PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D’ANIMALS
DOMÈSTICS ABANDONATS I/O PERDUTS I CONTROL DE COLÒNIES DE
GATS
Prescripció 1a. Objecte del contracte
L’objecte del present plec és la contractació dels serveis de:
-

Recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i acollida i
manteniment al centre dels animals recollits en el servei.

-

Gestió i control de les colònies de gats del municipi.

Prescripció 2a. Àmbit territorial
A efectes d’adjudicació del servei objecte d’aquest plec, es considera àmbit territorial
d’aplicació dels serveis tot el terme municipal del municipi de Sant Joan de Vilatorrada,
inclosa la EMD de Sant Martí de Torroella.
Prescripció 3a. Glossari
A efectes d’aquest plec es consideren:
-

Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.

-

Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a
la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. 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, excepte en el cas dels gats que pertanyin a una colònia de gats.
També tenen la consideració d’abandonats aquells que porten identificació, i
l’ajuntament ha notificat al propietari les condicions de recuperació i aquest no ha
recollit l’animal en el termini indicat.

-

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.

-

Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte
per la convivència amb les persones.

-

Colònia de gats: conjunt de gats que conviuen en un espai públic o privat on
satisfan les seves necessitats de territorialitat, reproducció i alimentació. Els gats
que integren una colònia no tenen consideració d’abandonats.

SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D’ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS I PERDUTS
Prescripció 4a. Descripció dels serveis
Els serveis a prestar són la recollida, transport, dipòsit, custòdia, acollida, control
sanitari dels animals, alimentació i gestió de les adopcions dels animals domèstics de
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, per tal de garantir-ne el mínim temps
d’estada al centre d’acollida. En concret en destaquen les següents tasques:
-

Recollida i transport d’animals domèstics de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits.
Acollida, manteniment i manutenció dels animals recollits fins que siguin
recuperats, cedits o en el seu cas sacrificats.
Atenció veterinària dels animals acollits.
Recollida d’animals ferits.
Recollida d’animals morts i gestió dels cadàvers.
Recollides d’animals derivades d’actuacions judicials i/o administratives.
Gestió i promoció de les adopcions.
Col·laboració en gestions i campanyes de forment d’adopció d’animals i
sensibilització de la tinença responsable.

Prescripció 5a. Recollida i transport dels animals
L’adjudicatària haurà de recollir els animals domèstics de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits prèvia petició de la Policia Local o dels Serveis Territorials de
l’Ajuntament.
S’estableixen 2 tipologies de recollida:
-

Recollides ordinàries: es consideraran recollides ordinàries aquelles que es
realitzin de dilluns a diumenge de 8:00 h a 13:00 h. Aquestes recollides es faran
principalment a les dependències municipals habilitades.

-

Recollides urgents: es consideraran recollides urgents aquelles que es duguin a
terme fora de l’horari de la recollida ordinària, així com aquelles que s’esdevingui
una o més d’aquestes casuístiques:
o
o
o
o

Estiguin ferits o accidentats.
Es trobin a l’interior de piscines, pous o fosses, quan siguin vius.
Presentin signes d’agressivitat, hagin mossegat o causat desperfectes i
siguin localitzables.
Quan no s’hagin pogut capturar i puguin representar un perill per a usuaris
de la via pública.

Aquestes recollides urgents es podran dur a terme a les dependències municipals
habilitades o a la via pública i sempre sota supervisió de la Policia Local.
La determinació de la tipologia de recollida anirà a càrrec de l’Ajuntament i en concret,
de la persona sol·licitant del servei, la qual així ho comunicarà en el moment de
realitzar la sol·licitud.

En tot cas, l’entitat haurà de garantir la recollida 24 hores al dia els 365 dies de l’any,
efectuant-se en la major brevetat possible i sense sobrepassar el termini màxim
establert en funció de la tipologia d’avís, que serà el següent:
-

Recollides ordinàries: 24 h des de l’avís de recollida.
Recollides urgents: 3 h des de l’avís de recollida.

