________________________________
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9.2. D’acord amb l’article 87.1.b) de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà
d’acreditar a través del mitjà següent:
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9. SOLVÈNCIA

APROVAT

-

Indicació del personal del qual es disposarà per a l’execució dels treballs i de la seva
titulació i categoria.
Descripció de les instal·lacions i material del qual es disposa per a prestar els serveis
que són objecte del contracte, amb especial menció de les que són necessàries per
esterilitzacions i cirurgies.

Per empreses de nova creació (menys de 5 anys), la seva solvència s’acreditarà mitjançant la
indicació del personal del qual es disposarà per a l’execució dels treballs i hauran de relacionar
i acreditar la relació dels treballs anàlegs al que és objecte del contracte, realitzats durant els
darrers 3 anys.
9.4. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a la correcta prestació del servei.

10. GARANTIES
10.1.

De conformitat amb l’article 159.4.b. no es requerirà garantia provisional.

10.2. De conformitat amb l’article 159.4.f. sí que es requerirà garantia definitiva. L’article
107.1 determina que la garantia definitiva ha de ser d’un 5 per 100 del preu final ofert,
sense IVA, pels anys de vigència del contracte.
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El pressupost total màxim anual pel contracte del servei de veterinari pel Refugi d’animals de
la comarca del Ripollès, és de 12.391,00 € de preu base anual, més 2.602,11 € corresponent al
21% d’IVA, que resulta un import màxim total de 14.993,11 €, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2021.51.1351.22799 Serveis veterinaris, del pressupost de l’exercici
vigent.
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11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

APROVAT

PREVISIÓ COSTOS SERVEI VETERINARI REFUGI D'ANIMALS DEL RIPOLLÈS ANUAL

Detall

Cost unitari (- IVA)

PREVISIÓ
SERVEIS A
REALITZAR

MICROXIP + CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

30,00 €

52

1.560,00 €

CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

15,00 €

5

75,00 €

VISITA VETERINÀRIA A ALGUN GOS AMB ALGUNA ALTERACIÓ DE SALUT

15,00 €

5

75,00 €

VISITA ANUAL REFUGI

245,00 €

1

245,00 €

TEST LEISHMANIOSIS

18,00 €

25

450,00 €

VISITA URGÈNCIES

55,00 €

2

110,00 €

HOSPITALITZACIÓ 24H

2

120,00 €

15,00 €

17

255,00 €

VACUNACIÓ CADELLS DE MES DE 6 MESOS

20,00 €

26

520,00 €

VACUNACIÓ CADELLS FINS A 3 MESOS

20,00 €

17

340,00 €

VACUNES ANUALS ADULTS COMPLETA
( 6 malalties més comunes)

20,00 €

45

900,00 €

VACUNA ANTIRÀBICA

20,00 €

5

100,00 €

VACUNA TOS GOSSERES

20,00 €

5

100,00 €

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 0-10 Kg )

90,00 €

3

270,00 €

100,00 €

11

1.100,00 €

110,00 €

6

660,00 €

120,00 €

0

0,00 €

145,00 €

3

435,00 €

165,00 €

11

1.815,00 €

190,00 €

6

1.140,00 €

210,00 €

0

0,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

10,00 €

5

50,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

10,00 €

15

150,00 €

GOS ( >35 Kg )

10,00 €

15

150,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

4,00 €

24

96,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

6,00 €

132

792,00 €

GOS ( >35 Kg )

13,00 €

4

52,00 €

RADIOGRAFIA SIMPLE

35,00 €

4

140,00 €

RADIOGRAFIA DOBLE

50,00 €

2

100,00 €

ECOGRAFIA

40,00 €

2

80,00 €

CASTRACCIÓ GOS MASCLE

( 10 - 35 Kg )

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 35 - 50 Kg )
CASTRACCIÓ GOS MASCLE
ESTERILITZACIÓ

DESPARASITACIÓ
EXTERNA (PIPETES)
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PASTILLES
DESPARASITACIÓ
INTERNA -

(> 50 Kg )

OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 0-10 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 10 - 35 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 35 - 50 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
(> 50 Kg )
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60,00 €

VACUNACIÓ INICIAL CADELLS
(PARVOVIROSIS)
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VACUNACIÓ

COST TOTAL

APROVAT

ANALÍTICA SANGUÍNIA - HEMOGRAMA

13,00 €

2

26,00 €

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 10 PARÀMETRES

40,00 €

1

40,00 €

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 17 PARÀMETRES

50,00 €

1

50,00 €

BIOPSIA IDEXX (inclossa extracció mostra, biopsia i transport)

