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CONVENI ENTRE 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’ANIMAL 

ABANDONATS 

 
 

 
REUNITS: 

 
………………., president del Consorci de la Ribera (CR), amb CIF: …………………….., amb 
domicili legal en l’Av......, en el seu nom i representació. 
 
................, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta (MRA), amb CIF: P-9600005-D, 
amb domicili legal en c/ Taronger 116, Alzira, en el seu nom i representació. 
 
…………., president de la Mancomunitat de la Ribera Baixa (MRB), amb CIF: ………….., 
amb domicili legal en l’Avinguda José Maiques, S/N, Sueca, en el seu nom i representació. 
 
..........................., president de la Mancomunitat de la Safor (MS), amb CIF: …………….., 
amb domicili legal en c/ Taronger 116, Alzira, en el seu nom i representació. 
 
..........................., alcalde-president de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, (AjTV), 
amb CIF: …………….., amb domicili legal en c/ ...., Tavernes de la Valldigna, en el seu nom 
i representació. 
 
..........................., alcalde-president de l’Ajuntament de l’Alcúdia (AjAl), amb CIF: 
…………….., amb domicili legal en c/ ...., l’Alcúdia, en el seu nom i representació. 
 
..........................., alcalde-president de l’Ajuntament de Cullera, (AjC), amb CIF: 
…………….., amb domicili legal en c/ ...., Cullera, en el seu nom i representació. 
 
 
 
 

EXPOSEN: 
 
 
 
A) Les entitats convenients i/o els ajuntaments que agrupen 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. 
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Atenent estes 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 possible 

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

 
Totes les entitats firmants d’este 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), de, 
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.. 
 
Per al finançament de la inversió inicial tendent a la construcció de les instal·lacions del 
servei conjunt es pretén la formalització un préstec amb un període d’amortització de 10 
anys. Els municipis que participen en el projecte han assolit el compromís de romandre en 
el servei, almenys, durant eixe període de 10 anys, per tal d’atendre les obligacions 
adquirides amb les entitats financeres corresponents. Això sense perjudici de la possibilitat 
d’aconseguir per al finançament de la construcció de dites instal·lacions, les 
subvencions/ajudes que resulte possible destinar-hi. 
 
 

B) Tots els firmants d’este 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 del mateix dimanen/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  
 
 
 
 

ESTIPULACIONS: 
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I. Objecte. 
 
Constitueix l'objecte d’este 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: 
 

- De la Ribera Alta:  Albalat de la Ribera, l’Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, Benifaió, 

Benimodo, Càrcer, Carlet, Corbera, Cotes, l’Ènova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, la Pobla 

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

 

- De la Ribera Baixa: Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny Llaurí, Polinyà de Xúquer i  Riola. 

 

- De la 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, Tavernes de la Valldigna, Villalonga 

i Ròtova. 

 

Amb el vist i plau de la Comissió de Seguiment del servei conjunt i prèvia sol·licitud del/s 
ajuntament/s interessat/s, amb assumpció de les obligacions i dels drets dimanats de 
l’adhesió al servei resultants d’este 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).  
 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 EL(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 CCLL, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955. 
 Reglament de Bens de les EELL, aprovat pel RD 1372/1986. 
 Llei 33/2003, de Patrimoni de les AAPP (LPAP). 
 Estatuts de les tres mancomunitats, Ribera Alta, Ribera Baixa i Safor. 
 Estatuts del Consorci de la Ribera. 
 Llei 4/1994 de la GV, de Protecció dels animals de Companyia. 
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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 a 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 propi 
Consorci. 
 
Criteris bàsics de funcionament del servei conjunt: 

 Comptarà, al menys inicialment, amb dos nuclis zoològics. Un en l’Alcúdia i l’altre en 
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 8 h a 20’00 h, tots els dies de la setmana. La 
resta de l’horari es considerarà extraordinari. Prèvia proposta de la 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 de que un veí o veïna desitge recuperar un animal que ha sigut recollit, s’haurà 
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 d’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 
d’esterilització en el cas d’espècies canines no controlades i colònies felines. 

 Foment i impuls de les sinèrgies entre els nuclis zoològics (reforços o suplències de personal, 
vehicles, etc.). 

 Es contemplarà la recollida d’animals en el domicili del propietari/a, cas de plantejar-se la 
impossibilitat de continuar atenent-los o la seua mort. 

 
 
V. Obligacions/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 ajuntamets adherits al servei assoleixen 
el compromís de col·laborar lleialment i fidelment a la prestació del servei i a les necessitats 
quye este 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. 
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VI. Cost del servei. Finançament. 
 
6.0. S’ha confeccionat 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 (durant els quals  es preveu que s’haurà d’amortitzar el 
préstec per al finançament de les  de les inversions destinades a la construcció i equipament 
de les instal·lacions). 
 