En el moment de la recollida, s’haurà de signar una acta on hi constarà, com a mínim,
la següent informació: dades de la persona a qui es recull l’animal, dades de l’animal
(espècie, raça, número de xip i municipi on està censat), dades del lliurament de
l’animal (data, lloc i hora del lliurament, persona a qui es lliura l’animal, etc.)
Aquesta acta haurà d’estar signat tant per la persona de l’entitat adjudicatària que ha
realitzat el servei com per l’agent de la Policia Local de servei en el moment que s’hagi
efectuat la recollida. Un cop recollit l’animal s’haurà de traslladar al centre d’acollida de
l’adjudicatària.
En el cas que els animals recollits no estiguin identificats, l’adjudicatària haurà de
col·locar-los un microxip d’identificació, els costos del qual els haurà d’assumir el/a
propietari/a en el moment de la recollida de l’animal, o bé la persona que l’adopti.
A partir de la recollida, l’adjudicatària crearà una fitxa de seguiment per cada animal,
on hi constaran les seves dades (descripció, data de recollida, estat sanitari, núm. de
microxip, etc.).
L’adjudicatària haurà d’informar a l’Ajuntament sobre els animals recollits amb
periodicitat mensual, enviant aquestes fitxes de seguiment.
Prescripció 6a. Acollida, manteniment i manutenció dels animals recollits
Un cop realitzat el servei de recollida, l’adjudicatària caldrà que es faci càrrec de
l’animal fins que aquest s’adopti, s’aculli, mori o es retorni al seu propietari (en cas de
tractar-se d’un animal perdut).
D’acord amb la normativa legal vigent, els animals de companyia recollits romandran
durant 20 dies en dipòsit a les instal·lacions de l’adjudicatària, en espera que el seu
propietari el recuperi.
En cas que els animals acollits no duguin cap sistema d’identificació caldrà fer-ne
difusió a través de la pàgina web, xarxes socials, o altres mecanismes que consideri
adients com a “animal perdut”, durant aquests 20 dies de termini per a la recuperació
de l’animal.
En cas que els animals siguin retornats als seus propietaris dins d’aquest període que
determina la llei, l’adjudicatària imputarà les despeses de l’estança, l’alimentació,
l’atenció sanitària i la identificació amb microxip directament als seus propietaris.
En aquests casos, les despeses de la recollida s’imputaran a l’Ajuntament, que podrà
obrir procediment sancionador al propietari i imputar-li aquestes despeses.
Transcorregut el termini de 20 dies d’estada en dipòsit de l’animal, aquest quedarà
sota la custòdia de l’adjudicatària per ser donat en adopció.

Durant el temps d’acollida caldrà que l’adjudicatària acompleixi, com a mínim, amb el
següent:
Acollida dels animals
Els animals recollits seran traslladats al centre i hauran de ser aïllats, sempre que sigui
possible, fins que un/a veterinari/a en dictamini el bon estat sanitari. S’aplicarà un
protocol sanitari que inclou: reconeixement veterinari, desparasitació interna i externa,
test de leishmaniosi, arlíquies, filària,borrèlia, anaplasma o leucèmia felina i vacunes.
Manteniment dels animals
Durant l’estada dels animals en el centre seran tractats de forma correcte i diàriament
sortiran al pati per a que puguin gaudir de la convivència amb altres animals i exercir
les necessitats funcionals de moviment.
Es garantirà en tot moment l’assistència veterinària als animals i les mesures
necessàries per la seva salut segons les indicacions i tractament veterinaris.
Manutenció dels animals
Els animals caldrà que siguin correctament alimentats. El menjar cal que compleixi la
normativa i garanteixi l’equilibri nutricional.
Retorn dels animals
Els animals només seran retornats en aquells casos on es pugui acreditar la identitat
del propietari així com la seva condició de propietari.
En cas d’animals decomissats, l’adjudicatària mai retornarà l’animal al seu propietari
sense l’autorització expressa del Jutjat o l’Ajuntament. En el cas dels animals
considerats potencialment perillosos (GPP) i llurs encreuaments, l’entitat no retornarà
l’animal si el titular no acredita estar en possessió de la llicència per a la seva tinença i
conducció i la corresponent assegurança vigent.
En el moment de retorn de l’animal al seu propietari, l’adjudicatària li haurà d’imputar
les despeses generades de l’estança, alimentació, atenció sanitària i identificació amb
microxip.
Prescripció 7a. Atenció veterinària dels animals acollits
En el moment de l’acollida dels animals, se’ls hi aplicarà un protocol sanitari per
assegurar el seu bon estat. Les despeses d’aplicació d’aquest protocol estan incloses
en les despeses d’acolliment i aniran a càrrec de l’Ajuntament, excepte en el cas que
es trobi el propietari de l’animal, supòsit en el qual, s’imputaran al propietari.