70,00 €

1

70,00 €

EUTANÀSIA

50,00 €

2

100,00 €

PASSAPORT

20,00 €

1

20,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

30,00 €

1

30,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

50,00 €

1

50,00 €

GOS ( >35 Kg )

70,00 €

1

70,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

20,00 €

0

0,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

25,00 €

1

25,00 €

GOS ( >35 Kg )

30,00 €

1

30,00 €

INCINERACIÓ

PERRUQUERIA CANINA

TOTAL OFERTA ECONÒMICA (SENSE IVA)
IVA

12.391,00 €
21

%

TOTAL OFERTA ECONÒMICA (AMB IVA)

2.602,11 €
14.993,11 €

No s’aplicarà revisió de preus.
Aquest preu pot ser millorat a la baixa. Totes les ofertes s’hauran de presentar d’acord amb el
model de l’ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA.

La vigència del termini del contracte és de dos anys, a comptar des de l’endemà de la data de
formalització del contracte, amb dues possibles pròrrogues com a màxim, d’un any cadascuna.

13. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
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De conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP, considerant el pressupost base de
licitació, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte
és el següent:
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La pròrroga requereix un previ avís de 3 mesos abans de finalitzar el termini i serà d’obligat
compliment per al contractista.
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12. VIGÈNCIA CONTRACTE

APROVAT

SERVEI DE VETERINARI REFUGI D’ANIMALS DE LA COMARCA
DEL RIPOLLÈS
Anualitat

Import (sense IVA)

2021

12.391,00

2022

12.391,00

2023 (1ª prorroga)

12.391,00

2024 (2ª prorroga)

12.391,00

Modificació contracte

9.824,00

Total

59.388,00

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
el preu no serà objecte de revisió.

14. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, l’òrgan de
contractació només pot introduir modificacions per raons d’interès públic, les quals seran
obligatòries pel contractista, en cap cas podran modificar la naturalesa global del contracte
inicial.

CAUSES PREVISTES

Seran causes previstes, en aplicació de l’article 204 de la LCST, que podran justificar l’eventual
modificació del contracte les que s’indiquen en aquest apartat relatives al servei de veterinari
tenint en compte que la suma total de modificacions del contracte per aquestes causes
previstes no podrà superar mai el 20% de l’import de licitació. Aquestes modificacions no
poden alterar la naturalesa global del contracte.
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D’acord amb l’article esmentat el procediment que se seguirà per a les modificacions previstes
serà el següent:
La modificació de les condicions contractuals es tramitarà mitjançant un expedient
contradictori que comprendrà com a mínim, la proposta i els documents que justifiquin,
descriguin i valorin la modificació, l’audiència a l’adjudicatari en un termini de 5 dies hàbils,
l’informe de l’assessoria jurídica del CCR, l’aprovació de la modificació per l’òrgan de
contractació, la notificació d’aquesta resolució a l’adjudicatari i la formalització del contracte
en un document contractual.
_____________________________________________________________
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14.1.
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En particular, es considerarà que concorren raons d’interès públic, quan la modificació derivi
de mesures d’estabilitat pressupostària, com estableix la disposició addicional tercera de la Llei
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

APROVAT

Supòsit de modificació previst:
MES ENTRADES DE GOSSOS AL REFUGI: és possible que puguin entrar al refugi més gossos dels
inicialment previstos segons la mitja dels anys anteriors, el que comportaria augmentar els
serveis de veterinari. En el cas que la despesa del contracte sigui insuficient es procedirà a la
modificació del contracte, respectant els preus unitaris oferts. La variació màxima prevista en
aquest concepte és d’un 20% de l’import de licitació, a l’alça.
PREVISIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE

Detall

Cost unitari (- IVA)

PREVISIÓ
SERVEIS A
REALITZAR

MICROXIP + CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

30,00 €

6

180,00 €

CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

15,00 €

2

30,00 €

VISITA URGÈNCIES

60,00 €

2

120,00 €

HOSPITALITZACIÓ 24H

60,00 €

2

120,00 €

TEST LEISHMANIOSIS

4

72,00 €

15,00 €

3

45,00 €

VACUNACIÓ CADELLS DE MES DE 6 MESOS

20,00 €

6

120,00 €

VACUNACIÓ CADELLS FINS A 3 MESOS

20,00 €

3

60,00 €

VACUNES ANUALS ADULTS

20,00 €

5

100,00 €

VACUNA ANTIRÀBICA

20,00 €

5

100,00 €

VACUNA TOS GOSSERES

20,00 €

0

0,00 €

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 0-10 Kg )

