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Servei de Recollida i Acollida 
d’animals a la Selva

Fonaments legals

• DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals.

• LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos.

• ORDRE de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre 
d'associacions de protecció i defensa dels animals.

• ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de 
Nuclis Zoològics de Catalunya.

• Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa
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Obligacions de l’ajuntament: 
recollir i controlar

Decret Legislatiu 2/2008 Capítol II, Abandonament i pèrdua d'animals de
companyia i centresde recollida. Article 16, Recollida d'animals

16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals
abandonats, perdutso ensalvatgits i de controlar elsanimalssalvatgesurbans.

16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'an imals
abandonats o perduts adequades i amb prou capacitat per al municipi, o
conv enir la realització d'aquest servei amb ens locals supra municipals o
amb altresmunicipis.

16.4 En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o
els ens locals supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la
normativa aplicable, poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb
associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses
especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

Funció 1: recollir els animals perduts o abandonats
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Funció 2: fer-se càrrec dels animals

Decret Legislatiu 2/2008, Article 17, Recuperació d'animals

17.1 L'ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent s'han de fer
càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin rec uperats, cedits
o, si escau, sacrif icats segons el que estableix l'article 11.2.

Que s’ha de fer amb els gossos recollits ????

Decret Legislatiu 2/2008,

18.2 L'acolliment dels animals de companyia s'ha d'ajustar als requeriments següents:

a) Els animals han de ser identificats prèviament a l'acolliment.

b) Els animals han de ser desparasitats, vacunats i esterilitzats d'acord amb el que preveu
l'article 11.3, per garantir-ne unes condicions sanitàries correctes.

d) Cada centre h a de dur el llibre de registre esmentat en l'article 21.b) amb les dades d e
cada animal que hi ingressa, d e les circumstàncies de captura, trobada o lliurament, d e la
persona que n'ha estat propietària, si és coneguda, i també les dades de l'animal.
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Condicions dels Centres d’Acollida ????

Nuclis zoològics són:

• Les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals.

• Lles instal·lacions per al manteniment d'animals de companyia.

• Els establiments de v enda i els centres de cria d'animals.

• Els centres de recollida d'animals .

• El domicili dels particulars on es f anv endes o altres transaccions amb animals i els de
característiques similars que es determinin per via reglamentària.

Normativa sobre recuperació de gossos perduts

.

Decret Legislatiu 2/2008, Article 17, Recuperació d'animals

17.1 L'ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec dels animals
abandonats o perduts fins que sigui n recuperats, cedits o, si escau, sacrifi cats segons el que estableix
l'article 11.2.

17.2 El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies. L'animal s'ha de lliurar amb la
identificació corresponent i amb el pagament previ de totes les despeses originades.

17.3 Si l'animal porta identificació, l'ajuntament o, si escau, l'ens supramunici pal corresponent ha de
notificar a la persona propietària o posseïdora que té un termini de vint dies per recuperar-lo i abonar
prèviament totes les despeses originades. Transcorregut aquest termini, si la persona propietària o
posseïdora no ha recollit l'animal, aquest es considera abandonat i pot de ser cedit, acollit temporalment o
adoptat, efectes que han d'haver estat advertits en la notificació esmentada.

Atenent a Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa, s’ha de tenir present que les notificacions

«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el

medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido

practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
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Quants dies he de tenir un gos sota la responsabilitat de l’Ajuntament???

.

Opció A: no porta xip ........................ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 20 dies

Opció B: si porta xip ......................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 40 – 60 dies ???

Dos possibilitats:

1.- El propietari rep la notificació: el termini serà de 20 dies a partir del moment que rep 
la notificació per part de l’ajuntament o ens supramunicipal.  

2.- El propietari no rep la notificació: En tal cas caldrà la publicació d’un edicte al BOE i 
esperar 20 dies a partir de la seva publicació. 

Durant tot aquest temps el gos no pot ser cedit en adopció i està sota la
responsabilitat de l’ajuntament, o de l’ens supramunicipal que tingui delegat el servei.

El fet de que el centre de recollida estigui contractat a una protectora o empresa
especialitzada no treu les responsabilitats de l’ajuntament o ens supramunicipal.