Pel finançament total ó parcial de les  esmentades inversions es preveu, en principi,  la 
concertació pel  Consorci de la Ribera de les operacions financeres  - a curt ó a llarg termini 
-que siguen necessàries per aconseguir l’avançament de l’import del cost de les 
instal.lacions.   
 
L’Informe-Estudi de la viabilitat econòmica del servei conjunt figura en document annex, tot 
formant part integrant del text d’este conveni. 
 
No obstant això, les Mancomunitats i el Consorci de la Ribera es comprometen a sol·licitar 
les subvencions o/i incloure en el Plans de Inversions de les diferents administracions que 
foren procedents pel finançament de la construcció i equipament de les instal·lacions, 
sempre que tècnica i jurídicament siga viable. En aquest cas, s’instrumentalitzaran el 
convenis pertinents entre les Mancomunitats i el Consorci de la Ribera per formalitzar les 
esmentades ajudes o/i subvencions.    
 

6.1. El cost del servei conjunt serà repercutit pel Consorci de la Ribera a cadascun dels 
diferents ajuntaments adherits al servei.  
 
La quantitat finalment resultant serà objecte de una única liquidació econòmica anual per 
part del Consorci de la Ribera, la primera de les quals s’efectuarà en l’exercici 2023. En cas 
de formalització de préstec per tal d’avançar l’import de les inversions a realitzar en la 
construcció de les instal·lacions del servei conjunt, s’efectuarà, en principi, per un període 
de 10 anys. Este termini serà coincident amb el període previst eixa liquidació econòmica 
anual, única, diferenciarà entre el concepte “amortització de les instal·lacions” i el concepte 
“cost de la prestació del servei”. 
 
El cost per als municipis es calcularà proporcionalment, en funció del nombre d’habitants 
de dret. 
 
Cas d’aconseguir/comptar amb subvencions per a la construcció de les instal·lacions i 
equipament i/o per a la prestació del servei, eixos imports minoraran l’import a liquidar als 
ajuntaments pels conceptes “amortització de les instal·lacions” i “cost de la prestació del 
servei” respectivament 
 

 

 
6.2. 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. 
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6.3. Per tal de garantir la viabilitat economico-financera de la implantació del servei conjunt 
i de la inversió inicial necessària a l’efecte, les entitats participants assoleixen el compromís 
de romandre en el servei conjunt durant el temps que estiga vigent el préstec que es 
concerte amb entitat financera (inicialment amb una durada prevista de 10 anys), o bé, 
d’ingressar al Consorci de la Ribera l’import que li corresponga en la quantitat de dit préstec 
pendent d’amortitzar en el moment d’abandonar el servei conjunt. Eixe import es 
determinarà amb un criteri de proporcionalitat amb el nombre d’habitants de dret dels 
municipis participants. 
 
6.4. 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, incloent les possibilitat prevista en l’article 35.4 de la Llei 21/2018, de 16 
d’octubre de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana per a exigir la retenció de les 
quantitats a percebre pels municipis de la Generalitat ó Diputacions Provincials 

 
 

En la següent tabla s’indica l’import, per habitant, que, com a màxim, hauria d’assumir un 
ajuntament per la separació/baixa del servei abans dels 10 primers anys: 
 

anualitat € de compensació / habitant 

1 5,06 

2 4,57 

3 4,07 

4 3,57 

5 3,06 

6 2,56 

7 2,05 

8 1,54 

9 1,03 

10 0,52 
(*): Any de la separació del servei. 

 
 
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 este 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 fes 
concreten en els acords aprovats a eixe efecte. 
 

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

 

 

VIII. Comissió de seguiment. 
 
El servei conjunt contarà amb una Comissió de Seguiment integrada pel president del 
Consorci de la Ribera, que assolirà la Presidència de la comissió i per 2 representants de 
cadascuna de les mancomunitats. També ne formarà part un representant dels ajuntaments 
adherits al servei que no pertanyen a ninguna de les 3 mancomunitats firmants. A les 
reunions de la Comissió de Seguiment podrà assistir l’alcalde/ssa -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.  
 

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. 
 
Este 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 de la seua  
 
 

 
I, en prova de conformitat, les persones intervinents firmen este document, en set 
exemplars, tants com intervinents, en el lloc i data indicats.  
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Pel Consorci de la Ribera,    Per la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, 

Óscar .....              Txema Pelàez Palazón 

 
 
 
 
Per la Mancomunitat de la Ribera Baixa,  Per la Mancomunitat de la Safor, 
Arturo ......................     Voro Femenia Peiró 

 
 
 
 
Per l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna,  Per l’Ajuntament de l’Alcúdia, 
 ......................     xxxxSalom ..... 

 
 
 
 
Per l’Ajuntament de Cullera,    El secretari del Consorci de la Ribera, 
................................     J. Jesús Ribes Feliu 