90,00 €

1

90,00 €

100,00 €

2

200,00 €

110,00 €

1

110,00 €

120,00 €

0

0,00 €

145,00 €

1

145,00 €

165,00 €

2

330,00 €

190,00 €

1

190,00 €

210,00 €

0

0,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

4,00 €

12

48,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

6,00 €

21

126,00 €

GOS ( >35 Kg )

13,00 €

4

52,00 €

CASTRACCIÓ GOS MASCLE

( 10 - 35 Kg )

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 35 - 50 Kg )
CASTRACCIÓ GOS MASCLE
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ESTERILITZACIÓ

PASTILLES
DESPARASITACIÓ
INTERNA

(> 50 Kg )

OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 0-10 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 10 - 35 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 35 - 50 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
(> 50 Kg )
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18,00 €

VACUNACIÓ INICIAL CADELLS
(PARVOVIROSIS)
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VACUNACIÓ

COST TOTAL

APROVAT

RADIOGRAFIA SIMPLE

35,00 €

1

35,00 €

RADIOGRAFIA DOBLE

50,00 €

0

0,00 €

ECOGRAFIA

40,00 €

1

40,00 €

ANALÍTICA SANGUÍNIA - HEMOGRAMA

13,00 €

1

13,00 €

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 10 PARÀMETRES

40,00 €

0

0,00 €

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 17 PARÀMETRES

50,00 €

0

0,00 €

BIOPSIA IDEXX (inclossa extracció mostra, biopsia i transport)

70,00 €

0

0,00 €

EUTANÀSIA

50,00 €

1

50,00 €

PASSAPORT

20,00 €

0

0,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

30,00 €

1

30,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

50,00 €

1

50,00 €

GOS ( >35 Kg )

70,00 €

0

0,00 €

GOS ( 0-10 Kg )

20,00 €

0

0,00 €

GOS ( 10 - 35 Kg )

25,00 €

0

0,00 €

GOS ( >35 Kg )

30,00 €

0

0,00 €

INCINERACIÓ

PERRUQUERIA CANINA

TOTAL OFERTA ECONÒMICA (SENSE IVA)
IVA

2.456,00 €
21

%

TOTAL OFERTA ECONÒMICA (AMB IVA)

515,76 €
2.971,76 €

Aquests criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte del contracte, i previstos amb ple
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Així mateix
són de càlcul aritmètic, de tal manera que l’òrgan de contractació té completament limitada la
seva capacitat de decisió.
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-

CRITERIS ECONÒMICS:


PREU DE SORTIDA (màxim 10 punts)
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L’adjudicació es fa en base a una pluralitat de criteris d’adjudicació, donant compliment a
l’article 145.1 LCSP. Els criteris d’adjudicació previstos són de qualitat, concretament de
caràcter mediambiental (article 145.2.1r LCSP) i la resta són referits al preu, tal com estableix
l’article 145.2, in fine, de la LCSP.
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15. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

APROVAT

La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 10 punts, d’acord amb la fórmula
següent:
𝑃𝑖 = 𝑃 (1 −

𝑃𝑂𝑖 − 𝑃𝑂𝑚
)
𝑃𝐿

P: punts màxims del criteri preu = 10
Pi: punts de l’oferta
POi: preu oferta a valorar
POm: preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses
PL: preu de licitació.



PREU ESTERILITZACIONS (màxim 15 punts)

La despesa de les esterilitzacions dels gossos entrats al Refugi d’animals del CCR suposa un
percentatge important de la despesa global del servei de veterinari, per la qual cosa es valorarà
el preu global de les esterilitzacions. La valoració econòmica de les esterilitzacions de les
ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades econòmiques de cada oferta amb
una puntuació màxima de 15 punts, d’acord amb la fórmula següent:
𝑃𝐸𝑂𝑖 − 𝑃𝐸𝑂𝑚
)
𝑃𝐸𝐿

-

CRITERIS MEDIAMBIENTALS


MOBILITAT SOSTENIBLE (5 punts)
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Es valorarà la mobilitat sostenible, a fi de reduir i/o evitar la contaminació atmosfèrica, i per
millorar la qualitat de l’aire. Per això es valorarà si el veterinari quan es desplaci al Refugi ho
fa amb vehicles elèctrics, híbrids o de gas. Concretament es valorarà amb 5 punts.