Si quan arriba l’animal al centre d’acollida, aquest necessita una atenció veterinària
addicional perquè està ferit, aquestes despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament,
excepte en el cas que es trobi el propietari de l’animal, supòsit en el qual, s’imputaran
al propietari.
Quan l’animal es quedi sota la custòdia de l’adjudicatària, qualsevol despesa
d’assistència veterinària posterior que se li hagi de fer, anirà a càrrec de l’adjudicatària.
Per a l’execució dels treballs d’assistència sanitària a tots els animals acollits,
l’adjudicatària podrà tenir un/a veterinari/a en plantilla o subcontractar aquest servei a
una clínica veterinària o a un professional veterinari amb capacitat d’exercir.
En tot cas, caldrà que aquest estigui localitzable 24 hores al dia els 365 dies de l’any,
per a poder tractar aquells animals ferits que es puguin recollir.
Prescripció 8a. Recollida d’animals ferits
L’adjudicatària només podrà recollir els animals domèstics ferits presents a la via
pública, prèvia petició de la Policia Local o dels Serveis Territorials de l’Ajuntament.
En el moment de la recollida, s’haurà de signar una acta on hi constarà la informació
bàsica de l’animal. Aquesta acta haurà d’estar signat tant per la persona de l’entitat
adjudicatària que ha realitzat el servei com per l’agent de la Policia Local de servei en
el moment que s’hagi efectuat la recollida.
Un cop recollit l’animal s’haurà de traslladar al centre d’acollida de l’adjudicatària per
rebre l’atenció sanitària necessària.
Els animals no seran sacrificats sota cap concepte, excepte les eutanàsies realitzades
per criteris sanitaris i humanitaris establerts per llei.
En cas de ser necessari, caldrà que hi hagi el corresponent informe del professional
veterinari en aquest sentit i que, en tot moment, es segueixin les indicacions legalment
vigents pels mètodes d’eutanàsia pels animals de companyia.
Aquesta es farà de manera ràpida, evitant el patiment físic i psíquic de l’animal i només
es podrà realitzar amb sedació profunda o anestèsia general prèvies i mitjançant els
productes i vies d’administració explicades Decret 254/2000 o legislació vigent en cada
moment, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia
que s’han de sacrificar.
L’eliminació del cadàver s’haurà de fer segons el que estableix la normativa i els
residus generats hauran de ser gestionats per un gestor autoritzat. L’adjudicatària
haurà de conservar les factures d’aquests serveis, com a mínim durant la vigència del
contracte i posar-les a disposició de l’Ajuntament per a la seva comprovació, si es
considera oportú.
L’entitat haurà de garantir la recollida 24 hores al dia els 365 dies de l’any, efectuantse en un termini màxim de 3 h des de l’avís de recollida.

Prescripció 9a. Recollida d’animals morts i gestió dels cadàvers
L’adjudicatària, prèvia petició de l’ens municipal, haurà de fer la recollida els animals
morts de la via pública, així com gestionar adequadament els cadàvers. Aquest servei
s’haurà de garantir 24 hores al dia els 365 dies de l’any, efectuant-se en un termini
màxim de 3 h des de l’avís de recollida.
Prescripció 10a. Recollides d’animals derivades d’actuacions judicials i/o
administratives
L’adjudicatària haurà de realitzar les recollides dels animals derivades d’actuacions
judicials i/o administratives (decomisos), a requeriment de la Policia Local o dels
Serveis Territorials.
Els animals recollits per decomís seran traslladats a les dependències de
l’adjudicatària. No es tornarà cap animal decomissat al seu propietari sense
l’autorització expressa del Jutjat o l’Ajuntament.
En casos que sigui necessari, i sempre a instàncies prèvies de l’Ajuntament,
l’adjudicatària podrà ser sol·licitada perquè, emeti un informe que servirà de base per a
determinar les possibles accions posteriors, a través d’un tècnic competent
(preferiblement un professional veterinari). Per tal de comprovar in situ la situació de
l’animal, sempre anirà acompanyat per la Policia Local.
Prescripció 11a. Gestió i promoció de les adopcions
És obligació de l’adjudicatària establir mecanismes efectius per promoure l’adopció
dels animals recollits durant tot el període en el que l’animal es trobi a les seves
instal·lacions, de manera que trobi una nova família que tingui cura d’ell tant aviat com
sigui possible.
Els animals només podran passar a ser candidats a adopció un cop transcorregut el
termini legal per a la reclamació per part dels propietaris i caldrà que, en el moment de
ser donats en adopció, acompleixin amb tots els determinants legals al respecte
(vacunes, desparasitació, esterilització, microxip d’identificació, etc.). Aquestes
despeses aniran inicialment a càrrec de l’adjudicatària que ho podrà imputar a la
persona que adopti l’animal.
Així mateix, aquells que passin a residir al municipi de Sant Joan de Vilatorrada,
l’adjudicatària realitzarà els tràmits oportuns per inscriure l’animal al Registre municipal
d’animals de companyia (ANICOM).
Tota aquella persona que s’emporti un animal adoptat haurà de firmar un compromís,
dins del contracte d’adopció, segons el qual es compromet a complir les condicions i
cures d’acord amb la seva espècie.

