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CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE LA RIBERA, LA MANCOMUNITAT DE LA 

RIBERA ALTA, LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA, LA MANCOMUNITAT DE 

LA SAFOR, L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA, L’AJUNTAMENT 

DE L’ALCÚDIA I L’AJUNTAMENT DE CULLERA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA 

DEL SERVEI DE RECOLLIDA I CONTROL D’ANIMALS ABANDONATS 

 

REUNITS 

Óscar Navarro Torres, president del Consorci de la Ribera (CR), amb CIF P4600062F, amb 

domicili legal en el carrer del Taronger,116 d’Alzira, en el seu nom i representació, assistit 

per la Secretaria de l’entitat. 

Txema Peláez Palazón, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta (MRA), amb CIF 

P9600005D, amb domicili legal en el carrer del Taronger, 116 d’ Alzira, en el seu nom i 

representació, assistit per la Secretaria de l’entitat. 

Arturo Gabriel Escrig Català, president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa (MRB), amb 

CIF P4600029E, amb domicili legal en l’Avinguda de José Maiques, s/n de Sueca, en el seu 

nom i representació, assistit per la Secretaria de l’entitat. 

Assumpta Domínguez Medina, presidenta de la Mancomunitat de la Safor (MS), amb CIF 

P4600017J, amb domicili legal en l’avinguda de la República Argentina, 28 de Gandia, en 

el seu nom i representació, assistida per la Secretaria de l’entitat. 

Sergi González Frasquet, alcalde-president de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, 

(AjTV), amb CIF P4624000H, amb domicili legal en la plaça. Major, 1 de Tavernes de la 

Valldigna, en el seu nom i representació, assistit per la Secretaria de l’entitat. 

Andreu Salom Porta, alcalde-president de l’Ajuntament de l’Alcúdia (AjAl), amb CIF 

P4601900F, amb domicili legal en carrer del Pintor Vergara, 28 de l’Alcúdia, en el seu nom 

i representació, assistit per la Secretaria de l’entitat. 

Jordi Mayor Vallet, alcalde-president de l’Ajuntament de Cullera, (AjC), amb CIF P4610700I, 

amb domicili legal en la plaça de la Verge, 5 de Cullera, en el seu nom i representació, 

assistit per la Secretaria de l’entitat. 
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EXPOSEN 

A) Les entitats convenients i/o els ajuntaments que agrupen presten 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 aquestes demandes de la societat, s’ha realitzat un procés d’anàlisi de la viabilitat 

de la prestació d’un servei conjunt, per a totes les entitats participants del conveni, de 

recollida d’animals abandonats i fer-ho sota la fórmula de gestió directa per la pròpia entitat, 

amb col·laboració d’entitats protectores dels animals.  

S’han realitzat visites d’estudi a diverses experiències d’altres municipis i mancomunitats i 

s’han mantingut diverses reunions informatives. Així mateix, s’ha fet una recerca de 

possibles ubicacions per a les futures instal·lacions del servei conjunt. 

Totes les entitats signants d’aquest conveni consideren convenient i òptim que des del 

Consorci de la Ribera s’escometen les actuacions necessàries per a la posada en marxa 

del servei i per a la seua posterior gestió i prestació. 

Fruit de les gestions efectuades el projecte compta amb la cessió d’un solar de titularitat 

municipal en el municipi de Tavernes de la Valldigna (sector el Golfo), de 3.035 m², i amb 

la cessió d’un solar de titularitat municipal en el municipi de l’Alcúdia (sector 15), d’ 

aproximadament 4.062,92 m². Tots dos solars compten amb condicions convenients per a 

la ubicació de les instal·lacions de sengles nuclis zoològics destinats a la prestació del 

servei conjunt. 

B) Tots els signants d’aquest conveni de col·laboració es reconeixen mútuament i 

recíprocament la capacitat necessària per a subscriure el següent document administratiu i 

d’assolir els drets i les obligacions que d’aquest resulten. 

En conseqüència amb allò exposat anteriorment, i d’acord amb la respectiva representació 

que ostenten les parts que intervenen, acorden formalitzar el present conveni de 

col·laboració d’acord amb les següents  
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ESTIPULACIONS 

 

I. Objecte 

Constitueix l'objecte d’aquest conveni de col·laboració la regulació de la prestació conjunta 

en diferents municipis, inicialment els municipis integrants de les comarques de la Ribera 

Alta, la Ribera Baixa i la Safor adherits a la iniciativa del «Servei públic conjunt de recollida, 

control, manteniment d'animals abandonats o vagabunds i la gestió per al seu acolliment i 

la seua adopció. 

