
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A  LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABAN DONATS 
 
 
 
1. Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és la prestació 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, en el municipi de Sant Celoni, d’acord amb el Plec de 
prescripcions tècniques redactat per l’Àrea municipal de Territori (àmbit d’Espai Públic). 
Codi CPV, aprovat per Reglament número 213/2008 de la Comissió Europea: 
98380000-0  Serveis de gossera 
 
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançan t el contracte 
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, indica al seu article 16 que correspon als Ajuntaments la recollida i el 
control dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals 
salvatges urbans.  
El mateix Decret Legislatiu estableix que els Ajuntaments poden concertar amb empreses 
externes la prestació del servei de recollida i control d’animals abandonats, perduts o 
ensalvatgits, sens perjudici de llur responsabilitat en el compliment de la normativa 
aplicable. 
El proper 31.12.2014 finalitzarà la pròrroga del contracte signat amb l’empresa que presta 
actualment el servei, sense possibilitat legal d’una nova pròrroga. 
 
3. Pressupost base de licitació 
a) Import de licitació: 106.620 €, IVA no inclòs (preu del servei pels dos anys de contracte). 
b) Valor estimat del contracte: 159.930 €, IVA no inclòs (preu del servei pels dos anys de 

contracte més l’eventual pròrroga d’un any). 
 
- Aquests imports són una estimació aproximada, basada en els serveis realitzats en els 

darrers anys.  
- Els preus unitaris màxims de licitació figuren adjunts a aquest plec. 
- L’import de licitació serà millorable a la baixa, essent causa d’exclusió la presentació 

d’ofertes a l’alça.  
- Les ofertes dels licitadors inclouran totes les despeses necessàries per a la prestació del 

servei, fins i tot, el trasllat dels animals a un altre centre d’acollida, que no tindrà cap cost 
per a l’Ajuntament. 

 
4. Aplicació pressupostària 
Per fer front al cost d’aquest contracte, la Corporació adquirirà els compromisos de 
despeses amb càrrec a exercicis futurs (amb un màxim de quatre exercicis), condicionats al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
5. Durada del contracte 
La durada del contracte s’estableix per  2 anys, a comptar des del dia 01.01.2015, essent 
prorrogable per 1 any més, prèvia conformitat de les dues parts. 
 
6. Procediment d'adjudicació 
El contracte s'adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària. 
  
7. Garanties exigibles 
Atesa la naturalesa del contracte, no s’exigeix garantia provisional 



El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia definitiva del 
5% de l'import de l'adjudicació, IVA no inclòs. 
 
8. Presentació d’ofertes 
La documentació per prendre part en la licitació es presentarà a la Secretaria municipal, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins 
al següent dia hàbil. 
 
De la mateixa manera, les ofertes es podran presentar per correu. En aquest cas, 
l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el 
mateix dia, anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax o correu 
electrònic. Sense la concurrència d'ambdós requisits, la documentació no serà admesa si 
l'òrgan de contractació la rep després de la data i hora de la finalització del termini 
assenyalat. Tanmateix, transcorreguts 10 dies després de la data indicada sense que s’hagi 
rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  
 
9. Forma en què s’han de presentar les proposicions  
Les proposicions es presentaran en tres sobres tancats i numerats:  
 
Sobre 1:  Portarà la menció “Documentació administrativa per optar al contracte del servei 
de recollida d’animals de companyia abandonats que presenta ... ... ...” i contindrà: 
 
1) Còpia del DNI de la persona que signa la proposició i del CIF de l’empresa licitadora. 
 
2) Poder notarial per representar la persona jurídica. 
 
3) Escriptures de constitució de la societat i, si s’escau, de les seves modificacions o 
adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil. 
 
4) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar que preveu 
l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i que ha d’incloure la manifestació 
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
imposades per les disposicions vigents.  
 
5) Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 1.000.000 € o 
compromís de formalitzar-la en cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 
6) Relació dels principals contractes realitzats o en execució en els últims 3 anys, en serveis 
de recollida d’animals de companyia abandonats, per un import acumulat de 200.000 €, IVA 
no inclòs.  
 