Prescripció 12a. Col·laboració en campanyes de foment d’adopció d’animals i
sensibilització de la tinença responsable d’animals
L’adjudicatària estarà obligada a col·laborar amb l’ens municipal en campanyes de
foment d’adopció d’animals i sensibilització de la tinença responsable dels animals.
L’objectiu principal d’aquestes campanyes serà la sensibilització a la ciutadania envers
la cura dels animals de companyia.
Prescripció 13a. Valoració del servei
Per valorar aquest servei, s’hauran d’especificar els preus unitaris dels següents
serveis descrits:
-

Servei de recollida dels animals: aquest servei inclou la recollida de l’animal, tant a
les dependències municipals habilitades com a la via pública. S’haurà de
diferenciar el preu unitari del servei ordinari i del servei urgent, segons el que s’ha
definit en aquest plec.
Aquests preus unitaris seran aplicats tant als animals que acabin essent acollits de
forma indefinida per les instal·lacions de l’entitat, com aquells que siguin retornats
als seus propietaris dins el període dels 20 dies que determina la llei a tals efectes.

-

Servei d’acolliment: aquest servei inclou el cost d’acollida dels animals recollits on
s’inclou l’aplicació del protocol veterinari. S’haurà de diferenciar el preu unitari per
gossos i per gats.

-

Servei de recollida d’animals ferits, atenció sanitària, eutanàsia i incineració:
aquest servei inclou la recollida d’animals ferits a la via pública, l’atenció sanitària i
el cost de l’eutanàsia de l’animal i les despeses de la seva incineració per una
empresa externa.

-

Servei de recollida d’animals morts i gestió dels cadàvers: aquest servei inclou el
cost de recollida dels animals morts, i la incineració d’aquest animal per una
empresa externa.

-

Servei de recollides d’animals derivades d’actuacions judicials i/o administratives:
aquest servei inclou el cost de la recollida, el cost de l’acolliment, anteriorment
descrits i se li ha d’afegir un preu de manutenció diària, que s’ha de diferenciar
entre gossos i gats.

Prescripció 14a. Condicions generals per a la prestació del servei
Caldrà garantir totes les recollides, ja siguin en via pública (animals no capturats
prèviament) o en instal·lacions municipals (animals en custòdia municipal).
Majoritàriament, les recollides a la via pública es consideraran urgències i les
recollides a les instal·lacions municipals es consideraran recollides ordinàries. En tot
cas, la determinació de la tipologia de recollida anirà a càrrec de l’Ajuntament que ho
comunicarà en el moment de realitzar la sol·licitud.

L’adjudicatària només podrà realitzar les funcions establertes en aquest contracte
quan li siguin sol·licitades per part de la Policia Local de l’Ajuntament o altre personal
autoritzat d’aquesta Administració.
La comunicació d’avisos i serveis entre l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i
l’adjudicatària s’efectuaran telefònicament o via correu electrònic. A tals efectes
l’adjudicatària caldrà que aporti, com a mínim un número de telèfon mòbil disponible
les 24 h del dia els 365 dies a l’any.
Prescripció 15a. Vehicles i material necessaris per a la recollida i transport
Els vehicles destinats al servei de recollida d’animals han de ser adients per a poder
desenvolupar la tasca amb les majors garanties possibles, així com per poder garantir
les millors condicions durant el transport dels animals recollits. El vehicle haurà de tenir
la homologació corresponent i/o en cas contrari, disposar dels elements homologats
per a poder realitzar el transport segons l’establert legalment en cada moment.
Per altra banda, cal que l’adjudicatària aporti tot aquell material necessari per a la
realització dels serveis objecte d’aquest plec (tant si l’animal es troba en llibertat com
en custòdia), i que, com a mínim, 3 gàbies trampa per a la recollida dels animals i 1
llaç.
Tot el material haurà d’estar sempre en bon estat i en cap cas podrà presentar signes
d’oxidació.
El manteniment dels vehicles i del material anirà a càrrec de l’adjudicatària, inclosos la
reparació de danys o desperfectes que es puguin ocasionar sobre els mateixos.
Prescripció 16a. Instal·lacions
L’adjudicatària haurà de disposar d’instal·lacions d’acollida per animals de companyia
adequades a la normativa vigent i amb número de places suficients per poder prestar
el servei amb continuïtat.
Les gàbies hauran d’estar numerades, i a les seves portes hi haurà un panell a mode
d’informació i a la vista de qualsevol persona, en el que es mostrarà una foto de tots
els animals que habiten en la mateixa així com la indicació de les seves dades.
Prescripció 17a. Seguiment del contracte
L’adjudicatària haurà de definir la persona responsable del servei que serà el principal
interlocutor amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
L’adjudicatària haurà de presentar mensualment un informe que inclogui les fitxes dels
animals recollits. Així mateix, al finalitzar cada any natural, aportarà una memòria que,
com a mínim inclogui:
-

Les recollides i acollides d’animals que s’han fet al municipi incloent les
recollides fallides.

