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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE LES
RESTES D'ANIMALS MORTS DE LA
XARXA
DE
CARRETERES
DE
LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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1.OBJECTE DEL CONTRACTE
Per tal d'evitar els problemes tant de seguretat viària com a nivell sanitari de
l'existència d'animals morts a les carreteres, es redacta aquest plec de
prescripcions tècniques per a l'adjudicació del servei de recollida, transport i
eliminació de les restes d'animals morts a la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Tarragona.
2.DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei es realitzarà de manera permanent durant les 24 hores del dia i tots els
dies de vigència del contracte, incloent dies laborables i festius.
El contractista haurà de tenir un telèfon de guàrdia les 24 h per a la recepció dels
avisos que es generin.
Els tècnics del Servei d'Assistència al Territori (SAT) comunicaran a l'empresa
adjudicatària la incidència rebuda, indicant la carretera, el punt quilomètric i la
tipologia d'animal a recollir.
L'empresa adjudicatària desplaçarà al lloc indicat un equip de persones, que
procediran a senyalitzar la carretera segons la norma de carreteres 8.3.-IC
"Señalización de obras", modificada pel Reial Decret 208/1989, i a la recollida de
l'animal, neteja de la zona afectada i trasllat del mateix al centre d'incineració
autoritzat.
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El contractista està obligat a la recollida de qualsevol tipus d'animal
independentment del seu pes i dels mitjans necessaris per a la seva recollida, i
procedir al seu trasllat a un gestor de residus que procedeixi a la seva incineració.
En el moment de recollida de l'animal, caldrà veure si l'animal disposa de codi
d'identificació xip i si és així, caldrà realitzar els tràmits de localització del propietari
per a que decideixi si el vol recollir del centre gestor de residus o decideix la seva
incineració al mateix centre que anirà a càrrec del Contractista.
El contractista haurà de destinar l'equip necessari per a procedir a recollir l'animal
mantenint les condicions de seguretat de la via, destinant els elements de
senyalització i balissament necessaris.
El temps transcorregut entre l'avís dels Serveis Tècnics del SAT i la finalització del
servei no superarà en cap cas el termini de dues hores.
Un cop finalitzada cada actuació, el contractista resta obligat a comunicar als
Serveis Tècnics del SAT, l'hora de finalització de la recollida de l'animal de la
carretera, així com qualsevol incidència del servei.
Caldrà també presentar un informe de cada actuació a la finalització de la mateixa
on s'inclogui:


Data de l'actuació.
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Hora de recepció de l'avís.
Hora de finalització.
Localització de l'actuaciò (punt quilomètric i carretera).
Tipus d'animal.
Si disposa o no de xip.
Si disposa de xip, gestions realitzades per a la localització del propietari.
Centre d'incineració on s'ha traslladat.
Fotografia de l'estat inicial i final de la zona on s'ha produït la incidència.

3.NORMATIVA D'APLICACIÓ.
El contractista adjudicatari restarà obligat al compliment de:




Reglament (CE) nº 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21
d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als
subproductes animals no destinats al consum humà.
Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 per la que va aprovar-se la Norma
de Carreteres 8.3.I.C. "Señalización de Obras", modificada pel Reial Decret
208/2989.

4.DURADA DEL CONTRACTE i REVISIÓ DE PREUS.
El present contracte s’iniciarà a partir del següent dia de la seva formalització i
finalitzarà en el termini de tres anys, prorrogables en un termini d'un any, que serà
optatiu per a la Diputació de Tarragona i obligatori per al contractista.
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No es preveu revisió de preus en aquest contracte.
5.REQUISITS DEL CONTRACTISTA.
En aquest contracte de serveis no s'exigeix classificació, no obstant, caldrà que
acrediti la seva solvència amb el compliment dels requisits mínims de solvència
econòmica i financera i de solvència tècnics o professional establerta al Plec de
clàusules administratives.
El contractista haurà d'acreditar a la licitació el següent:




Autorització per l'Agència de Residus de Catalunya per al transport de
cadàvers d'animals (grup de residus 27), residus no perillosos.
Inscripció per a l'activitat de transport de residus SANDACH (subproductes
animals no destinats a consum humà), regulat pel reglament CE 1069/2009.
Haurà de presentar el gestor de residus autoritzat per part de l'Agència
Catalana de Residus, on es proposa la destinació dels animals morts, que
caldrà que estigui inscrita per a l'activitat de planta incineradora de residus
SANDACH (Subproductes animals no destinats al consum humà), regulat
pel reglament CE 1069/2009.
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6.PRESSUPOST
El pressupost mensual dels treballs de recollida d'animals morts, retirada i gestió
dels residus i neteja de la zona d'actuació, independentment del lloc de recollida,
número de serveis i qualsevol altra circumstància serà de 3.000 € IVA exclòs, el
que suposa un pressupost total durant el període de vigència del contracte de
108.000 € IVA exclòs.
L'import del servei a realitzar es finançarà a càrrec de la partida pressupostària
3060-453-21000 "Pla Conservació Xarxa Carreteres Brigades".
7.ABONAMENT DELS TREBALLS.
L'abonament del servei realitzat s'efectuarà mitjançant factura mensual del servei,
on s'inclourà la relació dels informes de cadascuna de les actuacions, segons
l'indicat al punt 2 del present Plec.
8. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveu modificació del contracte.
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Tarragona, juny de 2018
El Cap de la Secció de Conservació

El Cap de l'Àrea del S.A.T.

Òscar Fresquet Ferrero

Jaume Vidal González.
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