MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

INTRODUCCIO
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, en matèria d’animals domèstics de companyia i animals
salvatges urbans, estableix que la competència del servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia, abandonats, perduts, ferits i
decomissats que es troben a la via pública correspon als ajuntaments.
Així doncs, es considera convenient i necessari
Per donar compliment a la prestació del servei i atesa l’especificitat dels treballs
s’estima convenient que per l’Ajuntament es procedeixi a realitzar la contractació de
l’esmentat Servei.
Pel que fa a les característiques del servei a contractar quedaran definides per les
tasques que caldria realitzar, que seran les següents:
-

Serveis de recollida, acollida, custòdia, control sanitari dels animals i la gestió
de les adopcions, per tal de garantir-ne el mínim temps d’estada als boxes i
evitar- los el patiment.

-

Servei de recollida i eliminació dels animals morts a la via pública.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
dels termes del contracte amb els licitadors.
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’estableix en
la clàusula onzena.

b. Qualificació del contracte
El present contracte té la qualificació de contracte de serveis, d’acord amb l’article 17
de la LCSP

c. Execució per lots
El contracte no es divideix en lots atès que, l’objecte de la contractació constitueix una
unitat operativa o funcional i no procedeix una execució separada. La realització
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a. Justificació del procediment

independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic i qualitatiu en implicar la
necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions.
d. Codi d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent:

Codi CPV

Descripció

85210000-3

Guarderies per animals de companyia

85210000-1

Serveis de veterinària

e. Durada del contracte
La durada prevista del contracte és de 2 anys prorrogables per 1 any més atès que
s’entén que l’estabilitat dels servei afavoreix la qualitat en el desenvolupament del
servei.

JUSTIFICACIÓ DE MITJANS
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, en el seu article 41.1 Inspecció i vigilància dels animals de
companyia, estableix com a competència municipal la inspecció i la vigilància dels
animals de companyia i la recollida i control dels animals de companyia abandonats o
perduts i dels animals salvatges urbans.





No disposa de mitjans personals: No consta la plaça corresponent de personal
municipal per atendre les funcions que requereix el servei i, que es tracta de
funcions específiques i concretes no habituals que només es poden prestar per
una empresa de serveis especialitzada per a atendre els animals que compti, a
més, amb serveis de professionals veterinaris. Atès a la dificultat i la necessitat
d’especialització de les tasques a realitzar i la impossibilitat de prestar-se per
personal municipal, es considera convenient contractar el servei de forma
externa.
No disposa de mitjans materials: No es disposa dels mitjans materials
necessaris per a la prestació del servei en tractar-se de prestacions
específiques i concretes, com per exemple vehicle adaptat per transportar
animals; gàbies adaptades per la captura i transport; instal·lacions d’acollida
per l’allotjament, alimentació i cura; instal·lacions adaptades per a animals
perillosos i, no es disposa del suport tècnic i tecnològic adequat.
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En aquest sentit l’Ajuntament de Vallromanes no disposa de mitjans per a la
realització d’aquestes tasques, en concret:

MARC NORMATIU
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, refós de la Llei de protecció dels animals.
Llei 3/1994, de 20 d’abril, que regula la identificació dels animals de companyia
Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal
Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment
dels animals de companyia.
Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de
complir els centres de recollida d’animals de companya abandonats
Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del registre de nuclis zoològics de la
Generalitat de Catalunya
Decret 254/2000, de 24 de juliol. Pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia pels
animals de companyia que s’han de sacrificar.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, que regula la identificació i el Registre General
d’animals de companyia.
Ordenança reguladora de tinença d’animals de companyia de l’Ajuntament de
l’Ajuntament de Vallromanes.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Llei 50/199, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals

Decret 170/2000, d/11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.

OBJECTE
L’objecte del contracte és el servei de recollida, acollida i assistència d’animals
domèstics de companyia, abandonats, perduts, ferits, o decomissats que es troben a
la via pública així com, les tasques d’auxili a les actuacions judicials i/o administratives,
de cossos de seguretat o la regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Vallromanes,
en aquelles intervencions en les quals estiguin implicades aquesta categoria d’animals
de conformitat amb el plec de clàusules tècniques, que és part integrant del contracte.
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Reial Decret 287/2000, de 22 març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme municipal de
Vallromanes. La present licitació inclou tots els espais o recintes on s’hagin d’efectuar
aquests tipus d’actuacions, tant de titularitat pública com privada.
ANIMALS DE COMPANYIA OBJECTE DE L’ACTUACIÓ





Gossos
Gossos potencialment perillosos
Gats
Fures

SERVEIS A CONTRACTAR
Els serveis a contractar es faran en aplicació als animals domèstics de companyia
perduts, abandonats, decomissats, ensalvatgits, malferits o morts i consisteixen en:
Localització, captura i recollida d’animals domèstics de companya, en la via publica o
en recintes privats, que es trobin en les situacions a dalt esmentades, i que pel seu
estat general o de comportament puguin suposar un risc per a la salut o seguretat per
a les persones o altres animals.
Trasllat dels animals de companyia a un centre d’acollida d’animals de companyia o
altres instal·lacions anàlogues que compleixin la normativa vigent i que siguin
gestionades per l’empresa adjudicatària, prèvia sol·licitud de la guàrdia municipal local
o de la regidoria de Sanitat i Salut Pública.
Manteniment dels animals, alimentar-los i disposar de les condicions higienico
sanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els termes
establerts a la normativa vigent.

