
PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER LA CONTRATACIÓ DE 
UN SERVEI D'ASSISTENCIA VETERINARIA EXTERNA 

ESPECIALITZADA AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ ANIMAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA 

 
l. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L´objecte del contracte és  la contractació de un servei complementari  d’assistència 
veterinària externa especialitzada,  per  l’atenció mèdica urgent d’animals ferits o 
malalts, recollits als carrers del municipi de Palma,  quant el Centre Sanitari Municipal 
de Protecció Animal roman tancat  (tardes, vespres i festius), així com per la realització 
de proves mèdiques  pel diagnòstic de animals malalts  allotjats al nostre Centre que 
requereixen de mitjans que l´Ajuntament de Palma  no disposa.  
 
La contractació d´una assistència veterinària externa  especialitzada que realitzi les 
cures d’urgència quant el nostre centre roman tancat i les proves clíniques necessàries 
que no es poden realitzar al nostre Centre es realitza en virtut de la Llei dels Contractes 
del Sector Públic ( Llei 9/2017) que en el seu article 17 especifica la naturalesa dels 
contractes de serveis. No procedeix la divisió per lots del mateix atenent raons tècniques 
 
2.  JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITA A COBRIR I IDONEIETAT DEL 
CONTRACTE.   
 
Històricament els centres de Protecció Animal, adscrits essencialment a l'administració 
municipal tenien per missió vetllar per la Salut Pública en relació amb la presència 
d'animals vagabunds. En l'actualitat, es busca d’un nou model de  "Centre d'Acollida" 
on es persegueixi simultàniament la consecució dels objectius de salvaguarda de la 
Salut Pública i de seguretat,  sense oblidar en cap moment la salut dels animals i el seu 
benestar. El fet de ser un centre públic, que implica l'obligació de recollir els animals 
solts en la via pública del nostre terme municipal juntament amb la pretensió de no 
eutanasiar animals, amb comporta allotjar un gran nombre d'animals, a l’hora que 
s'incrementa notablement el temps de permanència dels animals en les nostres 
instal·lacions. Els objectius proposats requereixen disposar de recursos humans i tots els 
mitjans necessaris per mantenir els animals en les degudes condicions de salut  i ben 
estar animal. 
 
La normativa autonòmica principalment_ la llei l/1992 de 8 d'abril, de protecció dels 
animals que viuen a l'entorn humà (BOCAlB núm: 58. de 14/05/92) i el Decret 56/l994 
de l3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per al desenvolupament i aplicació de la 
Llei l/l992, de data 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà. 
(BOCAIB núm: 65 de 28/05/94) encomanen als ajuntaments, procedir a la recollida dels 
animals vagabunds o abandonats i acollir—los “115 que estiguin recuperats, o siguin 
cedits al Centre.  
 
L'Ajuntament de Palma disposa de normativa propia, l'Ordenança per a la inserció dels 
animals de companyia a la societat urbana. Ajuntament de Palma (BOIB núm 56   de 
data 34/04/2004) i el Reglament de Serveis del Centre Sanitari Municipal de la Ciutat 
de Palma ( BOIB núm 115 de data 24/09/2002) que determinen com al servei específic 
del Centre. el dipòsit i la custòdia dels animals recollits per qualsevol modalitat. 
 



Al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal adscrit al Departament Medi 
Ambient i Benestar Animal. recollim animals de diferents espècies, principalment cans i 
moixos abandonats o vagabunds, recollits en la via publica o entregats per ciutadans , 
molts d'ells malalts amb patologies molt diverses que necessiten diagnòstic i tractament.  
 
El Centre disposa de personal facultatiu veterinari per realitzar els treballs de medicina i 
Cirurgià veterinària. durant l'estada dels animals al Centre. Així mateix, disposem de 
dependències habilitades  per l' exploració clínica i quiròfan per realitzar els serveis 
sanitaris veterinari comuns o freqüents. No disposen de tot els aparells necessaris per 
realitzar tot tipus de diagnòstic o un diagnòstic especialitzat com: Rx, Ecografia, 
material de trauma, etc. i per altre banda el Centre Municipal de Protecció Animal te un 
horari de mati de dilluns a dissabte.   
 
Per donar compliment a la finalitat d'atendre les possibles patologies o urgències 
sanitàries dels animals recollits al carrer el vespre o els festius quant el Centre remat 
tancat o quant es necessari realitzar un diagnòstic per un especialista es necessari la 
contractació externa dels serveis veterinaris per aqueixes ocasions. 
 
Calculem el consum anual de aquest servei d’assistència veterinària externa per 
urgències i consultes especialitzades de l’experiència d'anys precedents conscients que 
les necessitats depenen dels processos i  malalties que es presentin. 
 
Atesa la diversitat dels animals esmentats i els tipus d’urgències que es poden presentar 
calculem els serveis que hem estimat pot necessitar el centre de Protecció Animal, la 
qual cosa no suposa que es materialitzi la totalitat dels serveis anualment contractats.  
 
La contractació d'una assistència veterinària externa especialitzada que realitzi les cures 
d’urgència quant el nostre centre roman tancat i les proves clíniques necessaris que no 
es puguin realitzar al nostre centre es realitzaren atès l’establert a la llei de contractes 
del sector públic, llei 9/2017, de contractes del sector públic.  
 
