
 

 
 

 

INSTRUCCIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA, MANTENIMENT, 

PROMOCIÓ DE L’ACOLLIDA I DE L’ADOPCIÓ D'ANIMALS 

ABANDONATS. 

 
 

1.- Objecte del servei públic. 
 

Constitueix l'objecte del servei públic la recollida, control, manteniment d'animals 
abandonats o vagabunds i la gestió per al seu acolliment i la seua adopció, que es 
troben en els termes municipals dels municipis adherits a aquest servei. 

 

Igualment, serà objecte d'aquest servei, la recollida al domicili del propietari dels 
animals, en el moment en el qual es produeixen la impossibilitat de continuar atenent- 
los o la seua mort, i sempre que el propietari avise prèviament a l'adjudicatari del 
servei. 
 

 

2.- Àmbit. 
 

Aquest 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:  L’Alcúdia, Albalat de la Ribera, Alfarp, Algemesí, Alzira, Antella, 

Benifaió, Benimodo, Càrcer, Carlet, Corbera, Cotes, Cullera, l’Ènova, Favara, Fortaleny, 

Gavarda, Guadassuar,  Llaurí, Llombai, la Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Rafelguaraf, 

Real, Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Castelló. 

     - 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, Ròtova. 

 

Amb el vist i plau de la Comissió de Seguiment del servei, es podrà aprovat la inclusió 
d’altres municipis que ho sol·liciten. 
 

 

3.- Normativa aplicable 
 

La normativa directament aplicable és la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat 
Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia o la normativa substitutiva.  
Això sense perjudici de la resta de normativa que puga resultar d’aplicació.   
 

 

4.- Forma de Gestió. Funcionament del servei. 
 

4.- Forma de Gestió. Funcionament del servei. 
 
El servei es gestiona pel Consorci de la Ribera baix la fórmula de gestió directa, 
on les instal·lacions són de titularitat d’eixa entitat i la direcció del servei és 
responsabilitat de la mateixa.   Les protectores d’animals col·laboraran en les 
tasques de recollida, manteniment, acollida i adopcions dels animals 
abandonats. 
 



 

 
 
Criteris bàsics de funcionament: 
 

 

• El servei funcionarà a demanda, és a dir, previ avís per part del municipi.  
• Veterinari  o veterinària del propi Consorci que assumirà, a més, la direcció 

ordinària del servei. 
• 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.  Mitjançant acord del 

Consorci, prèvia proposta de la Comissió de Seguiment del servei, es podrà  
limitar els nombre de serveis extraordinaris a efectuar 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 segut 
recollit, deurà dirigir-se a les instal·lacions del Consorci de la Ribera. Per a 
retirar el seu animal, el veí o veïna deurà presentar en el centre d’acollida la 
documentació identificadora de l’animal que reclama, abonant prèviament les 
despeses que haja originat la seua atenció i manteniment.  

• Aplicació d’estàndards de qualitat (Norma UNE-específica nuclis zoològics). 

• Política de sacrifici zero. 

• Formació i conscienciació de la ciutadania en els drets animals. 

• Obertes a tota la ciutadania i a totes les associacions que estiguen interessades 

en participar.   

• Resposta ràpida davant d’un avís de recollida d’animal. 

• S’impulsaran xarxes de voluntaris municipals, engegant 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. 

• Sinergies entre els nuclis zoològics (reforços o suplències de personal, vehicles, 

etc.).  Inicialment es preveuen dos nuclis zoològics (en l’Alcúdia i en Tvernes de 

la Vlldigna). 

 
 
  

 5.- Finançament del servei. 
 

El cost del servei serà repercutit pel Consorci de la Ribera a les entitats locals 
adherides, mitjançant la corresponent liquidació.   
 

El cost per als municipis es calcularà proporcionalment en funció del nombre 
d’habitants de dret, i la quota resultant es determinarà amb una periodicitat anual. No 
obstant, el càlcul de la quota podrà minorar en funció de les subvencions o altres fons 
de finançament externes que es puguen aconseguir.  
 
El retràs reiterat en la quota del cost del servei comportarà la baixa del servei de 
recollida, control i manteniment d’animals abandonats. 
 
Amb el vist i plau de la Comissió de Seguiment del servei, es podrà preveure una 
reducció del cost per als municipis que posen a disposició el terreny per a les 
instal·lacions dels Nuclis Zoològic. 



 

 
 
Els municipis que s’adherisquen al servei amb posterioritat a la data d’inici efectiu del 
mateix, hauran d’aportar una quota inicial d’entrada equivalent a la part d’amortització 
de les instal·lacions corresponent al temps transcorregut.  En eixe sentit i a efectes 
del càlcul de l’amortització, es considera una vida útil dels edificis i construccions de 
30 anys, i de l’equipament (mobiliari, elements de transport, equipament informàtic, 
etc) de 8 anys.  
 
Per a garantir la viabilitat economico-financera, els ajuntaments i les Mancomunitats 
hauran de romandre en el servei durant el temps de vigència del préstec que es 
concerte amb l’entitat financera (inicialment previst en 10 anys), o bé assumir la 
corresponent compensació econòmica equivalent a la part que li correspon a 
l’ajuntament en el total del capital pendent d’amortitzar en eixe moment. El càlcul 
d’este import s’efectuarà amb un criteri de proporcionalitat segons el nombre 
d’habitants de dret dels municipis participants.  En la següent tabla s’especifica la 
quantia per habitant que, com a màxim, resultaria d’aplicació per al càlcul de la 
compensació a efectuar per l’ajuntament que se separe voluntàriament del servei: 
 
 
 
 

anualitat 
(*) 

compensació 
per 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 en què es produeix la separació del servei. 
 
 
 

6.- 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.  
 



 

 
La Comissió de Seguiment es reunirà al menys una vegada a l’any i tindrà, a més de 
les funcions indicades en estes instruccions, les de: 
 
 

– aprovar la proposta de pressupost anual i la seua revisió.  
– aprovar la proposta del pla de gestió del servei i les possibles millores a efectuar. 
– aprovar la proposta de normes/reglament d’ús del servei.   
– resoldre les possibles incidències de consideració que es puguen produir.  
– efectuar el seguiment i control de la gestió. 

 
 
 
 
 

 7.- Poder d'inspecció. 
 

La Mancomunitat de la Ribera Alta, la Mancomunitat de la Ribera Baixa, la 
Mancomunitat de la Safor, els municipis participants en el servei, o els serveis 
sanitaris de les administracions públiques competents, podran realitzar les 
inspeccions que estimen oportunes per controlar la correcta prestació del servei i el 
seu correcte funcionament. 