-

L’estat dels gossos al finalitzar l’any: adopcions, acollides, morts i/o eutanàsies,
devolucions a propietaris, etc.
Les dades principals de l’animal i la data de la recollida.

Prescripció 18a. Normes i obligacions de l’adjudicatària
Són obligacions de l’adjudicatària les següents:
-

L’adjudicatària haurà d’acreditar la seva inscripció en el Registre de Nuclis
Zoològics de Catalunya.

-

El personal que intervingui en l’execució dels serveis objecte d’aquest procediment
dependrà de l’adjudicatària. En cap cas l’Ajuntament serà responsable dels deures
i obligacions de naturalesa laboral nascudes entre l’adjudicatària i el personal que
realitzi els serveis contractats.

-

Tota informació obtinguda per a l’adjudicatària sobre els bens objectes de la
prestació de servei i els propis serveis serà confidencial i queda prohibida la seva
revelació a tercers, llevat de l’autorització expressa de l’Ajuntament. Totes aquelles
dades tècniques referents als serveis realitzats per l’adjudicatària seran propietat
de l’Ajuntament. L’adjudicatària no podrà explotar sense permís de l’Ajuntament
aquesta informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs,
tècnics o científics, de tipus descriptius, analítics o estadístics representatius de la
situació dels animals perduts i/o abandonats en el municipi.

-

L’equip humà ofert ha de permetre a l’adjudicatària portar a terme el contracte
objecte d’aquest procediment mitjançant les tècniques adients a cada cas i haurà
de permetre executar els treballs de recollida d’animals durant la total duració del
contracte, amb el manteniment de la solvència professional dels seus integrants.

-

L’adjudicatària haurà d’acreditar davant l’Ajuntament la inscripció en el Col·legi
Oficial de Veterinaris del llicenciat en veterinària que realitzarà els informes i
prescriurà les intervencions a seguir. En cas de no disposar-se en la pròpia
plantilla, caldrà presentar, per cadascuna de les actuacions, de la factura
corresponent del centre veterinari concret amb la corresponent inscripció al Col·legi
Oficial de Veterinaris del titular d’aquest.

-

Per al foment de l’adopció, les instal·lacions estaran obertes al públic un mínim de
30 hores setmanals, i en especial durant el cap de setmana, posant l’horari a la
pàgina web o xarxes socials, i no sent modificat més de 4 vegades a l’any.

-

Es permetrà al públic entrar a totes les instal·lacions on habiten els animals, sense
cap tipus de censura. Si hi ha animals que tenen algun tipus de malaltia
contagiosa, igualment es deixarà que els vegin, prenent les mesures oportunes per
evitar el seu contagi i informant a l’usuari d’aquest fet. En qualsevol cas, s’hauran
de complir amb la normativa sanitària establerta en cada moment.

-

Es permetrà al públic treure a passejar als animals fora del recinte tot el temps
desitjat dins de l’horari d’obertura.

-

Si alguna persona veu irregularitats d’algun tipus, i es requereix de la presència del
responsable del servei per part de l’Ajuntament, es permetrà el ple accés d’aquest
a les instal·lacions.

GESTIÓ I CONTROL DE COLÒNIES DE GATS AL MUNICIPI
Prescripció 19a. Descripció dels serveis
El servei consisteix en la gestió i control de les colònies de gats municipals. En
concret, en destaquen les següents tasques:
-

Realització i actualització d’un inventari de colònies controlades dels gats.
Identificació, recollida i retorn a les colònies dels gats abandonats al municipi.
Realització dels tests sanitaris FELV-FIV: que inclourà un reconeixement clínic
previ dels gats.
Castració/esterilització quirúrgica dels gats/es abandonats localitzats al
municipi.
Eutanàsia i incineració, en cas que sigui necessari.
Alimentació dels gats a les colònies controlades de gats.
Atenció veterinària de gats ensalvatgits ferits.

