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PLEC DE RESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE 
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS 
DE COMPANYIA AL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA 
 
 
PRIMERA. Objecte del contracte. 
És objecte del contracte: 
1. La prestació del servei de recollida, trasllat i manteniment dels animals 

de companyia abandonats (gossos, gats i fures), perduts, o ferits al 
terme municipal d’Amposta.  

2. Igualment es recolliran i allotjaran animals de companyia quan 
l’ajuntament ho disposi per raons d’higiene, salubritat o seguretat 
ciutadana.  

3. El contracte contempla les atencions veterinàries, el sacrifici i la 
incineració d’aquells animals que, per les seves circumstàncies, així 
s’aconselli tal com exigeix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 de abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals.  

4. Així mateix, el contracte inclou la recollida dels animals morts objecte 
del contracte que es trobin a la via pública o en propietat particular 
quan l’ajuntament ho disposi per raons d’higiene, salubritat o seguretat 
ciutadana. Així com altres possibles intervencions en les que estiguin 
implicats aquests animals.  

5. La creació de colònies controlades de gats i la reintroducció de gats a 
les colònies controlades, sempre que l’adjudicatari hagi ho hagi 
proposat en la seva oferta. 

A efectes del present contracte, s’entén per animals de companyia 
abandonats o perduts aquells definits en l’article 3 del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals. 
Per a l’allotjament dels animals l’adjudicatari del contracte farà ús, com a 
centre d’acollida de la gossera municipal, la qual ha estat inscrita com nucli 
zoològic al registre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
segons Ordre de 28 de novembre de 1988, formant part de l’objecte del 
contracte respecte dita instal·lació el manteniment ordinari i la seva neteja 
diària. L'adjudicatari del contracte es compromet a fer un ús adequat i 
correcte de les instal·lacions de la gossera municipal. 



 
EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL 

 

C I U T A T  D ’ A M P O S T A  
 

Respecte la gossera municipal, l’Ajuntament ha de garantir el compliment 
del 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 i es farà 
càrrec de les despeses de subministrament elèctric i  d’aigua, del 
manteniment extraordinari de l’ edifici i les instal·lacions i de les despeses 
que se’n puguin derivar de la seva adaptació a la legislació vigent en cada 
moment. 
En tot cas l’ús de la gossera no serà exclusiu de l’adjudicatari del contracte, 
podent ser emprada per l’Ajuntament d’Amposta o persona o entitat 
autoritzada expressament per ell. 
 
 SEGONA. Àmbit territorial del servei. 
L’àmbit territorial de prestació del servei és el que es correspon amb tot el 
terme municipal d’Amposta. 
 
TERCERA. Descripció de la prestació del servei 
L’adjudicatari del contracte té la obligació de: 
1. Disposar de mitjans tècnics i humans suficients per complir amb la 

prestació del servei amb l’horari i característiques fixades en aquest 
plec. Prèviament a l’inici de l’execució del contracte, el contractista està 
obligat a especificar les persones concretes que executaran cada una de 
les prestacions. Durant la vigència del contracte haurà de comunicar al 
Departament de Governació de l’Ajuntament d’Amposta qualsevol 
substitució o modificació d’aquestes persones. Així mateix, l’empresa 
presentarà les dades del veterinari/s amb el qual treballa i haurà 
d’actualitzar aquesta informació sempre que sigui oportú. 

2. Disposar d’un programa d’adopció d’animals de companyia. 
3. Complir 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. 
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QUARTA. Funcionament del servei. 
1. El servei s’haurà d’efectuar tots els dies de l’any, excepte diumenges i 

festius, des de les 8,00 hores fins les 21,00 hores. 
2. El termini de temps màxim per la realització del servei és de 3 hores des 

de la recepció de l’avís. 
3. Sempre que un ciutadà doni l’avís per retirar un animal que té retingut 

per tal que no s’escapi, es considerarà que l’animal està perdut i es 
procedirà de la mateixa manera que si se l’hagués capturat del carrer 

4. En casos d’urgència, necessitat o resolució governativa o judicial hauran 
de retirar-se dels domicilis particulars els animals domèstics que es 
determinin, prèvia autorització expressa del departament de medi 
ambient.  

5. Cada vegada que es faci un servei, l’adjudicatari haurà de comunicar a la 
policia local si ha pogut capturar o no l’animal.  

6. El trasllat de l’animal al centre d’acollida s’efectuarà amb un vehicle 
degudament equipat i autoritzat per a realitzar aquest servei. També 
s’haurà de disposar del material necessari per traslladar al centre 
d’acollida animals ferits i animals morts.  

7. En el moment d’entrar l’animal al centre d’acollida, el primer que es farà 
serà passar-li el lector de microxip, i posar-se en contacte amb el 
Col·legi oficial de veterinaris perquè donin un primer avís al propietari. 
Tot seguit s’inscriurà l’animal en el llibre de registre d’entrades i sortides 
del nucli zoològic.  

8. Si passats 10 dies, el propietari no l’ha vingut a buscar, s’haurà d’enviar 
una segona notificació al Col·legi oficial de veterinaris perquè li donin un 
segon avís. En el cas que no aparegui el propietari en el termini de 20 
dies o que aquest no vulgui fer-se càrrec de l’animal, es comunicarà al 
departament de medi ambient de l’Ajuntament per poder iniciar el 
procediment sancionador. Aquest animal podrà ser donat en adopció. 

9. Mensualment es facilitarà per correu electrònic al departament de medi 
ambient de l’Ajuntament de Martorell la documentació següent:  

− Resum mensual de les actuacions portades a terme on constarà la 
data i lloc dels serveis realitzats i les recuperacions o adopcions 
realitzades.  

− Tots aquells documents que siguin considerats necessaris per a la 
correcta supervisió del servei.  
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CINQUENA. 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 només inclourà el cost de les 
despeses veterinàries necessàries per aquells ciutadans que adoptin 
animals provinents d’Amposta. 
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 d’Amposta, l’empresa adjudicatària 
realitzarà els tràmits oportuns per inscriure’ls al Registre municipal 
d’animals de companyia. 
 
SISENA. 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, 
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les eutanàsies seran aplicades seguint els protocols i productes acceptats 
per la llei. 
 
SETENA. Preu del contracte i forma de pagament.  
El pressupost del contracte és d’una quantitat màxima de 32.000,00 euros 
(IVA exclòs) anuals, independentment del nombre de serveis que s’hagin de 
realitzar.  
Aquest pressupost inclou els desplaçaments, recollida, transport, acollida, 
manteniment dels animals i/o qualsevol altra actuació necessària per la 
correcta realització del servei recollit en aquest plec. També estan incloses 
les reunions amb l’ajuntament que siguin necessàries i/o requerides.  
El pagament es realitzarà mensualment un cop presentada la factura 
corresponent i en els terminis legalment establerts. 
 
VUITENA. Duració del contracte.  
La duració d’aquest contracte serà de 2 anys sense possibilitat de pròrroga. 
L’inici de la prestació del servei es preveu per al dia 1 d’octubre de 2017; cas 
que la formalització del contracte sigui posterior a aquesta data, el servei 
començarà a prestar-se a partir de la data de signatura del contracte. 
Finalitzada la vigència del contracte, l’adjudicatari es veurà obligat a 
assegurar la continuïtat del servei fins que hi hagi un nou contractista i com 
a màxim per un termini de 6 mesos.  
 
Amposta, 17 de juliol de 2017. 
El Coordinador dels serveis al territori 
 
 
 
 
Jordi Caballé Estrada. 
 
 
 