7) Acreditació de disponibilitat immediata en les instal·lacions d’una entrada inicial de 20 
gossos de 20 kg i 5 gats. 
 
8) 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. 
 
9) Inscripció en el Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD dels fitxers on constin 
les dades necessàries per a l’administració, gestió i prestació del servei amb nivell de 
seguretat mig. 



 
10) Llicència ambiental que acrediti que l’activitat de l’empresa licitadora està degudament 
autoritzada per realitzar el servei objecte d’aquesta contractació.  
 
Aquests documents no caldrà que siguin validats en el moment de la presentació de 
proposicions, només els que corresponguin a l’adjudicatari hauran de ser validats, si 
s’escau, per la Secretaria municipal, prèviament a l’adjudicació del contracte. Si concorre 
manca de validesa s’estarà subjecte a responsabilitat. 
 
Sobre 2. Portarà la menció “Proposta tècnica per a la prestació del servei de recollida 
d’animals de companyia abandonats que presenta l’empresa.....” i contindrà: 
 
• Memòria tècnica de la prestació del servei que ha d’incloure la següent informació: 

 
- 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’elles en el supòsit que, en el 
cas dels gossos, tots els exemplars fossin de 20 kg 

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

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

espais concrets reformats 
- Declaració del material, equip tècnic i humà de què disposa l’empresa per realitzar 

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

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

allò que permeti copsar-ne els procediments i funcionament 
 

• Programa d’adopcions que defineixi la línia d’actuació de l’empresa, concretant les 
actuacions proposades i els mitjans destinats al programa. 
 

Sobre 3. Portarà la menció “Oferta econòmica per a la prestació del servei de recollida 
d’animals de companyia abandonats que presenta l’empresa.....” i contindrà l'oferta 
econòmica de conformitat amb el model següent: 
 
 

 
____________________ (nom de la persona que presenta la proposició), veí/veïna 
de ___, amb domicili  a ___ i DNI número ___, en representació de _______,  
 
MANIFESTO:  
 
1.  Que estic assabentat/da del contingut del Plec de prescripcions tècniques i del 
Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació convocada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni per adjudicar el contracte del servei de recollida 
d’animals de companyia abandonats. 
 
2. Que accepto íntegrament aquests plecs i em comprometo a l’execució del 
contracte per la quantitat de ............................. (en lletres i números) euros, IVA no 



inclòs, (preu del servei pels dos anys de contracte), d’acord amb el quadre de preus 
següent:  
 
 
 
 
__________,  ___  de ___________ de 2014 
 
(Signatura de qui fa la proposta)  
 

 
10. Obertura de la documentació i de les proposicio ns 
Obertura del sobre 1  
Es farà en acte no públic del qual en donarà fe el secretari municipal, el dia següent al de la 
fi del termini de presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas 
en el qual es traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials en 
la documentació presentada, es concedirà el termini de tres dies per a esmenar-los. 
 
Obertura del sobre 2  
Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa consistorial a les 12 hores de l’endemà 
de l’obertura del sobre 1 (si aquest dia és dissabte o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil 
següent). Mitjançant aquesta clàusula, tots els licitadors s’hi consideren citats. En el cas que 
s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura 
s’ajornarà tres dies més, la qual cosa es comunicarà als licitadors. Presidirà l’acte l’alcalde o 
regidor en qui delegui, i assistirà el secretari i l’interventor municipals, actuant com a 
secretari de la reunió un funcionari de la Corporació. Es donarà compte de les ofertes que 
han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense obrir-los, dels sobres 2 de les proposicions 
rebutjades. En finalitzar, s’invitarà els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries, i se’ls farà els aclariments pertinents. 
Un cop oberts els sobres 2, es trametrà la documentació als serveis tècnics per a que 
emetin la corresponent valoració. 
 
Obertura del sobre 3  
Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa consistorial, un cop efectuada la 
valoració de la documentació continguda al sobre 2. La data es comunicarà als licitadors. Un 
cop oberts els sobres 3, es trametrà la documentació als serveis tècnics per a que emetin la 
corresponent valoració. 
 