Assistència veterinària bàsica dels animals de companyia recollits a la via pública o en
propietats privades en absència del propietari quan siguin accessibles des de la via
pública i no hagi estat possible la seva localització.
Recollida i gestió dels animals de companyia morts que es trobin a la via pública:
retorn al seu propietari o eliminació del cadàver.
Realitzar els tràmits d’adopció dels animals, inclosa la col·locació de xip d’identificació i
l’esterilització. Els animals de companyia aptes per ser adoptats hauran de ser
desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats prèviament, per tal de garantir
unes condicions sanitàries correctes.
Promoure i realitzar campanyes i activitats per fomentar la tinença responsable, el
cens i l’adopció dels animals.
Tramitar la inscripció al Registre d’animals de Companyia municipal d’aquells animals
adoptats i que residiran al municipi de Vallromanes com d’aquells recuperats que no
ho estiguin.
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Comprovació i registre dels codis d’identificació dels animals de companyia recollits
així com la notificació als propietaris de la ubicació dels animals per tal de què vinguin
a recollir-lo.

Capturar, recollir, acollir i assistir els animals domèstics objecte d’actuacions judicials
i /o administratives, dels guàrdies municipals o de la regidoria de Salut Pública de
l’Ajuntament. Davant de denúncies o queixes que es rebin o bé a instància de
l’Ajuntament, relacionades amb les condicions o tinença de gossos domèstics,
maltractaments etc., l’empresa adjudicatària, a través d’un tècnic competent,
preferiblement un veterinari, aportat per l’empresa concessionària, acompanyat per la
guàrdia municipal, comprovarà in situ la situació dels animals i emetrà un informe que
servirà de base per a determinar les possibles accions posteriors.
JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA
a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat de vint-i-nou mil quaranta euros (29.040,00€) IVA inclòs

Anualitat
2020
2021
2022
2022
2023
TOTAL

Observacions Partida
Import sense Import amb IVA
pressupostària
IVA
15 de
13 31100 22701
5.500,00€
6.655,00€
juliol.-31des.
13 31100 22701
12.000,00€
14.520,00€
1 de gener13 31100 22701
6.500,00€
7.865,00€
14 de juliol
Pròrroga
13 31100 22701
5.500,00€
6.655,00€
15 de juliol31 des.
Pròrroga 1 de
13 31100 22701
6.500,00€
7.865,00€
gener – 14 de
juliol
36.000,00€
43.560,00€

10% d’ampliació en cas de necessitat
(sense IVA)
TOTAL del cost del servei amb el 10%
d’ampliació (sense IVA)

2.400,00€
38.400,00€ TOTAL amb IVA 46.464,00€

El pressupost de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord
amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no
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L’import del valor estimat del contracte és de trenta-vuit mil quatre-cents euros
(38.400,00€) IVA exclòs i respon als següents conceptes:

suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de Vallromanes, atès que
aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant
l’execució del contracte. Per tant, l’Ajuntament només abonarà el preu en funció dels
serveis reals prestats.
El detall dels preus unitaris és el següent:

Acollida
Acollida gos
Acollida gat
Serveis veterinaris
Esterilització gos
mascle
Esterilització gos
femella
Esterilització gat
mascle
Esterilització gat
femella
Identificació
Tractament -vacunes
Test FIV + Leucèmia
Vacuna
Eutanàsia
Eutanàsia i
incineració gos
Eutanàsia i
incineració gat
Incineració gos
mort natural

Preu unitari
50,00€
30,00€
Preu unitari
3,50€ x dia
2,50€ x dia
55€
80€
50€
70€
30€
25€
30€
120€
90€
50€

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Amb la licitació del present contracte, atès l’import relatiu respecte al pressupost
municipal, i que a més, és un servei i una despesa que ja està prevista en el referit
pressupost, no es preveu que pugui afectar en el compliment d’estabilitat
pressupostària ni en la sostenibilitat financera.
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Gestió d’animals
Recollida
Recollida i trasllat al
centre propi
Servei negatiu

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
Els criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
Proposta econòmica (Fins a 60 punts)
Les ofertes econòmiques que superin el pressupost de licitació establert en aquests
Plecs, quedaran excloses d’aquest procediment de licitació, també aquelles que
superin algun dels preus unitaris.
A la oferta econòmica que ofereixi la rebaixa percentual de forma lineal més gran
respecte al total dels preus unitaris s’atorgarà la puntuació màxima de 60 punts. La
resta d’ofertes, obtindran la seva puntuació conforme a la següent formula:
Puntuació = 60 / (rebaixa percentual / rebaixa percentual mes gran)

Millores de valoració del servei: (fins a 40 punts).
Per a la valoració d’aquesta millora s’aplicarà la següent fórmula:
Punts a obtenir

Per la realització de campanyes d’adopció al municipi 2 cops l’any
Per a la realització anual de 2 Tallers formatius per a la tinença
responsable
Per disposar de clínica veterinària pròpia
Per disposa d’un número igual o superior a 18 boxes
Per disposar de varietat de pinsos per a cadells, adults o malalts

10
10
10
5
5

Les millores ofertes, en cas de resultar adjudicatari, seran considerades condicions
especials d’execució i no podran ser modificades en l’execució del contracte.

CONCLUSIONS
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Millores per a la valoració del servei

El desenvolupament de les competències establertes en el Decret legislatiu 2/2008, de
15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en
matèria d’animals domèstics de companyia i animals salvatges urbans suposa la
realització d’unes accions molt específiques i concretes que només es poden prestar si
es disposa d’un servei especialitzat amb la infraestructura i personal capacitat,
adequat i suficient per a poder-les executar amb garanties d’eficiència i eficàcia, per tal
de mantenir en tot moment el benestar animal.
Per aquest motiu es considera necessari procedir a la contractació d’aquest servei.

L’alcalde
David Ricart i Miró
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