Prescripció 20a. Realització i actualització d’un inventari de colònies controlades
de gats
Actualment, existeixen dues colònies controlades de gats al municipi, ubicades al
Passeig del Riu i a la zona de l’Escola de Música.
L’adjudicatària haurà de realitzar, durant els primers 3 mesos del contracte, un estudi
sobre les poblacions de gats existents al municipi per valorar la creació de noves
colònies de gats. Aquest estudi serà presentat a l’Ajuntament que decidirà si es creen
o no aquestes noves colònies.
Un cop s’hagi confirmat el nombre definitiu de colònies de gats, l’adjudicatària haurà
de realitzar un inventari, que haurà de traslladar anualment a l’Ajuntament, on haurà
de constar, com a mínim la següent informació:
-

Nombre i la localització de les colònies presents al municipi, així com la
persona que gestiona cada colònia.
Estimació del nombre d’individus que pertanyen a cada colònia, desglossat per
sexe i per si estan esterilitzats o no.
Suggeriments respecte a la gestió de la colònia.

Els gats abandonats trobats al carrer s’hauran de traslladar a les colònies existents.
En cas que sigui estrictament necessari la creació d’una nova colònia, només es podrà
dur a terme prèvia autorització de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Prescripció 21a. Identificació, recollida i retorn a les colònies dels gats
abandonats al municipi
L’adjudicatària haurà de promoure la captura del màxim nombre possible de gats per a
la seva esterilització. Per aquest motiu, s’instal·laran el nombre gàbies necessàries per
captura un mínim de 5 gats.
L’adjudicatària només podrà cobrar el servei de captura si ha pogut capturar un mínim
de 5 gats. Si s’ha detectat un nombre inferior de gats, per tal de portar a terme la
captura, caldrà autorització prèvia de l’Ajuntament.
La identificació dels animals abandonats per introduir a la colònia es pot donar segons
diferents casuístiques:
Identificació de nous exemplars integrats a la colònia:
Durant les tasques d’alimentació és possible que l’adjudicatària observi nous
exemplars de gats que circumden al voltant de la colònia, ja sigui perquè es troben
territorialment integrats o bé únicament en cerca d’alimentació.
En aquest cas l’adjudicatària haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament i aquest serà el
que li donarà l’autorització o no per procedir a la realització dels tests i la
castració/esterilització corresponent.
Exemplar abandonat ubicat a les dependències de l’Ajuntament
En ocasions la Policia Local o veïns de la població capturen exemplars abandonats i
es queden en custòdia a les dependències municipals. L’Ajuntament avisarà a
l’adjudicatària, segons el procediment descrit en les prescripcions de la 4a a la 18a.
Aquells gats que es detecti que són domèstics i que no es poden introduir en les
colònies controlades del municipi, seran acollits per l’adjudicatària que haurà de vetllar
perquè siguin adoptats amb la major brevetat possible.
En aquells animals ensalvatgits, on clarament es determina que no tenen propietari,
l’adjudicatària haurà d’iniciar el procediment de reintroducció en alguna de les colònies
controlades del municipi.
Captures col·lectives.
En ocasions es pot donar la casuística de la presència de diferents gats abandonats al
municipi que no circumden la colònia i que, per tant, no han estat detectats per part de
l’adjudicatària. En aquest cas l’Ajuntament sol·licitarà a l’adjudicatària una captura
individual o col·lectiva per tal d’iniciar el procediment de captura i reintroducció en les
colònies controlades del municipi.
En tots els casos, l’adjudicatària haurà de promoure la captura del màxim nombre
possible de gats per a la seva esterilització. Per aquest motiu, s’instal·laran el nombre
gàbies necessàries per captura un mínim.

Retorn de l’animal a les colònies de gats
Els criteris sanitaris per no considerar els gats aptes per formar part de la colònia són:
-

Confirmació de patologies infeccioses que puguin posar en perill a la resta
d’animals que formen la colònia que no puguin ser solventades mitjançant
medicaments.
Detecció de patologies les quals comportin un patiment crònic o la mort de
l’animal en un curt termini de temps o aquelles que comprometin el correcte
desenvolupament dels individus de la colònia.