II. Àmbit 

El servei es prestarà, inicialment, en els municipis de les comarques de la Ribera i de la 

Safor que s'han adherit expressament al servei i que són els següents: 

 Ribera Alta: l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Càrcer, 

Carlet, Castelló, Cotes, l’Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, la Pobla Llarga, 

Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer i Tous. 

 Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, 

Polinyà de Xúquer i Riola. 

 Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Barx, 

Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Daimús, 

Guardamar de la Safor, Miramar, Palmera, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, 

Ròtova, Tavernes de la Valldigna i Villalonga.  

Amb el vistiplau de la Comissió de Seguiment del servei conjunt i prèvia sol·licitud dels 

ajuntaments interessats, amb assumpció de les obligacions i dels drets dimanats de 

l’adhesió al servei resultants d’aquest conveni, es podrà aprovar l’extensió del servei 

conjunt a altres municipis. 

III. Normativa aplicable 

Resulta aplicable la següent normativa: 

 Llei 7/1985, de bases del règim local (LBRL). 

 Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 

(RDLeg.781/1986) (TRRL).  
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 Llei 8/2010, de la Generalitat, de Règim Local de la CV (LRLCV).  

 Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV (LMCV). 

 Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic 

 Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 

(ROF) (RD 2568/1986). 

 Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local (Reial Decret Legislatiu 

2/2004) (TRLRHL) 

 Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat pel Decret de 17 de juny 

de 1955. 

 Reglament de Bens de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1372/1986. 

 Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP). 

 Estatuts de les mancomunitats de la Ribera Alta, de la Ribera Baixa i de la Safor. 

 Estatuts del Consorci de la Ribera. 

 Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels Animals de Companyia. 

IV. Forma de gestió. Funcionament del servei 

El servei conjunt es prestarà i gestionarà pel Consorci de la Ribera, sota la fórmula de gestió 

directa. Sense perjudici de la possible col·laboració en la prestació del servei d’empreses 

externes i, preferentment, d’entitats animalistes, la propietat de les instal·lacions i la direcció 

del servei romandrà, en tot cas, sota la titularitat i la responsabilitat del Consorci de la 

Ribera. 

Criteris bàsics de funcionament del servei conjunt: 

 Comptarà, al menys inicialment, amb dos nuclis zoològics, l’un a l’Alcúdia i l’altre a 

Tavernes de la Valldigna. 

 Comptarà amb veterinari/a, empleat/da del Consorci que assumirà, a més, la 

direcció ordinària del servei. 

 La recollida serà a demanda; és a dir, previ avís per part dels ajuntaments.  

 L’horari ordinari de prestació del servei serà de 08.00h a 20.00h, tots els dies de la 

setmana. La resta de l’horari es considerarà extraordinari. Prèvia proposta de la 
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Comissió de Seguiment del servei, es podrà limitar els nombre de serveis 

extraordinaris a sol·licitar pels ajuntaments.  

 S’elaborarà una fitxa tècnica de cada animal recollit i es rendiran informes mensuals 

als ajuntaments de tots els animals recollits. 

 En el cas que un veí o veïna desitge recuperar un animal que ha estat recollit, 

s’haurà de dirigir a les instal·lacions del Consorci de la Ribera. Per a retirar el seu 

animal, el veí o veïna haurà presentar la documentació identificadora de l’animal que 

reclama i abonar les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment.  

 S’aplicaran estàndards de qualitat (Norma UNE-específica nuclis zoològics). 

 Es fomentarà la política de sacrifici zero. 

 S’impulsarà i fomentarà la formació i la conscienciació de la ciutadania en els drets 

animals. 

 Instal·lacions obertes a tota la ciutadania i a totes les associacions interessades en 

participar-hi.   

 S’impulsaran xarxes de voluntaris municipals i una xarxa de llars d’acollida. 

 Gestió activa del programa d’adopcions. Promoció de l’adopció enfront de la compra 

i de l’esterilització en el cas d’espècies canines no controlades i colònies felines. 

 Foment i impuls de les sinergies entre els nuclis zoològics (reforços o suplències de 

personal, vehicles, etc.) 

 Es contemplarà la recollida d’animals en el domicili del propietari/a, en el cas de 

plantejar-se la impossibilitat de continuar atenent-los o de mort de l’animal. 

V. Obligacions i compromisos relacionats amb la implantació i prestació del servei 

El Consorci de la Ribera assumeix la prestació del servei conjunt de recollida i control 

d’animals abandonats per a la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor. 