-

QUALITAT SERVEI:
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PE: punts màxims del criteri preu = 15
PEi: punts de l’oferta
PEOi: preu total esterilitzacions oferta a valorar
PEOm: preu total esterilitzacions més baix de totes les ofertes admeses
PEL: preu total esterilitzacions de licitació.
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𝑃𝐸𝑖 = 𝑃𝐸 (1 −

APROVAT



REALITZAR LES ESTERILITZACIONS A TRAVÉS DE LAPAROSCÒPIA (10 PUNTS)

Es valorarà si la cirurgia de les esterilitzacions es realitzarà a través de Laparoscòpia, ja que el
procediment laparoscòpic utilitza eines quirúrgiques petites guiades per càmera, el que
permet una incisió molt menor que la cirurgia tradicional. Per tant, el procediment és més
segur i mínimament invasiu, obtenint els beneficis de:
 Cirurgia menys dolorosa.
 Recuperació més ràpida.
Concretament es valorarà amb 10 punts si les esterilitzacions es realitzen a través de
Laparoscòpia.


TENIR EN PLANTILLA MÉS D’UN VETERINARI/A (10 punts)

Donat que el servei de veterinari és necessari pràcticament tots els dies de l’any, és valorarà
que la clínica veterinària disposi en plantilla de més d’un veterinari titulat. Concretament es
valorarà amb 10 punts.


DISPOSAR DE SERVEI D’URGÈNCIES LES 24 HORES (10 punts)

Donat que el servei de veterinari és necessari pràcticament tots els dies de l’any, és valorarà
que la clínica veterinària disposi d’un servei d’urgències de 24 hores. Concretament es valorarà
amb 10 punts.

Es valorarà que el personal del Refugi no s’hagi de desplaçar fins a la clínica veterinària per a
determinats serveis, ja que el licitador es compromet a realitzar-los, durant tota la vigència del
contracte, en les instal·lacions del propi refugi (a banda d’aquells que obligatòriament s’han
de realitzar en el propi refugi, d’acord amb els plecs).
Concretament es valorarà d’acord al següent quadre:
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Revisió veterinària inicial, més identificació,
mitjançant microxip identificador homologat, si
escau, dels gossos recollits.
Aquest servei s’haurà de realitzar el mateix dia
que es faci la recollida del gos, de dilluns a
dissabte.

20 punts
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PRESTAR DIFERENTS SERVEIS A LES INSTAL·LACIONS DEL REFUGI (com a màxim 30
punts)

Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)



APROVAT

Vacunació de tots els gossos en el propi Refugi,
sense haver-los de traslladar a la clínica
veterinària

10 punts

Aquests criteris de qualitat, en cas que s’ofereixin, seran d’aplicació durant tota la vigència del
contracte incloses les seves pròrrogues.

-

MILLORA:


IDENTIFICACIÓ DE GOSSOS PER MITJÀ DE L'EXTRACCIÓ DE SANG (10 punts)

Es valora la possibilitat d’implementar en un futur proper, algun sistema d’identificació
genètica de les femtes de gos per poder identificar i sancionar els responsables de les
deposicions que no es recullin del carrer, ja que es té coneixement que aquest sistema ha tingut
resultats positius en altres llocs on s’ha aplicat.
És per això que es proposa com a millora del contracte que l’adjudicatari es comprometi a
elaborar un registre del perfil genètic de cada animal que s’adopti, a través de l’extracció de
sang i el reconeixement genètic de l’animal. Amb la base de dades de l’ADN dels animals que
en resulti es podrà identificar a quin gos pertany la femta que es trobi al carrer.

D’acord a l’article 147 de la LCSP, en cas d’empat, s’adjudicarà a l’empresa que tingui major
percentatge de treballadors amb discapacitat.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
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a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
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Oferir aquesta millora del servei es valorarà amb 10 punts
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Aquesta millora en cas que s’ofereixi, serà d’aplicació durant tota la vigència del contracte
incloses les seves pròrrogues.

APROVAT

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20%
a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%*
a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.

16.2.
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16.3.