11. Criteris per a l’adjudicació del contracte 
L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris següents, essent 
la màxima puntuació assolible de 100 punts: 
 
a) Oferta econòmica: fins a 70 punts 
Es valoraran les ofertes presentades aplicant la següent fórmula: 
 

          72 B 
P = ------------- 

               3 + B 
 
P: puntuació 
B: baixa de l’oferta en % sobre el preu de licitació 

 
b) Proposta tècnica per a la prestació del servei: fins a 30 punts 

       Quadre de preus unitaris, d’acord amb l’annex  
 



Per a l’avaluació de la proposta tècnica s’observaran les regles que per cada cas s’indica a 
continuació, sens perjudici d’aquelles altres consideracions que, en funció de la concreta 
formulació de les ofertes, siguin necessàries realitzar pels responsables de la valoració per 
tal de determinar la puntuació. 
 
Es valoraran les ofertes presentades per les empreses aplicant la següent fórmula:  
 
 

Puntuació Total = K1·P1 + K2·P2 + K3·P3 
 
 
On,       K1 és el coeficient de ponderació de l’apartat  1 

P1 és la puntuació de l’apartat 1  
K2 és el coeficient de ponderació de l’apartat  2     
P2 és la puntuació de l’apartat  2     
K3 és el coeficient de ponderació de l’apartat  3 
P3 és la puntuació de l’apartat  3     

 
S’atorgarà la puntuació Px corresponent a cada apartat de la següent manera: 
 

Empresa en posició nº 1  tindrà una Px = 5 punts (millor proposta) 
Empresa en posició nº 2  tindrà una Px = 2,5 punts  
Empresa en posició nº 3  tindrà una Px = 1 punt  
Empresa en posició nº 4 i següents obtindran una Px = 0 punts  

 
• Apartat 1: Distància de les instal·lacions on s’hag in d’allotjar els animals a la 

prefectura de la Policia Local de Sant Celoni (C/ S anta Fe, 32).  K1 = 3 
Es valorarà la distància calculant el trajecte en vies urbanes, essent la menor distància la 
que obtingui una Px de major puntuació.  

 
• Apartat 2: Valoració del servei. K2 = 2 

Es valorarà el contingut de la memòria tècnica inclosa al sobre 2. 
 
• Apartat 3: Valoració del programa d’adopcions. K3 =  1 

Es valorarà el programa d’adopcions inclòs al sobre 2. 
 
12. Adjudicació del contracte 
De conformitat amb el que disposa l’article 151 del TRLCSP, l’òrgan de contractació 
classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades que no hagin estat declarades 
desproporcionades i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la 
recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
L’òrgan de contractació, de manera motivada, adjudicarà el contracte dins els cinc dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, ho notificarà als licitadors i ho publicarà al 
perfil del contractant. 
 
13. Formalització del contracte 
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el 
termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació. 
De conformitat amb els articles 156 i 223 del TRLCSP quan per causes imputables a 

 
 

 



l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte en el termini establert, es podrà acordar la 
seva resolució. 
 
Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les desestimades, 
seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per 
a la interposició de recursos sense que se n’hagin formulat, la documentació restarà a 
disposició dels interessats, llevat de la corresponent a l’empresa adjudicatària. 
 
14. Règim de pagament   
El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes que estableix 
l’article 216 del TRLCSP, d’acord amb el preu convingut. El preu es farà efectiu mensualment 
per períodes vençuts, prèvia presentació de la corresponent factura, que haurà d'aprovar-se 
per l'òrgan competent un cop comprovada la conformitat del servei. 
 
15. Revisió de preus 
S’admet la revisió de preus de conformitat amb l’article 89.1 del TRLCSP, quan hagi 
transcorregut un any des de la formalització del contracte i s’hagi executat, com a mínim, el 
20% del seu import. El preu es revisarà de conformitat amb l'Índex General de Preus al 
Consum (IPC) i la revisió serà del 85% de la variació d’aquest índex, referida a Catalunya i 
publicada per l’Institut Nacional d’estadística o altre organisme que el pugui substituir. 
 
16. Responsable del contracte 
L'òrgan de contractació designarà una persona responsable del contracte de conformitat 
amb l'article 52 del TRLCSP, qui exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i 
vigilància necessàries per a la correcta execució del servei contractat. 
 
