
PUNTS AFEGITS I MODIFICATS per la CUP RESPECTE A L’ANTERIOR LICITACIÓ PEL
CONCURS DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE REUS

Totes les mesures proposades per la CUP estan basades en la Llei de Protecció Animal Catalana i estan 
pensades per a millorar aspectes fonamentals que no es contemplaven en l’anterior licitació:

 Facilitar la informació pública respecte els animals recollits pel Centre sota tutela municipal. 
L’obligació de publicar-los és del Centre contractat

 Facilitar i agilitzar la recuperació dels animals perduts 
 Garantir, durant la seva estada al Centre, el benestar de qualsevol animal amb espais adequats 

per a cada espècie
 Facilitar la feina d’inspecció al Centre
 Garantir la màxima transparència del servei 
 Garantir al adoptant que rebrà tota la informació referent al seu animal amb la fitxa veterinària 

adjunta
 Tenir accés a la traçabilitat de qualsevol animal tutelat, des del seu ingrés al Centre fins la seva 

adopció o mort
 Tenir una justificació detallada de cada eutanàsia realitzada, des de la seva motivació amb 

historial veterinari inclòs, fins al mètode emprat i el responsable legal de cada cas
 Justificació de cada mort animal en el Centre contractat mitjançant la fitxa de defunció detallada
 Facilitar que cada propietari d’un animal perdut, no retrobat, pugui accedir a les fitxes de 

defuncions per identificar-lo

Punts modificats:

1. L’horari d’obertura es recomanable que no sigui sols de matins, cal combinar-ho amb alguna 
tarda per a tenir més disponibilitat horària dels possibles adoptants i dels propietaris que volen 
recuperar el seu animal. AFEGIT!

2. Els animals recollits seran acollits, com a mínim durant el temps previst per la normativa vigent, 
en els espais destinats a l’efecte d’acord amb l’espècie. AFEGIT!

Com en aquest servei es recullen animals de granja, ocells, aus, rèptils,... cal tenir un espai 
adequat per a cada espècie inclosa en el contracte de recollida o demostrar que existeix un 
conveni de col·laboració amb altres entitats o associacions del territori registrats legalment a la 
Generalitat, on donar acollida a aquests animals.  La nova licitació no diu res dels animals de 
granja.

3. Serà pública la traçabilitat de cada cas i hi haurà un traspàs econòmic, dels diners que paga 
aquest municipi al centre final d’acollida que se’n farà càrrec.  Només es controla mitjançant 
xipatge.



4. Els animals de cada municipi seran identificats amb un collar de color determinat tant aviat com 
entrin al centre d’acollida i hagin passat la quarantena. Aquest collar serà facilitat per cada 
municipi en la implantació inicial d’aquest requisit. Això facilitarà la seva identificació en les 
inspeccions municipals per al recompte. AFEGIT!

5. Els animals morts a la via pública del terme municipal de Reus seran recollits, com a màxim en 
les dues hores següents des de la seva notificació. Les vuit hores que fixava el contracte anterior 
eren injustificables. En un termini de 12h des de la seva notificació.

6. Els animals morts, un cop traslladats al centre seran registrats i si porten microxip, es procedirà 
a la identificació del propietari de l'animal mort, se li comunicarà immediatament, per tal de 
retornar-lo i liquidar les despeses de recollida i gestió. AFEGIT!

7. A la factura per incineració de cada animal, tramesa al municipi, ha de constar el número de xip. 
NO.

8. Es portarà un registre de la espècie animal morta recollida, el lloc on s’ha fet i la data.
A la fitxa cal que hi consti la espècie, raça, edat, sexe, lloc de recollida, data, foto, identificació 
(collar, arnés, característica física destacable) per a facilitar la seva identificació posterior per 
part del seu propietari. AFEGIT!

9. Els animals de companyia en procés d’adopció en edat adulta hauran de ser lliurats: 
desparasitats, vacunats, esterilitzats, identificats amb microxip, registrats o inscrits al cens 
municipal d’animals de companyia. AFEGIT!

10. Si es tracta d’un cadell es farà signar un document de compromís d’esterilització i el Centre farà 
el seguiment. De tal manera que, quan l’animal tingui la edat adulta, es certifiqui que s’ha 
esterilitzat. Afegint aquesta dada a la seva fitxa per continuar amb la seva traçabilitat. AFEGIT!

11. Dur a terme el xipatge dels animals en el moment del seu ingrés al Centre, després de la 
quarantena, a nom del Centre on estan acollits. AFEGIT!

12. Es procedirà al canvi de titular quan sigui adoptat definitivament. AFEGIT!

13. Establir els criteris professionals i controlar directament el procés d’eutanàsia. Justificar cada 
eutanàsia amb un historial clínic, analítiques,... que s’adjuntaran a cada cas, per a donar 
compliment de la Llei catalana 2/2008 que prohibeix el sacrifici no justificat. AFEGIT!