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb l’article 215 de la LCSP, llevat que
la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar directament l’empresa contractista.
Les empreses licitadores poden indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes a qui encomanen la seva realització. En aquest cas, la intenció de
subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat
per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. Han de facilitar la
informació prevista en les seccions A i B de la part II (informació sobre l’operador
econòmic i els seus representants) i en la part III (informació relativa als motius
d’exclusió) del DEUC respecte de cadascuna de les empreses que es té previst
subcontractar.
En tot cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació
del contracte i, com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució, a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació
que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa
i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
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16. SUBCONTRACTACIÓ

APROVAT

16.6.

a)
b)
16.7.

16.8.

16.9.
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16.10.
16.11.

L’Administració comprovarà, en el cas que l’import de la subcontractació sigui igual o superior
al 30% del preu del contracte el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada
de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de
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16.4.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és
suficient per acreditar la seva aptitud. L’empresa contractista només haurà de
proporcionar a l’òrgan de contractació la informació relativa a les empreses
subcontractistes quan no ho hagi indicat a través del DEUC presentat per cadascuna
d’aquestes o que hagi variat.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació té, en funció de la seva
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP).
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte
front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte,
inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
exigides en aquests plecs. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en
l’article 71 de la LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar de la subcontractació, a qui exerceix la
representació de les persones treballadores, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

APROVAT

compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició
especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les
penalitats que prevegin els plecs.

17. FACTURACIÓ
L’empresa contractista haurà de presentar la factura electrònica d’acord amb la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP.
La factura haurà de ser enviada a la seu electrònica del Consell Comarcal del Ripollès.
En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal del Ripollès és la següents:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904
Les factures s’hauran d’enviar mensualment, es presentaran de l’1 al 15 del mes següent al
servei prestat.
Tots els serveis realitzats s’hauran d’identificar amb el número del xip identificador i el nom
del gos/sa. Les factures hauran de tenir el desglossament dels diferents serveis realitzats i els
corresponents preus unitaris aplicats.

Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)

MA = (∑(Sn x N) X fp
MA= factura mensual, serà el sumatori dels serveis realitzats pel preu ofert.
Sn= preu ofert dels diferents serveis a realitzar
S1= preu ofert del servei: MICROXIP + CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA
S2 = preu ofert del servei: CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA
S3= preu ofert del servei: VISITA ANUAL REFUGI
S4= preu ofert del servei: TEST LEISHMANIOSIS
∑Sn x N = S1 X N1 +S2 X N2 + S3 X N3 + .........
N= nombre de serveis realitzats
N1= nombre de serveis S1 realitzats
N2= nombre de serveis S2 realitzats
N3= nombre de serveis S3 realitzats
N4= nombre de serveis S4 realitzats
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fp= factor de penalitats
El factor de penalitats es calcularà seguint la fórmula següent.
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En cas de s’hagi incomplert alguna de les obligacions del contractista, es veurà reflectit a la
factura, seguint la següent fórmula:

APROVAT

fp 

100  P
100

P = és el valor de la suma de les penalitats segons la taula que s’adjunta a continuació de cada
servei.
El valor màxim acumulable de P és 10.
SITUACIÓ

VALOR PENALITAT

No complir amb l’horari determinat en l’informe
o en l’ofert per l’adjudicatari

P=2

P=3

P=3
P=2
P=1

P=2

P=1
P=1

No atendre les instruccions del personal del
Consell Comarcal.

P=1
En cas de reiteració S=2

No presentar les factures mensuals en el termini
establert

P=0,5

No presentar les factures mensuals amb la
identificació del servei amb el gos que li
correspongui

P=0,5
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Implantar un microxip que no compleixi les
característiques determinades en l’article 3 del
decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual
es regula la identificació i el Registre general
d'animals de companyia
No desplaçar-se al Refugi per a vacunar els
gossos
No fer la revisió de al programa d’higiene i
profilaxi dels gossos i instal·lacions.
No oferir als possibles interessats identificar el
seu gos/sa al mateix preu ofert al CCR mentre
duri la campanya d’identificació de gossos.
No fer una esterilització a una gos/sa amb
laparoscòpia sense estar justificat
En els casos dels gossos que pateixin una
alteració congènita de criptorquídia, inguinal o
abdominal, s’haurà d’extirpar el o els testicles i
posteriorment
s’haurà
de
realitzar
l’esterilització. En el cas de NO realitzar-se La
cirurgia a través de Laparoscòpia
No realitzar alguna de les desparasitacions
internes
No fer una correcta gestió del cadàver d’un
gos/sa

APROVAT

18. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució del contracte:
 les previstes en l’article 211 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector Públic.
 Reiteració de dues incidències amb penalitat de P=10, independent que sigui
la mateixa incidència o no.

