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Plec de prescripcions tècniques  
Servei de recollida d'animals de companyia abandonats 
 
 
Clàusula 1. OBJECTE DEL PLEC  
 
El present plec té per objecte establir les bases i els elements tècnics particulars per a la 
contractació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals domèstics de 
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i animals salvatges urbans o ferits a la via 
pública.  
 
Clàusula 1.1-Serveis a contractar  
 
1-Recollida, trasllat i manteniment dels animals de companyia perduts/abandonats a la via 
pública en un centre d’acollida d’animals de companyia o altres instal·lacions anàlogues que 
compleixin la normativa vigent i que siguin gestionades per l’adjudicatari.  
 
2-Comprovació i registre dels codis d’identificació dels animals de companyia recollits així 
com la notificació als propietaris de la ubicació de l’animal per tal de que vinguin a recollir-
lo.  
 
3-Recollida i assistència d’animals salvatges urbans o animals atrapats en la via pública o en 
recintes privats 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. 
 
4-Assistència veterinària “in situ” dels animals de companyia perduts/abandonats ferits o 
accidentats a la via pública o a propietats privades i el seu lliurament una vegada estabilitzats 
al servei veterinari que es designi.  
 
5-Captura de gossos i gats ensalvatgits.  
 
6-Promocionar i realitzar els tràmits d’adopció dels animals, inclosa la col·locació de xip 
d’identificació i l’esterilització, quan sigui necessari.  
 
7-Tramitar la inscripció al Registre d’Animals de Companyia Municipal (en endavant 
RACM) d’aquells animals adoptats i que residiran al municipi de Sant Celoni, així com 
d’aquells recuperats que no ho estiguin. 
 
8-Reintroducció de gats ensalvatgits a la colònia de procedència o a aquella que s’hagi 
determinat des dels serveis municipals. 
 
Clàusula 1.2-Àmbit d’aplicació  
 
A efectes d’adjudicació del servei objecte del present plec, es considerarà el corresponent a tot el 
terme municipal de Sant Celoni, incloent els espais o recintes de titularitat tant pública com 
privada on s’hagin d’efectuar aquest tipus d’actuacions. 
 
Clàusula 1.3-Cobertura del servei contractat i capacitat de resposta  
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La prestació del servei ha de cobrir les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, efectuant-se en la 
menor brevetat possible des de la recepció de l’avís, que en cap cas ha de superar una hora de 
demora, llevat del casos de concurrència de dos peticions de serveis o més, en els que la demora 
màxima per a efectuar els serveis serà d’una hora des de la finalització del servei anterior.  
 
L’empresa adjudicatària garantirà l’assistència sanitària a tots els animals recollits, la seva 
identificació i la seva esterilització quan procedeixi. Aquesta s’efectuarà sota responsabilitat i 
supervisió d’un llicenciat en veterinària que haurà d’acreditar la seva condició de col·legiat a 
qualsevol dels Col·legis Oficials de Veterinaris. Per a l’execució dels treballs d’assistència 
sanitària a tots els animals recollits, l’empresa adjudicatària podrà subcontractar aquest servei a 
una clínica veterinària o a un llicenciat en veterinària assumint el cost econòmic així com el risc 
empresarial.  
 
En el cas que el resultat de l’actual licitació d’aquest contracte suposi un canvi  d’empresa 
concessionària i, per tant, que s’hagin de canviar els animals d’instal·lacions, aquest trasllat anirà 
a càrrec de la nova empresa adjudicatària sense cap càrrec addicional, entenent que el seu cost 
està inclòs en el preu indicat en aquest plec. 
 
La reintroducció de gats a les colònies controlades no suposarà un sobrecost per a l’Ajuntament 
i, s’entén, que queda inclòs en el preu indicat en aquest plec. 
 