3.AMBIT D'APLICACIO I  OBLIGACIONS DE  L’ADJUDICATARI  
 
L’assistència veterinària externa té dos objectius principals: l’assistència veterinària en 
situacions d’urgència pel que fa al Centre Sanitari Municipal quan roman tancat i proves 
mediques especialitzades que requereixen de mitjans dels què l’Ajuntament de Palma 
no disposa.  
 
El pressupost màxim de licitació és de 10.000 €, IVA inclòs, d’acord amb el què vagi 
demandant CSM de Son Reus, amb el desglossament següent: 8264,46, pressupost net, i 
1735,54 euros en concepte d´IVA, 21% amb càrrec a la partida pressupostària 
14.31120.22711 del vigent pressupost. Sols es poden presentar Hospitals Veterinaris, es 
a dir Centres Clínics Veterinaris obertes, 24 hores al dia , 365 dies al any. Situats al 
Municipi de Palma o voltants L’establiment dels criteris d’adjudicació es fonamentarà 
en la millor relació qualitat-preu i això fa que es consideri convenient utilitzar, a més del 
preu, com a criteri econòmic d’adjudicació, altres criteris qualitatius i d’eficàcia per tal 
de determinar la millor oferta d’ acord amb la millor relació qualitat- preu, d’acord amb 
les prescripcions tècniques de la present resolució.  



Es tendran en compte dos tipus d’assistència:  

1.- Assistència veterinària urgent quan el Centre de Son Reus roman tancat (festius, 
horabaixes i vespres): els animals ferits o malats recollits al carrer seran entregats a 
l’hosopital veterinari adjudicatari del present contracte emnor per part de personal 
pertanyent a Son Reus, seguint les instruccions de la direcció del Centre. No es troben 
inclosos serveis veterinaris sol·licitats per altres persones. No es troben inclosos animals 
accidentats provinents d’altres municipis. Els hospitals veterinaris adjudicataris 
disposaran de veterinaris presencials les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Els 
hospitals veterinaris contractats realitzaran els tractaments urgents necessaris per 
estabilitzar els animals recollits. Pel cas de que l’animal tractat disposi d’identificació 
(microxip) i es procedeixi a identificar al titular del mateix, les despeses originades pel 
tractament mèdics es repercutiran al titular.  

2.- Assistència veterinària especialitzada:  

- Els veterinaris especialistes podran ser subcontractats per l’hospital veterinari 
adjudicatari.  

- Les proves complementàries per realitzar diagnòstics per part de veterinaris 
especialistes es realitzaran després de consensuar les necessitats per part dels veterinaris 
de l’ajuntament i els veterinaris contractats.  

- Haurà de demanar-se cita prèvia.  

- Els diagnòstics de veterinaris especialistes hauran d’anar sempre acompanyats d’un 
informe signat per l’especialista.  

A partir de la informació sobre honoraris professionals d’urgències veterinàries, proves 
diagnòstiques complementàries i especialitzades, els preus migs orientatius que 
habitualment ofereixen les empreses i/o hospitals veterinaris de  animals de companyia 
hem fitxat els preus unitaris: 

PREUS UNITARIS D'URGÈNCIES VETERINARIS 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Consulta normal 1 37,7 37,7 

Consulta especial 5 109,24 546,2 

Urgència 5 71,13 355,65 

Urgència noct/fest 7 88,25 617,75 

Eutan.ca gran 1 57,32 57,32 



Eutan.ca petit 1 47,1 47,1 

Hospitalit./dia 10 48,03 480,3 

Radiografia 10 41,15 411,5 

Ecografia 2 40,99 81,98 

TAG 1 305,84 305,84 

Ressonància 1 510 510 

Analitic.Bio tip. 1 10 33,93 339,3 

Analitic.Bio tip. 2 1 61,85 61,85 

Hemograma 10 22,2 222 

Cultiu 1 54,58 54,58 

Anàlisi electròlits 10 21 210 

Anàlisis orina 1 13,9 13,9 

Fungible tipus 1 10 9,3 93 

Fungible tipus 2 10 17,45 174,5 

Fungible tipus 3 1 19,5 19,5 

Seroteràpia 10 11,54 115,4 

Analgèsia 5 16,15 80,75 

Anestesia 1 115 115 

Antibiòtic 8 5,6 44,8 

C.Trauma tip 1 0 555 0 

C.Trauma tip 2 0 720 0 

C.Trauma tip 3 0 1117,5 0 

Cirug. Tej. B. tip 1 0 415 0 

Cirug. Tej. B. tip 2 0 745 0 

TOTAL     4.995,92 

 
 



El Director del Centre Sanitari municipal de Son Reus, o treballador públic en qui 
delegui, serà la persona responsable del control i supervisió directe d’aquest contracte 
menor per tal de vetllar pel compliment del què disposen aquestes prescripcions 
tècniques.  
 
Palma, 6 de setembre de 2021 
El Director del CSM de Son Reus 
 
 
 
Pedro Morell Ramis 
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