La resta d’entitats participants en el conveni i els ajuntaments adherits al servei assoleixen 

el compromís de col·laborar lleialment i fidelment a la prestació del servei i a les necessitats 

que aquest plantege. Entre d’altres tasques hauran de col·laborar en l’exercici de facultats 

exorbitants (p.e. per a la recaptació executiva) i en l’accés a informació (dins dels límits 

legals) que poguera resultar necessària per a la correcta prestació del servei públic. 

Les entitats participants del servei conjunt, per tal d’assegurar la viabilitat del 

projecte/iniciativa, es comprometen a romandre en el servei conjunt durant, almenys, 10 

anys. Finalitzat aquest període es podrà abandonar el servei conjunt prèvia comunicació 

per escrit, amb un any natural d’antelació i prèvia estimació, aprovació i materialització de 

la liquidació per abandó del servei dels drets i les obligacions que, mútuament i 
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recíprocament, corresponguen a cadascuna d’ambdues parts. En aquesta liquidació no es 

considerarà el valor dels immobles, ni el de les instal·lacions, ni el dels béns inventariables 

adscrits al servei, els quals romandran com a patrimoni del Consorci de la Ribera adscrit a 

la prestació del servei, mentre aquest continue prestant-se. Aquests béns (immobles, 

instal·lacions i béns inventariables adscrits al servei) no generaran dret a favor de l’entitat 

que abandone el servei. Això, llevat que es tracte del cessament definitiu en la prestació del 

servei conjunt, cas en el qual s’estarà al resultat de la liquidació definitiva per cessament 

del servei que del conjunt dels drets i de les obligacions aleshores existents, caldrà 

confeccionar, tramitar, aprovar i materialitzar amb eixe motiu. 

VI. Cost del servei. Finançament 

1. La implantació del servei planteja la necessitat d’afrontar, per una banda, la despesa 

d’inversió inicial que suposarà la construcció de les instal·lacions necessàries, bàsicament 

dos nuclis zoològics i, per altra banda, la despesa ordinària que generarà la prestació, en 

sí mateix, del servei, amb les despeses de tot tipus (personal, subministraments, materials, 

vehicles fungibles...) que aquesta prestació comportarà. 

La despesa d’inversió inicial podrà realitzar-se a càrrec d’una operació bancària (un préstec 

a llarg termini previst inicialment per a 10 anys) que avance l’import de la inversió a realitzar, 

amb les liquidacions periòdiques que el préstec comporte, o es podrà fer, totalment o 

parcialment, a càrrec de ajudes, ja siga d’altres administracions públiques o d’entitats o 

persones privades, que amb destinació a aquesta inversió es pogueren aconseguir ja siga 

pel Consorci de la Ribera o per les mancomunitats o ajuntaments participants. En cas que 

la normativa aplicable a les ajudes que es pogueren aconseguir per a aquesta inversió així 

ho requerira, mancomunitats o ajuntaments participants podran assumir (alternativament al 

Consorci de la Ribera) la condició d’administració adjudicatària dels treballs d’execució de 

les obres de les instal·lacions del servei conjunt tot assumint el Consorci de la Ribera, en 

tot cas, la gestió del servei. 

S’ha confeccionat un informe-estudi de la viabilitat econòmica del servei conjunt, del qual 

resulta una estimació del cost econòmic anual total, inicial (subjecte a actualitzacions 

ordinàries) per a la prestació del servei, de 1’50 €/habitant de dret, com a màxim, durant els 

primers 10 anys de prestació del servei (tot comptant-hi amb el cost del préstec bancari a 

concertar). Aquest import es veurà reduït a partir de la finalització del període d’amortització 

del préstec bancari, ja siga al cap de 10 anys o abans, en el cas de no haver de concertar 

aquest préstec bancari o d’haver de concertar-lo per un import menor al previst inicialment 

per la consecució de ajudes per a les instal·lacions del servei. 
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El Consorci de la Ribera, les tres mancomunitats i la resta d’entitats participants del servei 

estudiaran la sol·licitud d’aquelles ajudes públiques o privades que puguen contribuir al 

finançament del servei, ja siga per a la construcció i equipament inicial de les instal·lacions 

o per a la prestació ordinària del servei, tot adoptant i formalitzant a aquest efecte els 

acords/documents necessaris. En el cas d’aconseguir-se ajudes de les quals tan sols 

siguen beneficiaris una part de les entitats participants, aquestes s’aplicaran 

diferenciadament, practicant liquidacions específiques i diferenciant-hi els imports 

aplicables a cada entitat. 

