INSTRUCCIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
MANTENIMENT D'AMINALS ABANDONATS.
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1.- Objecte del servei públic.
Constitueix l'objecte del servei públic la recollida, control, manteniment d'animals
abandonats o vagabunds i la gestió per a la seua adopció, que circulen pels 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 atenentlos o la seua mort.
2.- Àmbit.
Aquest servei es prestarà als municipis membres de la Mancomunitat de la Safor, que
s'adhereixen mitjançant acord plenari respectiu i posterior comunicació a la
Mancomunitat.
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.- Funcionament del servei.
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El servei funcionarà a demanda, és a dir, previ avís per part del municipi.
L’horari ordinari de prestació del servei serà de 8 h a 19’30 h, tots els dies de
la setmana.
La resta de l’horari es considerarà extraordinari, i es prestarà per una entitat
externa. L’ajuntament podrà optar per fer ús d’este servei extraordinari o bé
buscar una altra alternativa pel seu compte. El cost del servei extraordinari
serà el que resulte de l’oportuna licitació, i es facturarà directament per l’entitat
externa adjudicatària a l’ajuntament corresponent.
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.

5.- Finançament dels servei.
El cost del servei serà abonat pels ajuntaments prèvia liquidació de la quota.
El cost serà la quantia que proporcionalment els corresponga en funció del nombre
d’habitants, amb una periodicitat anual. No obstant, el càlcul de la quota podrà minorar
en funció de les subvencions que es puguen aconseguir.
El retràs reiterat en la quota del cost del servei podrà comportar la baixa del servei de
recollida, control i manteniment d’animals abandonats.

Per a garantir la viabilitat economico-financera, els ajuntaments deuran romandre en
el servei durant el temps de vigència del préstec que es puga concertare amb l’entitat
financera (inicialment 10 anys), o bé assumir la corresponent compensació
econòmica equivalent que es determine per la Mancomunitat.
6.- Forma de gestió.
El servei es prestarà amb col·laboració amb el Consorci de la Ribera, si bé podrà durse a terme algunes tasques o funcions per part d’entitats externes.
7.- Poder d'inspecció.
La Mancomunitat de la Safor 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.