 
Clàusula 2. CONDICIONS GENERALS  
 
Clàusula 2.1-Coordinació actuacions  
 
La comunicació d’avisos i serveis entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària s’efectuarà via 
telefònica. A tal efecte aquesta última aportarà com a mínim un telèfon mòbil disponible 24 
hores.  
 
A cada animal recollit se li assignarà un nº de registre. Els fulls de servei es conformaran a les 
dependències de la Policia Local després de l’actuació.  
 
L’empresa adjudicatària notificarà per escrit al propietari de l’animal indicant-li la seva 
obligació de recollir-ho i com fer-ho. Les despeses derivades dels treballs administratius i de 
comunicació telefònica generats per l’activitat, així com l’equipament informàtic aniran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària.  
 
L’empresa retornarà l’animal al seu propietari amb la corresponent identificació amb xip i 
inscripció al RACM, si aquest no ho estigués. La inscripció al RACM només es farà si l’animal 
resideix al terme municipal de Sant Celoni. Les despeses generades aniran a càrrec de la persona 
propietària segons preus acordats entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament, que abonarà en el 
mateix moment de recollir l’animal. 
 
En aquells casos que s’adopti un exemplar cadell i que aquest, per edat, no pugui ser esterilitzat 
en el moment de l’adopció, la persona adoptant haurà de pagar les despeses que generarà 
l’esterilització i, posteriorment, quan l’animal pugui ser operat, portar-lo per tal que l’empresa 
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adjudicatària o la clínica subcontractada per aquesta l’esterilitzi. 
 
Clàusula 2.2-Normes i obligacions de l’adjudicatari  
 
Clàusula 2.2.1-Normativa vigent  
 
L’empresa vetllarà pel compliment de la normativa legalment vigent, en especial la Llei 31/1995 
de Prevenció de riscos laborals, i la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. L’empresa adjudicatària prendrà les mesures adients per al compliment de 
l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) en matèria de cooperació i 
coordinació empresarial per a la prevenció de riscos laborals.  
 
En relació al benestar animal l’empresa adjudicatària vetllarà pel compliment de tota la 
normativa vigent en relació als animals de companyia, especialment:  
 

 Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
protecció dels animals.  

 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 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels 
animals de companyia.  

 Decret 328/1998, de 24 de desembre, que regula la identificació i el Registre General 
d’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 companyia abandonats.  

 Ordre de 28 de novembre de 1988 de creació del registre de nuclis zoològics de la 
Generalitat de Catalunya.  

 Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics (BOP, de 16 
d'octubre de 2001). 

 
Clàusula 2.2.2-Sotmetiment a l’Ajuntament de Sant Celoni  
 
L’empresa adjudicatària realitzarà les actuacions objecte d’aquest contracte exclusivament quan 
li siguin sol·licitades per personal de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Clàusula 2.3-Normes i obligacions relatives al personal adjudicatari  
 
El personal que intervingui en l’execució dels serveis objecte d’aquesta licitació dependrà, en 
quant a relacions laborals i socials, de l’adjudicatari o dels titulars de serveis que aquest 
subcontracti. En cap cas l’Ajuntament de Sant Celoni serà responsable dels deures i obligacions 
de naturalesa laboral nascudes entre els empresaris que concorrin i el personal que realitzi els 
serveis contractats.  
 
L’empresa disposarà dels mitjans i equips necessaris per a la correcta protecció de tots els seus 
operaris d’acord amb el RD 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.  
 