Si finalment es formalitza un préstec bancari per a avançar l’import de la d’inversió inicial 

no finançada amb ajudes, cada ajuntament respondrà de l’import que, percentualment a la 

seua població, li corresponga. En aquest cas, mentre el préstec estiga en vigor, en les 

quotes per la prestació del servei conjunt figurarà diferenciat sota el concepte “amortització 

de les instal·lacions” l’import corresponent al préstec que s’haguera hagut de formalitzar. 

2. El cost del servei conjunt serà repercutit pel Consorci de la Ribera a cadascun dels 

diferents ajuntaments adherits al servei. El cost per als municipis es calcularà 

proporcionalment, en funció del nombre d’habitants de dret. 

En cas de comptar amb subvencions per a la construcció de les instal·lacions i/o per a la 

prestació del servei, aquests imports minoraran l’import a liquidar als ajuntaments 

corresponents.  

La quantitat finalment resultant serà objecte d’una única liquidació econòmica anual per part 

del Consorci de la Ribera, la primera de les quals s’efectuarà en l’exercici 2023. De 

concertar-se una operació de préstec per tal d’avançar l’import de les inversions a realitzar 

en la construcció de les instal·lacions del servei conjunt, aquesta liquidació econòmica 

anual, única, diferenciarà entre el concepte “amortització de les instal·lacions” i el concepte 

“cost de la prestació del servei”.  

3. Els ajuntaments de l’Alcúdia i de Tavernes de la Valldigna gaudiran d’una reducció del 

30% en la quota a satisfer, durant els 10 primers anys de prestació del servei conjunt, en 

atenció a l’aportació dels terrenys per a la construcció de les instal·lacions, dos nuclis 

zoològics, del servei conjunt. 

4. Els ajuntaments adherits domiciliaran en compte bancari el pagament. El Consorci de la 

Ribera girarà amb suficient antelació la liquidació per tal que aquesta puga ser 

convenientment fiscalitzada per la Intervenció municipal i perquè el seu pagament puga ser 

convenientment atés per la Tresoreria municipal. 
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5. El retard reiterat en la quota del cost del servei comportarà la baixa del servei de recollida, 

control i manteniment d’animals abandonats. Això sense perjudici de la possibilitat d’instar 

els mitjans oportuns per a aconseguir l’efectiu cobrament de les quantitats endeutades, 

inclosa la possibilitat prevista en l’article 35.4 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre de 

Mancomunitats de la CV, de practicar retencions sobre les quantitats a percebre pels 

municipis de la Generalitat o de les diputacions provincials. 

6. Els municipis que s’adherisquen al servei conjunt amb posterioritat a la data d’inici efectiu 

d’aquests, hauran d’aportar una quota inicial d’entrada equivalent, proporcionalment al 

nombre d’habitants de les poblacions, a l’import que seguidament s’indica: 

Si la incorporació al servei conjunt es produeix durant els cinc primers anys següents al 

començament de prestació del servei: La suma de les amortitzacions del préstec bancari 

que, finalment i de forma efectiva, s’haja hagut de formalitzar pel Consorci de la Ribera per 

a la inversió extraordinària/d’implantació inicial. 

Si la incorporació al servei conjunt es produeix transcorreguts més de 5 anys des del 

començament de prestació del servei: La suma de les amortitzacions comptables 

acumulades per la despesa realitzada en inversió extraordinària/d’implantació inicial del 

servei, tot considerant-hi un període d’amortització de 20 anys. 

VII. Cessió de parcel·les per a les instal·lacions 

Els ajuntaments de Tavernes de la Valldigna i de l’Alcúdia cedeixen al Consorci de la Ribera, 

i aquests accepta, les parcel·les de terreny de propietat municipal que seguidament es 

descriuen per a la seua destinació a instal·lacions del servei conjunt, en concret per a la 

construcció de sengles nuclis zoològics, amb subjecció als termes i condicions que es 

concreten en els acords aprovats a aquests efecte. 

Parcel·la cedida l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna 

La parcel·la que ofereix l'Ajuntament per a la implantació del centre d'acollida d'animals 

s'emplaça a l'extrem sud-oest del sector urbanitzat industrial el Golfo, situat al costat de 

l'estació del ferrocarril d'aquest municipi. 

Aquesta parcel·la pertany en ple domini a l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, té una 

extensió superficial de 3.035,06 metres quadrats i limita pel nord amb parcel·les 

identificades amb les lletres “F” i “H” en el projecte de reparcel·lació forçosa del sector 

esmentat, pel sud amb el carrer dels Carros, per l’est amb el carrer del Golf i amb el dipòsit 

regulador d'aigua potable i per oest amb el passeig de la Comunitat de Regants. 
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La qualificació jurídica de la citada parcel·la és la de bé municipal de domini i servei públic, 

sent la destinació urbanística la de servei urbà infraestructures (clau ID). 