14. Elaborar el programa de control no sols de la leishmaniosi, AFEGIT!

També de la DISTEMPER (moquillo). La leucèmia i la FIV (Virus d'immunodeficiència Felina) 
felines. A més de la desparasitació interna i externa de cada espècie. NO, encara que es parla de 
malalties infeccioses en general.

15. Les instal·lacions hauran d'estar dimensionades per a poder acollir permanentment 150 animals.
AFEGIT!

Cal contrastar el nombre de places pel que està donat d’alta el nucli zoològic i les seves 
instal·lacions a la Generalitat de Catalunya, i la contractació d’aquestes places a diferents 
municipis o en exclusivitat.  NO



16. Es crearà, a cada ingrés, una fitxa particular i més específica per a cada animal, on consti com a 
mínim: la seva descripció, fotografia, data de recollida, estat sanitari, microxip, si el té 
circumstàncies de la captura, troballa o lliurament. AFEGIT!

17. En aquesta fitxa també hi constarà el lloc o terme municipal de recollida i es publicarà a la web 
del Centre. NO 

18. Tothom hi ha de tenir accés, a aquesta base de dades per fitxes, i poder consultar les entrades 
per qualsevol dels paràmetres de la fitxa:  espècie, sexe, raça, edat aproximada, data d'ingrés, 
estat de salut, mida, terme municipal on ha estat recollit, número de xip, número del llibre de 
registre del Centre, nom i el lloc de captura o recollida. NO

19. Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l’any. Tendals per a 
disposar d’ombra, així com piscines/cubells als espais d’esbarjo per l’estiu . I palla i cartró dins 
les casetes per les temporades de fred intens. Adaptat genèric

20. El servei de captura es realitzarà en vehicles adequats per aquesta funció que hauran de complir
en tot moment els requisits que exigeix la normativa vigent. AFEGIT! 

Cal tenir resolta la recollida dels animals de granja, aus, rèptils,... així com la seva estada 
adequada. NO

21. L’adjudicatari disposarà com a mínim de tres lectors de xips i el sistema informàtic per a la 
consulta de les dades.  Mínim de 2 lectors.

22. La neteja s’efectuarà amb manegues d’aigua a pressió i els animals de cada box seran traslladats
al pati mentre es realitza. AFEGIT!

23. Al fer la neteja, es comprovarà que hi hagi aigua i menjar disponibles, així com l’estat correcte 
de les casetes. NO

24. El personal del centre d’acollida haurà de tenir la formació que estableix la normativa legal 
vigent en matèria de protecció dels animals des de 2008. Per aquest motiu cal demanar la 
titulació a tot el personal o el compromís d’obtenir-la en la propera convocatòria de la 
Generalitat. NO

25. L'adjudicatari del servei assumirà el manteniment dels animals, que en el moment de la 
signatura del contracte, estiguin depositats en l'anterior centre d'acollida municipal. En aquest 
sentit, si s'escau, traslladarà els animals de l'anterior al nou centre adjudicat sense cap cost 
addicional per l'Ajuntament i portarà a terme els tràmits administratius de canvi de nom dels 
microxips de tots els gossos. AFEGIT!

26. En el termini d’una setmana des de l'inici de vigència del contracte, hauran de traslladar, amb 
els seus propis mitjans, els animals a les seves instal·lacions. De 15 dies

27. En el trasllat de centre s’adjuntarà la fitxa veterinària de cada animal i el seu historial. AFEGIT!

28. Un dels requisits per a accedir al contracte: no tenir ni sentencies en contra per la mala 
realització del servei. NO

29. Protocol d’eutanàsies. El procés de sedació; els productes veterinaris a utilitzar; el procés 
eutanàsic; l’eliminació dels cadàvers; personal que intervindrà; AFEGIT!



Mètode i característiques tècniques que necessàriament inclourà: les comprovacions 
administratives prèvies per poder ser eutanasiat;  Aquesta informació ha d’anar adjunta a les 
factures emeses al Municipi. NO

30. Respecte a servei Veterinari, cal fixar un horari setmanal i un servei diari per cures i tractaments.
AFEGIT!

31. L’animal adoptat serà entregat al seu adoptant amb una còpia de la fitxa veterinària del seu 
animal, historial i proves realitzades, així com malalties patides i tractaments rebuts. NO

32. Vehicles, equips, instal·lacions i eines: AFEGIT!
a. Transport d’animals que s’utilitzarà i les seves característiques tècniques, també pels de 

granja.
b. Nombre de gàbies per a recollir gats: disposar de gàbies trampa i transportins. 