Clàusula 2.4- Documentació a presentar per l’empresa licitadora 
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a) Memòria tècnica de la prestació del servei, que ha d’incloure, com a mínim, els punts 
següents: 

- Instal·lacions: 
 Plànols, fotografies i descripció de les instal·lacions 
 Nombre, dimensions i material utilitzat en la construcció de les gàbies; 

especificant la capacitat individual de cada una d’aquestes amb el supòsit 
que, en el cas de gossos, tots els exemplars fossin de 20kg 

 Nombre i dimensions dels patis 
 Capacitat màxima de les instal·lacions partint del supòsit que, en el cas de 

gossos, tots els exemplars fossin de 20kg 
 Any de construcció i data de les darreres reformes importants, especificant 

els espais concrets afectats per aquestes 
- Declaració del material, equip tècnic i humà de què disposa l’empresa per a realitzar el 

servei que es contracta 
- Programa d’higiene i profilaxis del centre 
- Descripció del menjar que se subministra als animals segons les edats i especificant-ne la 

composició 
- Descripció d’una jornada ordinària de treball al centre (alimentació, higiene...) i tot allò 

que permeti copsar els procediments i funcionament d’aquest. 
 
b) Programa d’adopcions que defineixi la línia d’actuació de l’empresa licitadora per tal de 
fomentar-ne. Cal que s’hi concretin les actuacions  proposades per l’empresa i els mitjans 
destinats al programa. 

 
c) Certificat d’inscripció com a nucli zoològic en el Registre del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
d) Llicència ambiental que acrediti que l’activitat de l’empresa licitadora està degudament 
autoritzada per realitzar el servei que es contracte. 
 
 
Clàusula 3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE RECOLLIDA  
 
Els procediments tècnics i les actuacions es portaran a terme ajustant-se a l’actual marc legal que 
dóna gran rellevància a la consideració dels animals com a bé jurídic a protegir amb la finalitat 
d’assolir el màxim nivell de protecció i benestar d’aquests garantint a la vegada la preservació de 
la salut i la seguretat de les persones. 
 
Clàusula 3.1-Registre i informació de les actuacions  
 
Les actuacions que es portin a terme amb motiu del servei quedaran registrades i recollides en 
informes i documents.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de portar un full de servei i lliurament per a cada animal on hi 
constarà com a mínim la següent informació: recollida (procedència i hora de recepció de l’avís, 
data, lloc i hora de finalització del servei, descripció de l’actuació), de l’animal (fotografia, 
espècie, raça, sexe, mida, estat sanitari) i dels tractaments i mesures adoptades que s’hagin hagut 
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d’aplicar en cada cas.  
 
L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de l’elaboració d’informes sobre la seva activitat a 
petició de l’Ajuntament. 
 
El sistema d’informació intern s’efectuarà de la forma i amb la freqüència següent: 

 Full de servei i lliurament. Un per cada avís rebut. 
 Comunicat d’assistència veterinària. Un per cada animal ferit, malalt, accidentat o 

eutanasiat atès. 
 Fitxa de recuperació, adopció o reintroducció. Una per cada animal. 
 Memòria d’activitats semestral. Resum de les activitats que s’han portat a terme: recollida 

d’animals, número d’animals recuperats per les persones propietàries, número d’animals 
adoptats o altres dades d’interès.  

 
Així mateix, cada dia 15 del mes en curs, es trametran en format digital les fotografies i una breu 
descripció dels darrers animals recollits, per tal que l’Ajuntament en pugui fer difusió a través 
dels mitjans de comunicació municipals o d’aquells que cregui oportuns. 
 
Clàusula 3.2-Requisits tècnics de l’equip humà  
 
L’equip humà ofert ha de permetre a l’empresa adjudicatària portar a terme el contracte objecte 
d’aquesta licitació 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’adjudicatari contarà amb el suport tècnic veterinari 
suficient per l’acompliment del contracte.  
 
Clàusula 3.3-Instal·lacions i equips materials  
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’instal·lacions d’acollida per animals de companyia 
adequades a la normativa vigent i amb un número de places suficients per poder prestar el servei 
amb continuïtat.  
 
El tipus i nombre d’equips i materials oferts, han de permetre a l’empresa adjudicatària portar a 
terme el servei contractat. Aquests formen part de l’actiu de l’adjudicatari i seran aportats per ell 
no podent exigir a l’Ajuntament despeses de transport, manteniment, reparació, reposició o nova 
adquisició per consum, desgast o obsolescència. 
 