Aquesta parcel·la està pendent d’inscripció registral i d’inscripció en l’inventari general de 

béns i drets de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 

 

Parcel·la cedida l’Ajuntament de l’Alcúdia 

Conjunt de parcel·les que ofereix l'Ajuntament de l’Alcúdia per a la implantació del centre 

d'acollida emplaçat a l'extrem oest del sector 15 d'ús industrial. 

Aquest conjunt de 6 parcel·les contigües, amb referència cadastral 

4512812YJ1441S0001PZ, 4512811YJ1441S0001QZ, 4512810YJ1441S0001GZ, 

4512809YJ1441S0001PZ, 4512808YJ1441S0001QZ i 4512805YJ1441S0001BZ, 

pertanyen en ple domini a l'Ajuntament de l’Alcúdia, tenen una extensió superficial total de 

4.062'92 metres quadrats i limiten pel nord amb Comunitat de Regants i Mª. Teresa Chover 

Vallés; per l'est amb Vicenta Casanoves Inglés, Mª.Teresa Chover Vallés i C/ Joaquin 

Sanchis Marco; per l'oest amb C/ Josep Miquel Esborres i pel sud amb Roses Abel 

González i Hereus de Vicente Escola Escrihuela. 

La qualificació jurídica dels terrenys esmentats és la de bé municipal patrimonial d'ús 

industrial. 

VIII. Comissió de seguiment 

El servei conjunt comptarà amb una Comissió de Seguiment integrada per la Presidència 

del Consorci de la Ribera, que assolirà la Presidència de la Comissió, i per dos 

representants de cadascuna de les mancomunitats. També en formarà part un representant 

dels ajuntaments adherits al servei que no pertanguen a cap de les tres mancomunitats 

signants. A les reunions de la Comissió de Seguiment podrà assistir l’alcalde o alcaldessa 

-o persona en qui delegue- de qualsevol dels ajuntaments adherits al servei. Es reunirà, al 

menys, una vegada a l’any, amb les següents funcions: 

 Proposta d’instruccions/normes/reglament d’ús del servei. 

 Seguiment i control de la gestió del servei. 

 Proposta de pressupost anual del servei.  

 Proposta del pla de gestió del servei i possibles millores a efectuar. 

 Estudi i resolució de possibles incidències de consideració.  
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El president del Consorci, a iniciativa, pròpia o a sol·licitud dels participants, podrà convocar 

reunió del conjunt de les entitats participants del servei. 

La Comissió de Seguiment podrà celebrar sessions telemàtiques. 

IX. Informació 

Qualsevol de les entitats participants del servei conjunt, les tres mancomunitats i/o els 

ajuntaments hi adherits, podran sol·licitar informació sobre el funcionament del servei i 

realitzar visites de comprovació de les instal·lacions, per tal de comprovar i assegurar la 

correcta prestació del servei i el seu bon funcionament, inclòs el respecte i compliment de 

les normes exigibles i de les mesures aplicables. 

X. Vigència 

Aquest conveni de col·laboració tindrà, inicialment, una vigència de 6 anys, duració màxima 

d’acord amb l’article 51 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, 

prorrogables 4 anys més amb la conformitat prèvia de les parts sotasignats. 

Transcorregut eixe període de 10 anys (6+4) es podrà formalitzar un nou conveni de 

col·laboració per a perllongar la vigència del servei conjunt. 

I, en prova de conformitat, les persones intervinents firmen aquest document, en set 

exemplars, acreditant-se com intervinents davant el Secretari del Consorci de la Ribera, el 

lloc i data indicats.  
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Pel Consorci de la Ribera,                        La Secretaria, Consorci de la Ribera, 

Óscar Navarro Torres   

 

 

 

Per la Mancomunitat de la Ribera Alta,                      

Txema Pelàez Palazón 

 

 

 

Per la Mancomunitat de la Ribera Baixa,                     

Arturo Gabriel Escrig Català     

 

 

 

Per la Mancomunitat de la Safor,                      

Assumpta Domínguez Medina    
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Per l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna,           

Sergi González Frasquet              

 

 

 

Per l’Ajuntament de l’Alcúdia,                       

Andreu Salom Porta       

 

 

 

Per l’Ajuntament de Cullera,           

Jordi Mayor Vallet      

 

 

 