Prestacions Servei Comarcal de recollida i acollida

1. Servei de recollida
2. Servei d’acollida
3. Gestions administratives d’obligat compliment
4. Servei d’adopcions
5. Servei de suport als ajuntaments
6. El CAAS com espai obert a la ciutadania
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1. Servei de recollida
Captura i trasllat dels animals al CAAS

• De dilluns a divendres i en horari de matins (09,30 a 14,30 h)

Recollits
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En tots els anys de funcionament mai s’ha deixat de recollir animals per manca d’espai al 
centre. Sempre s’han atès les demandes dels ajuntaments.

2. Servei d’acollida

El CAAS obre els 365 dies de l’any. Els animals no entenen de festes, se’ls a d’alimentar i 
se’ls ha de retirar les femtes. 
D’altra banda atenem les entrades d’animals recollits pels serveis municipals i pels 
ciutadans particulars

•Acolliment dels animals al CAASf ins que son recuperats pels seus propietaris o donats
en adopció en cas de ser abandonats.

•Tasques al CAAS

� Manteniment dels animals (alimentació, neteja, i cura dels animals)
� Atenció als ciutadans (recuperadors, adoptants, voluntaris i visites)
� Manteniment instal·lacions i v ehicles
� Atenció v eterinària

� Identif icació
� Vacunacions i desparasitacions
� Esterilitzacions (animals no recuperats)
� Tractaments terapeutics i intervencions



24/02/2016

7

3. Gestions administratives d’obligat compliment

El CAAS obre els 365 dies de l’any. Els animals no entenen de festes, se’ls a d’alimentar i 
se’ls ha de retirar les femtes cada dia. 
D’altra banda atenem les entrades d’animals recollits pels serveis municipals i pels 
ciutadans particulars que se’ls han trobat.

• Recerca de propietaris: trucada telefònica, notificació per correu certificat i, en cas 
necessari, publicació edicte al BOE.

• Manteniment documentació: llibre de registre nucli zoològic (altes, baixes i incidències) 

• Gestió adopcions: contractes d’adopció, alta ANICOM, lliurament cartilla veterinària, 
liquidació taxes, ...

• Gestió comptable i control del pressupost: contractació compres medicaments, pinsos, 
serveis veterinaris, materials i eines, subministraments, ...

• Tramitació de justificacions i ajuts a la Direcció General de Medi Natural.

• Gestió del personal (torns, guàrdies, vacances, permisos, horaris, ....).

4. Servei d’Adopcions

Des de 1 de gener del 2007 és prohibit el sacrifici d’animals als centres per manca 
d’espai. Per tant la única alternativa per no col·lapsar el servei son les ADOPCIONS

S’abandonen a la comarca 450 gossos/any. Es Consell inverteix recursos econòmics, 
humans i materials per tal de fomentar les adopcions. 
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• Publicacions premsa i publicacions especialitzades
• Difusió espai web del CAAS
• Manteniment xarxes socials
• Convenis amb protectores locals i internacionals
• Participació fires i esdeveniments
• Atenció públic

EL PROBLEMA NO ÉS RECOLLIR UN GOS, EL 
DRAMA ÉS QUE FEM AMB ELL. 

TENIM 450 PROBLEMES CADA ANY
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4. Serveis complementaris als ajuntaments

• Servei de localització propietaris (AIAC i ANICOM) 365 dies/any.

• Servei d'assessorament tècnic (ordenances, PPP,  convocatòries d’ajuts, 
colònies de gats, conflictes veïnals, comisos, ....).

• Campanyes d’identificació i cens.

• Atenció personalitzada front a qualsevol conflicte que pugui haver al 
municipi i requereixi de la intervenció municipal.

6. El CAAS espai obert a la ciutadania

El Consell Comarcal de la Selva és pioner amb la gestió pròpia i directa del CAAS i avui 
és referent a tota Catalunya.

El CAAS és un espai obert a la ciutadania on totes les persones interessades poden 
acostar-se i participar. 

Atendre a tants ciutadans comporta inversions i recursos que no són d’obligat 
compliment, però que fan més dignes els Centre d’Acollida d’Animals i així ho 
entenem a la nostra comarca.
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Propostes d’ampliació horaris del 
servei de recollida.

