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Punt 2.1 

 

SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS 

 
La Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa venen 
prestant el servei de recollida d’animals abandonats, a través d’una empresa 
externa. 
 
No obstant això, a la vista de la creixent sensibilitat social pel benestar dels 
animals, on cobra importància, més enllà dels cost i eficiència del servei, la 
transparència en el desenvolupament de l’activitat, diversos municipis han 
traslladat a les Mancomunitats la conveniència de valorar altres alternatives per 
a donar resposta a la demanda social. 

Atenent estes peticions efectuades per diversos municipis de la comarca, el 
Consorci de la Ribera ha dut a terme un procés d’anàlisi de la viabilitat de la 
prestació del servei de recollida d’animals abandonats mitjançant la fórmula de 
gestió directa per la pròpia entitat, sense recórrer a empreses externes. 
 
Així, s’han organitzat visites d’estudi a experiències d’altres mancomunitats i 
s’han celebrat diverses reunions informatives. Així mateix es va encetar un 
procés de consulta als municipis de la comarca per a la recerca d’un possible 
lloc per a ubicar les futures instal·lacions, no havent-se obtingut cap resposta 
positiva en eixe sentit.   
 
No obstant això, l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha comunicat a este 
Consorci la seua disposició per a cedir un solar de més de 3.000 m² per a esta 
finalitat, ubicat en el polígon industrial “El Golfo” i que compta amb tots el requisits 
bàsics necessaris.  

 
Posteriorment, l’ajuntament de l’Alcúdia ha oferit també la possibilitat d’ubicar les 
instal·lacions del nucli zoològic en un dels polígons industrials del municipi 
(Sector 15, prop de l’ecoparc municipal i de la cooperativa agrícola), mitjançant 
la cessió de més de 4.000 m².  
 
Amb eixe nou escenari, s’ha plantejat una possible col·laboració amb la 
Mancomunitat de la Safor, dimensionant el servei per a un territori més ampli (la 
Ribera i la Safor) amb dos nuclis zoològics (un en Tavernes de la Valldigna i 
l’altre en l’Alcúdia, cadascun finançat per la seua respectiva 
Mancomunitat/Consorci) que puguen complementar-se mútuament i generar 
sinèrgies que possibiliten abaratir els costos.  
 
 



 
 
D’acord amb els estudis econòmics efectuats, el cost anual que suposaria la 
posada en marxa del servei oscil·larà entre 1.25 i 2.00 €/habitant (la quantia 
exacta estarà en funció del nombre de municipis que finalment participen en el 
servei mancomunat). 
 
El cost de les inversions inicials totals, d’acord amb l’estudi tècnic preliminar, és 
de 657.000 euros (amb IVA inclòs), els quals es pretén que es financen 
mitjançant la formalització d’un préstec de 10 anys de durada. Així, per tal de 
garantitzar l’equilibri econòmic-financer del servei, cal que els municipis que s’hi 
aderisquen assumisquen el compromís de romandre en el servei al menys durant 
eixe període de 10 anys.  
 
Fins ara, els municipis de la Ribera que han manifestat la seua adhesió amb les 
condicions esmentades són: Alberic, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, 
Benifaió, Benimodo, Càrcer, Carlet, Corbera, Cotes, L’Ènova, Fortaleny, 
Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, La Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, 
Rafelguarf, Real , Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous i 
Castelló.    
 
Per la seua banda, la Mancomunitat de la Safor ha establert el 30 de desembre 
de 2020 com la data límit per a l’adhesió al servei per part dels municipis d’eixa 
comarca.  
 
Per tot allò exposat anteriorment, es proposa a la Junta General del Consorci 
l’adopció del següent Acord: 
 
 
PRIMER. Encetar, d’acord amb les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la 
Ribera Baixa, les gestions necessàries conduents a una gestió consorciada del 
servei de recollida, dipòsit i gestió d’adopcions d’animals abandonats de les 
respectives mancomunitats. 
 
SEGON. Delegar en la Comissió Executiva del Consorci, a la vista de les 
adhesions dels municipis: 
 

a) l’estudi de la viabilitat i, si s’escau, la concreció, d’una fórmula de 
col·laboració amb la Mancomunitat de la Safor per a la gestió conjunta del 
servei que raporte sinèrgies i complementarietats en la prestació del 
servei. 

b) La determinació de la ubicació més adient per a les instal·lacions del/s 
nucli/s zoològic/s, i la concreció dels termes de la cessió dels terrenys per 
part del/s ajuntament/s corresponent/s. 
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