
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 3 
 

Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal. Plaça de Sta. Eulàlia núm. 9 4t.  
.www.palmademallorca.es 

 

 
 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::   0044002200220000  ..  ÀÀrreeaa  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  ii  BBeenneessttaarr  AAnniimmaall 

PPrroocceeddiimmeenntt::    

NNúúmm..  ddee  eexxppeeddiieenntt::    

DDoocc..  ccoommpplliimmeennttaatt::   Informe 

AAssssuummppttee::   INFORME  RELATIU  A  LA  MOTIVACIÓ  DE  LA  CONTRACTACIÓ  D’UNA 
ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS 
CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL 
(SERVEI DE GALERES) 
 

                                  
 
1. ANTECEDENTS 
 
La  Llei  1/1992  de  8  d’abril  de  Protecció  dels Animals  en  el  entorn  humà  preveu  l’establiment  de 
mesures per a  la protecció dels animals de treball en un entorn urbà com ara els cavalls del servei 
públic de transport per tracció animal (Galeres). Al llarg dels darrers quaranta anys, l’Ajuntament de 
Palma ha vetllat per la salut dels cavalls per una qüestió de salut públic i seguretat vial en relació a la 
prevenció de malalties transmissibles, risc de maltractament animal o accidents en la via pública. 

 
El  vigent  Reglament Municipal  del  Servei  de  Transport  urbà  de  viatgers  amb  vehicles  de  tracció 
animal  (Galeres)  contempla, en el  seu article 32, que els    titulars de  les  llicències estan obligats a 
passar  una    revisió  anual  veterinària  de  tots  els  cavalls  que  estiguin  adscrits  al  servei.  De  igual 
manera,  l’Ajuntament  de  Palma  pot  disposar  que  una  cavalleria  se  sotmeti  a  revisió  sanitària 
extraordinària sempre que s’apreciïn alteracions en la seva salut.  
 
Així mateix, l’Ajuntament de Palma pot convocar una revisió tecnicosanitària respecte de la totalitat 
dels cavalls adscrits al servei de Galeres sempre que ho aconsellin les condicions epizootiològiques i 
ho ordeni l’autoritat competent. 
 

 
2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
El professional veterinari prestador del servei està obligat a la realització de les revisions veterinàries 
a que s’han de sotmetre els cavalls del  servei municipal de Galeres fins la seva adscripció definitiva, 
seguiment dels mateixos  i  totes  les  revisions extraordinàries que es puguin  convocar al  llarg de  la 
temporada. 
 
L'assistència veterinària inclou la revisió de tots els cavalls que es presentin a la convocatòria anual, 
incorporacions de nous cavalls al  llarg de  l'any,  inspeccions aleatòries sobrevingudes  i  intervencions 
d’urgència que puguin realitzar‐se per part dels serveis municipals.  
 
Es valoraran  les  ubicacions que el licitador pugui oferir i que pugui significar un entorn més tranquil i 
adequat pels cavalls i el desenvolupament de les tasques de revisió. 
 
El  treball  s’ha  de  dur  a  terme  per  professionals  veterinaris  amb  experiència  en  clínica  equina 
acreditable, que practicaran les següents proves clíniques: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Revisió física dels cavalls. 
2. Valoració general de l’aspecte, imatge i exterior de l’animal. 
3. Documentació sanitària. Actualització de vacunes, tractaments de desparasitació, etc. 
4. Identificació del cavall. Lectura del microxip identificatiu i comprovació. 
5. Avaluació física en repòs i moviment. 
6. Locomoció i moviments de desplaçament. 
7. Estat de nutrició i valoració. 
8. Detecció  de  defectes  físics,  malalties  infectocontagioses,  parasitosi,  ferides,  lesions, 

coixeses, etc.  
 
Tot això, sota la supervisió permanent dels veterinaris municipals l’àrea de Medi Ambient i Benestar 
Animal. 
 
Els cavalls que plantegin algun dubte sobre  la seva aptitud  i  idoneïtat pel servei, es sotmetran per 
part de l’adjudicatari a proves clíniques complementàries que, sempre segons el parer del veterinari 
especialista  i  d'acord  amb  els  veterinaris  municipals,  hauran  de  superar  abans  d'incorporar‐se 
definitivament al Servei de Galeres. 
 
El veterinari clínic equí elaborarà una fitxa de  la revisió de cada cavall on constarà  la seva condició 
sanitària  després  d'haver  superat  la  revisió  i  la  seva  idoneïtat  per  prestar  el  servei. Aquesta  fitxa 
estarà a disposició dels serveis veterinaris municipals, des del moment de  la  seva generació per al 
seguiment i incidències en el treball.  
 
L’assistència  externa  inclourà  també  qualsevol  informe  tècnic,  assessorament  o  peritatge  que  es 
requereixi en relació a denúncies, consultes i incidències que es puguin presentar. 
 
 
3. RECURSOS MUNICIPALS POSATS A DISPOSICIÓ DE L’ADJUDICATARI 

 
 Recursos humans:  1 veterinari municipal coordinador del servei. 

 
El Departament de Medi Ambient  i Benestar Animal no disposa de mitjans humans especialitzats ni 

instal∙lacions per a realitzar i executar les revisions de forma directa, per la qual cosa es fa necessari 

la  contractació externa d’aquests  treballs per  tal de poder donar  compliment  a  l’especificat en  el 

Reglament Municipal de Galeres. 

 

4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
El  contracte  s’adjudicarà  a  l'empresa,  entitat  o  professional  prestador  del  servei  que  presenti  en 
conjunt la millor oferta, considerant els concrets criteris de valoració establerts per a l'adjudicació del 
contracte: 
 
 

 Oferta econòmica. Presentada mitjançant un  import global, a  tant alçat, per a  la prestació 
íntegre del servei durant tota la durada del mateix i per la totalitat de prestacions objecte del 
contracte.  La  partida  d'iva,  s'haurà  d'expressar  separadament.  Es  detallarà  també  el  preu 
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unitari per actuació o intervenció d’inspecció, als efectes de facturar només les intervencions 
efectivament realitzades. L’oferta global haurà d’anar acompanyada del seu desglossament 
en recursos humans, materials, etc. L’oferta estarà signada pel representant legal de l'entitat 
interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. Fins a 40 punts. 

 

 Disponibilitat d’instal∙lacions pròpies.   On  realitzar  les  revisions  i que puguin  ser valorades 
tècnicament  com  a més  adequades.  La ubicació  i descripció de  les  instal∙lacions haurà de 
documentar‐se mitjançant  cartografia  i  imatges,  a més  d’una memòria  descriptiva  de  les 
infraestructures existents. Fins a 40 punts.  

 

 Projecte  general  de  prestació  del  servei.  Expressant  necessàriament  el  seu  contingut, 

metodologia, tipus i eines d'avaluació, proves clíniques complementàries així com elements, 

si s'escau, d'innovació. Fins a 20 punts.  

 

5. OFERTA ECONÒMICA 

L’import anual del servei d’assistència externa veterinària que realitzi  les revisions dels cavalls del 
servei municipal de transport amb Galera és de 9.000 €  amb el 21% IVA.  El termini serà de 7 dies 
hàbils  des  de  l’endemà  de  la  data  de  publicació  en  el  perfil  del  contractant  d’aquest 
Ajuntament.  
 

 
 
Palma, 2 de febrer de 2022 

EL VETERINARI MUNICIPAL                               Assabentada i conforme,      

Fernando López‐Bermejo                    La Cap del Departament 

                                                                                        Francisca Cirer i Oliver 

 