CONCLUSIONS
Primer. Convé fer el concurs per contractar el servei de veterinari pel Refugi d’animals de la
comarca del Ripollès.
Segon. El pressupost total màxim anual pel contracte del servei de veterinari pel Refugi
d’animals de la comarca del Ripollès, és de 12.391,00 € de preu base anual, més 2.602,11 €
corresponent al 21% d’IVA, que resulta un import màxim total de 14.993,11 €, IVA inclòs, amb
càrrec de la partida 2021.51.1351.22799 Serveis veterinaris del pressupost de l’exercici 2021
i amb la partida que es preveurà per a 2022 en concepte del serveis veterinaris.
Tercer. El servei de veterinari pel Refugi d’animals de la comarca del Ripollès, s’haurà
d’executar d’acord amb aquest informe tècnic i al proposat per l’adjudicatari si fos millorat.

Cinquè. Comunicar aquest informe a Secretaria, a Intervenció i a Gerència als efectes oportuns.
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Elisabet Muntadas Castellà
Cap d’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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Quart. Pel valor estimat d’aquest contracte, inferior als 139.000 €, el procediment que es
considera més adequat per a la licitació del servei, és el procediment obert simplificat de
l’article 159, apartat 1 a 5 de la LCSP.
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ANNEX 1
GOSSOS RECOLLITS, ADOPTATS I RETORNATS AL PROPIETARI DURANT EL 2019 I
2020
APROVAT

5

1

2

0

40

GOSSOS/ES
RECOLLITS

GOSSOS/ES
RETORNATS AL
PROPIETARI

ADOPTATS

ALTRES

TOTAL
RESIDENTS AL
REFUGI

38

0

3

3

4

FEBRER

34

0

8

3

7

MARÇ

30

0

5

0

1

ABRIL

35

0

1

6

8

JUNY
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0

1

3

8

MAIG

54

1

0

5

25

JULIOL

33

39

0

16

4

5

AGOST

44

1

3

1

10

SETEMBRE

RESUM SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS DEL RIPOLLÈS 2019
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Elisabet Muntadas (1 de 1)
Cap d'àrea_Refugi d'animals
Data signatura :29/01/2021 12:12:11
HASH:F2FB6E7CAAB11D0F993528C6584C44E63E51E3DB

40

0

9

1

6

35

0

7

0

2

36

1

1

6

9

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

92

3

56

33

90

TOTAL

APROVAT

17

6

4

2

41

GOSSOS/ES
RECOLLITS

GOSSOS/ES
RETORNATS AL
PROPIETARI

ADOPTATS

ALTRES

TOTAL
RESIDENTS AL
REFUGI

51

0

3

3

16

FEBRER

49

0

5

1

4

MARÇ

51

0

0

0

2

ABRIL

33

0

17

4

5

JUNY
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8
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1

1

4

8
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1

4

8

9

30

1

5

4

11

29

0

3

2

4

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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5

56

39

93
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ANNEX 2
FITXA D’IDENTIFICACIÓ I SEGUIMENT
APROVAT

APROVAT

FITXA NÚM. ____/_____
*IDENTIFICACIÓ DEL GOS / GOSSA :

NOM:
XIP:
RAÇA:
SEXE:
MIDA:
EDAT:
COLOR:

CARNET SANITARI:

DATA ALTA SERVEI
D’ADOPCIONS:

Consell Comarcal del Ripollès - .Informe (TD13)

*ATENCIÓ VETERINÀRIA:
*TEST DE LEISHMANIA:
DATA

*ESTERILITZACIÓ:
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DATA

Observacions:
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DATA ENTRADA
REFUGI:

APROVAT

FITXA NÚM. ____/_____
*DESPARACITACIONS:
DESPERACITACIÓ EXTERNA:
DATA

TIPUS

DATA

TIPUS

DATA

TIPUS

TIPUS

DATA

TIPUS

DATA

TIPUS

MALALTIES

DATA

MALALTIES

DATA

MALALTIES

DESPERACITACIÓ INTERNA:
DATA
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*ALTRES (TRACTAMENTS DE LLARGA DURADA, CURES,ETC):
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*VACUNES:
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ANNEX 3

