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Punt 2.3. Servei de recollida d’animals abandonats: estudi sobre forma de prestació del 

servei. 

 

Atenent les peticions efectuades per diversos municipis de la comarca, el Consorci de la Ribera 

està duent 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.   Com a resultat del procés, un total de 35 municipis (d’un total 

de 46) han manifestat el seu interès inicial en participar d’este projecte conjunt: 

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 Montroi 

la PoblaLlarga Polinyà de Xúquer Rafelguaraf Real 

Riola SantJoanet Sueca Sumacàrcer 

Tous Turís Cullera 
 

 

Una vegada conegudes amb més exactitud les condicions de participació per als ajuntaments i 

en concret el cost econòmic anual que suposa (en cas que finalment participen els 35 

municipis) que d’acord amb la memòria del projecte oscil·larà entre 0.80 i 0.90 €/habitant, s’ha 

fixat el termini fins el dia 2 de juliol per a que estos 35 municipis confirmen, ja de forma més 

definitiva, la seua voluntat de participar en el projecte.  

El procés a seguir per a la implementació del servei seria el següent: 

2n 

semestre  
2018 

� Formalització de la sessió del solar  
� Formalització del prestec i/o conveniambdiputació 
� Aprovació del projectepel ple de la Mancomunitat 
� Acordsplenarisd’adhesió al futurservei 
� Redacció de projectesconstructius i d’activitat 

1r 

semestre  
2019 

� Construcció del nuclizoològic 
� Autoritzacions 
� Reclutament personal 
� Adquisició de vehicles 
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� Inicid’activitat 

 

En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern de la Mancomunitat debatre sobre la 

idoneïtat o no del projecte, per tal de traslladar les conclusions a la Junta General del Consorci 

de la Ribera. 