El servei comarcal presta el servei de recollida d’animals a la comarca de la Selva:

• Dies laborables 
• Horari de matins  (de 09,30 a 14,30 h)

Els ajuntaments se’n fan càrrec de la captura i retenció dels animals fins al moment de 
ser retirats pel servei comarcal:

• Tardes i nits
• Dissabtes i festius 
• Instal·lacions pròpies (dipòsits municipals) que han de netejar els serveis municipals
• La captura i trasllat:

• Per part d’agent de la policia o altres serveis municipals
• Vehicles de les brigades policials o cotxes de policia
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Propostes alternatives

1. Continuar amb la situació actual.
2. Ampliació dels horaris del Consell Comarcal de la Selva
3. Contractació servei extern complementari

OPCIÓ: ampliació horari del servei comarcal

Opció A:  tardes i caps de setmana (matí i tarda)
• Contractació addicional de 4 operaris ......................... ....    100.000 euros/any

Opció B: tardes, nits i caps de setmana
• Contractació addicional de 6 operaris .......................... .... .... 150.000 euros/any

AQUESTA DESPESA S’HAURÀ DE REPERCUTIR ÚNICAMENT AMB ELS MUNICIPIS QUE 
ESTIGUIN INTERESSATS EN LA PRESTACIÓ D’AQUEST SERVEI. 
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Municipi Recollits 2015 Taxa actual Taxa ampliada

Blanes 84 23.671 ???????

Lloret de Mar 71  24.102 ???????

Maçanet Selva 66 8.925 ???????

Tossa de Mar 66 7.791 ???????

Vidreres 48 9.914 ???????

Riells i Viabrea 48 5.324 ???????

Caldes de Malavella 37 7.862 ???????

Santa Coloma Farners 36 10.242 ???????

Riudarenes 23 3.980 ???????

Vilobí d’Onyar 21 4.235 ???????

TOTAL 500 106.046 € +100.000

OPCIÓ: contractació servei extern complementari

La contractació d’aquest servei la ha de gestionar cada ajuntament de forma
individualitzada.

Aquestes empreses disposen d’un petit dipòsit on poden retenir els gossos 24-48 hores
fins que el CAAS es faci càrrec.

El Consell Comarcal s'ofereix a donar cobertura legal sol·licitant que les instal·lacions es
considerin un annex del nucli zoològic del CAAS. D’aquesta forma la cobertura legal de
l’Ajuntament i del Consell Comarcal queda resolta.

L’Ajuntament ha de gestionar la recuperació d els animals que portin xip en aquest
dipòsits. Entenent que els NO IDENTIFICATS vindran sempre al CAAS, així com els
abandonats.

Hi ha actualment 2 empreses, una a Vidreres i un altre de nova a Sta Coloma. Ofereixen
servei 24 hores/365 dies any a un preu aproximat de 90 euros/gos.
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El finançament del servei:
Taxa per la tinença d’animals

La taxa ha de repercutir únicament sobre els ciutadans que tenen animals de companyia, 
i ha d’anar destinada a rescabalar, en la mesura del possible, les despeses associades a la 
tinença d’animals:

• Despeses del servei de recollida i acollida d’animals perduts i/o abandonats
• Despeses per fer front al manteniment d’espais destinats als gossos (pipicans)
• Despeses destinades a campanyes

LA TAX A NO S’HAURIA D’APLICAR PER L’ALTA AL REGISTRE, AQUEST ÉS UN ACTE
ADMINISTRATIU D’OBLIGAT COMPLIMENT PER PART DE PROPEITARIS I DELS
AJUNTAMENTS.

La taxa anual permet mantenir el cens d’animals totalment actualitzat.

Import recomanat de la taxa:  10 euros/any

Taxes per recollida de gossos

La taxa per la captura de gossos/gats no té gaire efectivitat donat que:

1. Si l’animal porta xip i està c ensat a l’Ajuntament és molt probable que es recuperi de
forma immediata. Cobrar una taxa semblarà una sanció i el ciutadà no entén perquè
si paga anualment la taxa ara li han de cobrar.

2. Si l’animal no està identificat, aquest haurà d’anar al CAAS, el Consell posarà el xip i
repercutirà les despeses generades (trasllat, vacunació, identificació i dies d’estada).
L’ajuntament també pot requeri r el pagament d’una taxa per la capturà si l’ha fet amb
els serveis municipals, en tal cas s’ha de coordinar amb el CAAS per tal conegui les
dades del recuperador.

3. La major part dels gossos recollits i portats a Tossa son abandonats (73%) i no
coneixem els propietaris.