OFERTA ECONÒMICA

APROVAT

APROVAT
OFERTA SERVEI VETERINARI REFUGI D'ANIMALS DEL RIPOLLÈS ANUAL

SERVEI

DETALL SERVEI

PREVISIÓ
SERVEIS A
REALITZAR

MICROXIP + CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

52

S2

CARNET SANITARI + PRIMERA VISITA

5

S3

VISITA VETERINÀRIA A ALGUN GOS AMB ALGUNA ALTERACIÓ DE SALUT

5

S4

VISITA ANUAL REFUGI

1

S5

TEST LEISHMANIOSIS

25

S6

VISITA URGÈNCIES

2

S7

HOSPITALITZACIÓ 24H

2

S9

VACUNACIÓ INICIAL CADELLS
(PARVOVIROSIS)
VACUNACIÓ CADELLS DE MES DE 6 MESOS

S10

VACUNACIÓ CADELLS FINS A 3 MESOS

17

S11

VACUNES ANUALS ADULTS

45

S12

VACUNA ANTIRÀBICA

5

S13

VACUNA TOS GOSSERES

5

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 0-10 Kg )

3

S8

ESTERILITZACIÓ

11

CASTRACCIÓ GOS MASCLE

6

(> 50 Kg )

0

OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 0-10 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 10 - 35 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 35 - 50 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
(> 50 Kg )
GOS ( 0-10 Kg )

S18
S19
S20
S21
S22
DESPARASITACIÓ
EXTERNA (PIPETES)

S24

S26

( 10 - 35 Kg )

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 35 - 50 Kg )

S16

S25

26

PASTILLES
DESPARASITACIÓ
INTERNA -

S27

3
11
6
0
0

GOS ( 10 - 35 Kg )

0

GOS ( >35 Kg )

0

GOS ( 0-10 Kg )

24

GOS ( 10 - 35 Kg )

180

GOS ( >35 Kg )

4

RADIOGRAFIA SIMPLE

4

RADIOGRAFIA DOBLE

2

ECOGRAFIA

2

S31

ANALÍTICA SANGUÍNIA - HEMOGRAMA

2

S32

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 10 PARÀMETRES

1

S33

ANALÍTICA SANGUÍNIA - BIOQUIMICA 17 PARÀMETRES

1

S34

BIOPSIA IDEXX (inclossa extracció mostra, biopsia i transport)

1

S35

EUTANÀSIA

2

S36

PASSAPORT

1

S28
S29
S30

S37
S38

INCINERACIÓ

S39

GOS ( 0-10 Kg )

1

GOS ( 10 - 35 Kg )

1

GOS ( >35 Kg )

1

GOS ( 0-10 Kg )

0

GOS ( 10 - 35 Kg )

1

GOS ( >35 Kg )

1

S40
_____________________________________________________________
S41

PERRUQUERIA CANINA

S42
Consell
Comarcal del Ripollès · NIF: P6700004B
PO = TOTAL
OFERTA ECONÒMICA
(SENSE
Carrer del Progrés, 22 · 17500 Ripoll
· ripolles.cat
· 972 70 32
11 ·IVA)
FAX 972 70 26 54 · ccripolles@ripolles.cat
IVA
TOTAL OFERTA ECONÒMICA (AMB IVA)

21

%
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CASTRACCIÓ GOS MASCLE

S15

S23

17

VACUNACIÓ

S14

S17

COST TOTAL
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S1
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Cost unitari (- IVA)

APROVAT

OFERTA PREU ESTERILITZACIONS

SERVEI

DETALL SERVEI

Cost unitari (- IVA)

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 0-10 Kg )

S14
S15

CASTRACCIÓ GOS MASCLE

S16

CASTRACCIÓ GOS MASCLE ( 35 - 50 Kg )
CASTRACCIÓ GOS MASCLE

S17
ESTERILITZACIÓ
S18
S19
S20
S21

PREVISIÓ
SERVEIS A
REALITZAR

COST TOTAL

3

( 10 - 35 Kg )

11
6

(> 50 Kg )

0

OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 0-10 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 10 - 35 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
( 35 - 50 Kg )
OVARIOHISTERECTOMIA GOS FEMELLA
(> 50 Kg )

3
11
6
0

PE = TOTAL OFERTA ECONÒMICA ESTERILITZACIONS (SENSE IVA)
IVA

21

%
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