En aquest cas, l’entitat haurà de valorar la necessitat d’eutanasiar l’animal. En aquest
cas, s’hauran de seguir el procediment establert en la prescripció 8a.
Prescripció 22a. Realització dels tests sanitaris FELV-FIV
Tant els gats recollits de les colònies controlades per a la seva esterilització, com els
gats al carrer trobats i que s’han de reintroduir en una colònia, caldrà que passin un
reconeixement clínic previ per determinar-ne l’estat de salut.
Després d’aquest reconeixement clínic, es portarà a terme els tests que permeten la
detecció de la infecció del virus de leucèmia felina (FeLV) i del virus de
Immunodeficiència felina (FIV) per assegurar la bona salut dels gats recollits i garantir
la salut a la colònia.
En cas que els tests siguin positius, aquests gats no s’esterilitzaran ni podran
tornar/reintroduir a les colònies controlades. Quan els tests surtin negatius, es
procedirà a l’esterilització dels gats (castració en els mascles / esterilitzacions en les
femelles).
Si en aquest reconeixement clínic es detecta la necessitat de portar a terme algun
tractament específic, no inclòs en els serveis descrits en el present plec, l’adjudicatària
passarà petició a l’Ajuntament, que acceptarà o no aquesta despesa extra. En cap
cas, es portarà a terme cap servei extra sense l’autorització prèvia de
l’Ajuntament.
Prescripció 23a. Castració / Esterilització quirúrgica dels gats
Es prioritzarà l’esterilització de les femelles davant dels mascles. Així mateix, durant la
intervenció, que s’haurà de realitzar sota anestèsia general, es procedirà al marcatge
dels gats, mitjançant un tall al pavelló auricular dret en el cas de les femelles, i a
l’esquerre en el cas dels mascles.
Els gats intervinguts hauran de ser vigilats i controlats pel centre veterinari dins del
període postoperatori, inclouen l’administració necessària d’antibiòtic, anestèsia i
analgèsia. Aquest període fluctuarà en funció de l’estat general del gat i la seva
capacitat de recuperació de la intervenció.

Prescripció 24a. Alimentació dels gats a les colònies controlades de gats
L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec de l’alimentació dels gats de les colònies
controlades del municipi incloses en l’inventari definitiu.
Aquesta sempre s’haurà de subministrar en el punt indicat a tals efectes dins la colònia
controlada, mai fora d’aquesta ni en espais no autoritzats.
Els animals hauran de tenir en tot moment la continuïtat alimentària garantida.
L’alimentació haurà de ser equilibrada i apropiada pels animals, i es realitzarà,
principalment, a base d’aliment sec (pinso, etc.) per tal que la degradació en les
condicions de l’ambient no pugui causar problemàtiques sanitàries als animals.
A partir de la consolidació de les colònies controlades de gats, quedarà expressament
prohibida l’alimentació de gats fora d’aquestes colònies.
Prescripció 25a. Atenció veterinària de gats ensalvatgits ferits
En el cas que algun dels animals de la colònia o susceptible de ser-ho fos greument
ferit per algun accident de trànsit o similar, l’adjudicatària haurà de realitzar-ne la seva
recollida i atenció veterinària amb caràcter d’urgència, segons el procediment establert
en la prescripció 8a del present plec. Aquestes despeses aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
Prescripció 26a. Calendari
El servei es realitzarà sempre en dies laborables, a excepció d’aquells casos, on el
responsable municipal determini que és urgent, principalment a raó del següent:
-

Gats abandonats ferits que requereixin d’atenció veterinària. En aquests casos
caldrà realitzar una acció immediata per atendre aquests animals segons el
procediment descrit en la prescripció 8a del present plec.

-

Manca d’alimentació continuada en els animals de la colònia.

Prescripció 27a. Valoració del servei
Per valorar aquest servei, s’hauran d’especificar els preus unitaris dels següents
serveis descrits:
-

Servei de captura dels gats: aquest servei inclou la recollida i retorn dels gats a
la colònia per a la seva esterilització. Aquest servei es portarà a terme quan hi
hagi un nombre mínim de 5 gats per recollir de les colònies. En cas que hi hagi
un nombre menor, caldrà autorització expressa de l’Ajuntament.

-

Servei de realització test FEL-FIV i esterilització: aquest servei inclou el cost de
realitzar el test sanitaris FEL-FIV, així com la castració/esterilització dels gats.
Serà un preu únic, independentment del sexe.

-

Servei d’alimentació de les colònies controlades: es tracta d’un import mensual
per alimentar a les colònies controlades.

