
Servei de recollida i control 
d’animals abandonats

Gandia, 23 de novembre de 2020



Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, sobre 
protecció, benestar i tinença d’animals de companyia.

(art.21.1 i art.30)

Les funcions d’arreplega i retenció d’animals abandonats,

vagabunds, perduts o extraviats, corresponen exclusivament als

ajuntaments.

 Arreplega i allotjament en centre d’acollida autoritzat.

 Servei de 24 hores per a l’arreplega i atenció 

veterinària.

 Cens. Fer-se càrrec de l’animal.

 Arreplega, alberg i sacrifici d’animals per lesions 

irreversibles.

 Els ajuntaments posaran en marxa mesures de foment 

de l’adopció dels animals abandonats i vagabunds.



Antecedents 

• 2018: proposta de creació d’un servei mancomunat
(gestió directa).

• visites nuclis zoològics mancomunats (Vall d’Albaida, 
Horta Nord). 

• 35 municipis varen manifestar la seua voluntat inicial 
de participar en el servei.

• Proposta d’ubicació (equidistancia): l’Alcúdia i 
Tavernes de la Valldigna.



LOCALITZACIÓ



LOCALITZACIÓ

Tavernes de la Valldigna
3.035 m²

L’Alcúdia
4.058 m²

Nucli Zoològic

Nucli Zoològic



Municipis de la Ribera    
interessats (2018)

Albalat de la 
Ribera

l’Alcúdia Alfarp Algemesí

Alginet Almussafes Alzira Beneixida

Benifaió Benimodo Benimuslem Carcaixent

Carlet Catadau Corbera Cotes

Favara Fortaleny Guadassuar Llaurí

Llombai Manuel Massalavés Montroy

la Pobla 
Llarga

Polinyà de 
Xúquer Rafelguaraf Real

Riola Sant Joanet Sueca Sumacàrcer

Tous Turís Gavarda

Total = 35 municipis



Organització del servei (1/2)
• Nombre d’operaris (torns rotatius): 
- 2 per a cobrir de 8h a 15’30h, de dilluns a divendres (un 

compartit amb C.Rib.)
- 1 per a cobrir de 15’30h a 20’30h de dilluns a divendres i 

de 8h a 14h cap de setmana.
- 1 per a cobrir de 15’30h a 20’30h de dilluns a divendres i  

de 14h a 20h cap de setmana (compartit amb C.Rib).
• Nombre de vehicles de recollida: 1
• Col·laboració protectores.
• Contractació del servei veterinari.
• Servei ordinari:  de 8 a 19 h.
• Servei extraordinari (extern) per a la resta del temps.



Organització del servei (2/2)
• Recollida a demanda.
• L’ajuntament col·laborarà en la localització 

exacta o en la retenció de gossos i en el control i 
custòdia dels gats fins que arriben els operaris.

• Taxa mancomunada/consorciada de serveis de la 
canera a oferir als ciutadans (ordenació i 
cobrament)

• Obligació de permanència de 10 anys o de 
compensació econòmica en cas de revocació.



LOCALITZACIÓ (TAVERNES)



LOCALITZACIÓ (TAVERNES)

OCUPACIÓ ÒPTIMA:  110 gossos OCUPACIÓ MÀXIMA:  200 gossos



Inversions necessàries i 
finançament (N.Z.Tavernes)

• Instal·lacions ............................  497.000
• Vehicles i equipament .................     30.000

Total Inversió ::::::::::::::  527.000

• Prèstec (10 anys)  ...........................  557.000
Total finançament ::::::::  557.000



Despeses anuals (gestió directa)
• Personal     ............................  70.990
• Combustibles i manteniment

vehicle       ..............................  10.000
• Assegurances ...........................       4.000
• Servei veterinari .......................     15.000
• Protectora ................................     5.000
• Manutenció gossos, vacunació, 

desparasitació, xip, etc.  ...........      44.000
• Comunicacions, subministres, 

taxes, altres despeses  ..............      20.000
• Anualitat préstec ......................      55.000

Total despeses:::::::::   223.990



Ingressos anuals (gestió directa)

• Taxes......................................     22.000
• Quotes ajuntaments ................    201.990

Total ingressos ::::::::    223.990

Quota per habitant/any:

entre 1.3 €/hab i  2.0 €/hab. 



dimensionament

població:  16.5% de la provincia  
(67% sense l’àrea metropolitana)



Procés (Manc. la Safor)

2020

 23/11/2020: reunió informativa alcaldes/sses de la 
Mancomunitat de la Safor

 Desembre 2020: remisió dels ajuntaments a la Mancomunitat de 
l’acord plenari d’adhesió al servei (data límit 11.01.2021)                                                                                            

2021

 Feb.2021: Creació del servei mancomunat. Formalització
encomana de gestió de la Manc.Safor al C.Rib. (per a la
construcció del nucli zoològic, posada en marxa, gestió i futura
reversió a la Mancomunitat)

 Feb. 2021: formalització de la cessió solar de Tavernes (C.Rib.)
 Formalització del finançament de la inversió (C.Rib.)
 Redacció de projecte constructiu i d’activitat (C.Rib)
 Construcció del nucli zoològic. Equipament
 Autoritzacions/permisos per al funcionament

2022 
(1er.semes

tre)

 Finalització obres i equipament
 Selecció personal
 Conveni amb protectores d’animals
 Inici d’activitat
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