L’empresa adjudicatària aportarà els vehicles necessaris pel servei objecte d’aquest contracte. 
Aquests vehicles hauran de ser especialitzats i amb capacitat i mitjans suficients pel transport 
d’animals de companyia. I la seva atenció d’urgència quan sigui necessari.  
 
La medicació necessària dels animals serà aportada per l’empresa adjudicatària sense cap càrrec 
addicional, entenent que el seu cost està inclòs en el preu indicat en aquest plec, excepte per 
aquells animals que estiguin ferits o accidentats i que requerirà, per tant, tractament singular. En 
aquest cas, caldrà acordar amb l’Ajuntament els extrems del tractament. També s’hi entén inclòs 
la desparasitació dels animals, tant interna com externa.  
 
L’empresa adjudicatària garantirà l’apropiada qualitat dels medicaments i materials aportats i 
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que el seu ús sigui el més convenient en cada cas. 
 
El centre d’acollida ha de disposar de les corresponents mesures de seguretat a fi de garantir la 
integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals que 
convisquin en grups per evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses.  
 
Clàusula 3.4-No sacrifici i promoció de les adopcions  
 
En cas que sigui necessària l’aplicació de l’eutanàsia dels animals recollits, i sempre dins del 
supòsits reglamentaris i els criteris tècnics veterinaris, aquesta es farà evitant el seu patiment físic 
i psíquic. Només podrà realitzar-se amb sedació profunda o anestèsia general prèvies, i 
mitjançant els productes i vies d’administració explicitades al Decret 254/2000, pel qual 
s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia.  
 
Amb l’objectiu d’evitar que els animals recollits al municipi, atès que no seran sacrificats, 
s’acumulin a les instal·lacions afectant al seu benestar i per tal de facilitar que aquests puguin 
trobar-ne d’altres persones que tinguin cura d’ells el contractista disposarà de mecanismes 
efectius per tal de promoure l’adopció dels animals recollits. Aquests mecanismes podran 
incloure la difusió per qualsevol mitjà (premsa, radio, internet, etc.). Així mateix, per tal 
d’incentivar l’adopció, aquesta serà de cost zero per aquells ciutadans que adoptin animals 
provinents de Sant Celoni.  
 
Els animals de companyia només podran passar a ser candidats a adopció un cop transcorregut el 
termini legal per a la reclamació per part del propietari.  
 
D’acord amb la normativa vigent, els animals de companyia seran donats en adopció: vacunats, 
desparasitats, esterilitzats i amb xip. Així mateix, per aquells que passin a residir al municipi de 
Sant Celoni, l’empresa adjudicatària realitzarà els tràmits oportuns per inscriure’ls al RACM. 
 
Clàusula 3.5-Cura i manteniment dels animals de companyia  
 
L’adjudicatari vetllarà pel benestar dels animals durant la seva estança al centre d’acollida. Els 
animals sempre seran tractats de manera adequada, sortiran a passejar diàriament i es permetrà, 
sempre que sigui possible, la interacció i la relació entre ells i amb les persones. L’alimentació 
dels animals es farà sempre amb productes de bona qualitat, amb supervisió veterinària, i tenint 
una cura especial amb els cadells o els animals malalts. En qualsevol circumstància, els animals 
tindran garantida l’assistència veterinària i es prendran les mesures oportunes per vetllar per la 
salut i el benestar dels animals. Quan sigui indicada l’eutanàsia per criteris sanitaris i humanitaris 
i sempre d’acord amb la legislació vigent el responsable veterinari emetrà un informe justificant 
aquesta actuació. En qualsevol cas, les eutanàsies seran aplicades seguint els protocols i 
productes acceptats per la llei.  
 
 
Jordi Jubany 
Tècnic d’Espai Públic 
 
Sant Celoni, 22 d’octubre de 2012 