Prescripció 28a. Condicions generals per la prestació dels serveis
L’adjudicatària només podrà realitzar les funcions establertes en aquest contracte
quan li siguin sol·licitades per part de la Policia Local de l’Ajuntament o altre personal
autoritzat d’aquesta administració, excepte l’alimentació de les colònies controlades,
que serà gestionada per l’adjudicatària.
En el cas on els gats a incorporar a la colònia són detectats per la pròpia
adjudicatària, caldrà que ho comuniqui al tècnic/a responsable de l’Ajuntament i
només actuarà amb el procediment d’incorporació a la colònia quan rebi
l’autorització per part d’aquest/a.
La comunicació d’avisos i serveis entre l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i
l’adjudicatària s’efectuaran, entre altres, telefònicament. A tals efectes l’adjudicatària
caldrà que aporti, com a mínim, un número de telèfon mòbil disponible les 24 h del dia
els 365 dies de l’any.
En el cas que els gats de les colònies hagin de fer tractaments específics, aquests es
portaran a terme prèvia autorització de l’Ajuntament i es facturaran a l’Ajuntament de
forma separada.
Prescripció 29a. Vehicles i material necessari per a la recollida i transport
Els vehicles destinats al servei de recollida d’animals han de ser adients per a poder
desenvolupar la tasca amb les majors garanties possibles, així com per poder garantir
les millors condicions durant el transport dels animals recollits. El vehicle haurà de tenir
la homologació corresponent i/o en cas contrari, disposar dels elements homologats
per a poder realitzar el transport segons l’establert legalment en cada moment. En el
vehicle s’haurà d’aportar el material i mediació necessaris per realitzar els serveis.
L’adjudicatària caldrà que aporti tot aquell material necessari per a la captura i
transport dels animals, que com a mínim, serà 3 gàbies trampa per a la recollida de
gats abandonats o perduts.
Tot el material haurà d’estar sempre en bon estat i en cap cas podrà presentar signes
d’oxidació.
El manteniment dels vehicles i del material anirà a càrrec de l’empresa, inclosos la
reparació de danys o desperfectes que es puguin ocasionar sobre els mateixos.
Prescripció 30a. Seguiment del contracte
L’adjudicatària haurà de definir la persona responsable del servei que serà el principal
interlocutor amb l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L’empresa adjudicatària haurà de portar una fitxa de registre de les accions realitzades
a cada gat. Aquest document ha d’estar signat pel veterinari responsable i hi ha de
constar com a mínim la següent informació:
-

Data recollida i retorn del gat al municipi
Característiques principals del gat: sexe, edat, capa i incloent fotografia.
Colònia a la que pertany
Resultat de l’exploració clínica, proves clíniques o tractaments realitzats.
Resultat de les proves FeLV-FIV
Tipus esterilització realitzada i constància de la realització del marcatge a
l’orella
Totes aquelles observacions necessàries.

Aquestes fitxes s’hauran d’adjuntar trimestralment a la factura electrònica on s’indicarà
el nombre de mascles i femelles esterilitzats, animals morts o eutanasiats així com tota
l’altra informació de rellevància.
Addicionalment, al finalitzar l’any natural, l’adjudicatària aportarà una memòria resum
que, com a mínim inclogui:
-

Inventari de les colònies controlades de gats actualitzat: amb el contingut
especificat en la prescripció 19a.

-

Nombre de captures i nombre d’animals reintroduïts a la colònia.
Nombre de tractaments realitzats, segregats per dates i tipologia (castracions,
esterilitzacions, analítiques, eutanàsies, etc... ). En el cas de les analítiques
caldrà determinar quantes d’aquestes han tingut resultat positiu i negatiu.

Prescripció 31a. Normes i obligacions de l’adjudicatària
Són obligacions de l’adjudicatària les següents:
-

El personal que intervingui en l’execució dels serveis objecte d’aquest
procediment dependrà de l’adjudicatària, en quant a relacions laborals i socials,
de l’adjudicatari o dels titulars de serveis que aquest subcontracti. En cap cas
l’Ajuntament serà responsable dels deures i obligacions de naturalesa laboral
nascudes entre l’adjudicatària i el personal que realitzi els serveis contractats.

-

Tota informació obtinguda per a l’adjudicatària sobre els bens objectes de la
prestació de servei i els propis serveis serà confidencial i queda prohibida la
seva relació a tercers, llevat de l’autorització expressa de l’Ajuntament. Totes
aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l’adjudicatària
seran propietat de l’Ajuntament. L’adjudicatària no podrà explotar sense permís
de l’Ajuntament aquesta informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar
informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptius, analítics o
estadístics representatius de la situació dels animals.

-

L’equip humà ofert ha de permetre a l’adjudicatària portar a terme el contracte
objecte d’aquest procediment mitjançant les tècniques adients a cada cas i
haurà de permetre executar els treballs de recollida i tractament dels d’animals
durant la total duració del contracte, amb el manteniment de la solvència
professional dels seus integrants.

-

L’adjudicatària designarà un/a responsable, que serà la persona encarregada
de canalitzar les demandes del servei i la interlocutora per a qualsevol
incidència en relació al desenvolupament del contracte. L’adjudicatària facilitarà
a l’Ajuntament un número de telèfon mòbil i un correu electrònic per a les
comunicacions amb l’Ajuntament.

-

L’adjudicatària haurà d’acreditar, davant l’Ajuntament, la inscripció en el
Col·legi Oficial de veterinaris d’un llicenciat/da en veterinària de la persona que
realitzarà les intervencions. En cas de no disposar-se caldrà presentar, per
cadascuna de les actuacions, la factura corresponent del centre veterinari
concret, amb la corresponent inscripció al Col·legi Oficial de veterinaris.