17. Confidencialitat 
Sense perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l'adjudicació i a la 
informació que s'ha de donar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part 
de la informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial respecte dels secrets 
tècnics o comercials i els seus aspectes confidencials. L’òrgan de contractació no podrà 
divulgar aquesta informació sense el seu consentiment. 
  
18. Dades de caràcter personal 
Les dades de caràcter personal a què pugui tenir accés l’empresa contractista o el seu 
personal derivades de l’execució del contracte, hauran de ser tractades amb estricta 
subjecció a la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i normativa 
complementària. 
 
19. Penalitats administratives 
En el cas d'incompliment del contracte per causa no derivada de força major, la Corporació 
contractant pot optar per la resolució o per exigir-ne el compliment, aplicant les penalitats 
establertes a l’article 212 del TRLCSP, sens perjudici que pugui ser causa de resolució del 
contracte de conformitat amb l’article 223 del mateix text legal. 
 
20. Resolució del contracte 
La resolució del contracte es regirà pel que estableixen els articles 223 i 308 del TRLCSP. 
Si la causa és imputable al contractista, s'estarà al que disposa l'article 225 del text legal. 
 
21. Despeses 
Les despeses de publicitat seran assumides per qui resulti adjudicatari del contracte 
fins a un màxim de 1.000 €. En cas de renúncia o desistiment, els licitadors no 
tindran dret a compensació per les despeses en què haguessin incorregut. 



 
22. Règim jurídic del contracte i normativa aplicab le 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de clàusules administratives 
particulars, pel Plec de prescripcions tècniques, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel Reial Decret 1098/2001 
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, per la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, pel Decret Legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel  
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya, per la Llei estatal 31/1995 de prevenció de riscos laborals, per la Llei estatal 
232/2006 reguladora de la subcontractació, per la resta de normativa de dret administratiu i, 
supletòriament, pel dret privat. 
 
 
Sant Celoni, 3 de novembre de 2014 
 
L’alcalde 
Joan Castaño i Augé  



ANNEX  
 
 

 

Serveis N. serveis
Cost u.t. 

(IVA exclòs)
Estimació 
despesa 

Recollida i trasllat de l'animal al centre
servei fins a tres animals adults o dues cadellades 80 30 € 2.400,00
en horari nocturn (de 20h-8h) o dia festiu 15 55 € 825,00

Captura d'animals en llibertat (supòsit de 2 hores per servei, 5 85 € 425,00
 2 persones) en horari nocturn (de 20h-8h) o dia festiu 2 150 € 300,00

Serveis anul·lats passats 20 minuts des de la comunicació 10 20 € 200,00

Estada a residència
gossos adults i joves 6.200 4 €/dia 24.800,00
gats adults i joves 600 4 €/dia 2.400,00
animals cadells (fins als 3 mesos d'edat) 3.000 4 €/dia 12.000,00

Recollida d'animals morts 5 45 € 225,00

Incineració 15 35 € 525,00

Test FIV + Leucèmia 40 20,00 € 800,00

 Test leishmaniosis 20 20,00 € 400,00

 Ovariohisterectomia
Gosses

< 15kg 2 130,00 € 260,00
15-30kg 2 135,00 € 270,00
30-45kg 2 145,00 € 290,00
>45kg 2 150,00 € 300,00

Gates 15 70,00 € 1.050,00
Gestants (+10%)

Castració
gos 10 75,00 € 750,00
gat 15 50,00 € 750,00

Analítica preanestèsica 48 20,00 € 960,00

Vacunes
1a vacuna cadells canins (puppy) 15 15,00 € 225,00
revacunacions cadells canins (tetravalent) 15 20,00 € 300,00
 revacunacions gossos adults (hexavalent) 15 20,00 € 300,00
 vacuna gats (pentavalent) 40 20,00 € 800,00

Identificació amb microxip 45 30,00 € 1.350,00

Cartilla sanitària 45 1,00 € 45,00

Eutanàsia
 gos 5 36,00 € 180,00
gat 10 18,00 € 180,00

53.310,00


