Projecte de gestió del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva
Consell Comarcal de la Selva

Projecte gestió 2019
del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS)

Gener 2019

Projecte de gestió del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva
Consell Comarcal de la Selva

Índex
1. Introducció
2. Instal·lacions
3. Equipaments
3.1. Vehicles
3.2. Elements de captura
3.3. Equipaments informàtics i de telefonia
3.4. Equipaments d’atenció veterinària
3.5. Material de manteniment
3.6. Transportins
3.7. Cassetes
3.8. Maquina de polvoritzar
4. El personal
5. Els horaris del CAAS
6. El servei de recollida
6.1. El conveni
6.2. l’aportació econòmica municipal
7. Les dades del 2014
8. Els preus públics del 2015
9. Marc Legal

Annexos:


Annex_1: Memòria del CAAS 2018

Projecte de gestió del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva
Consell Comarcal de la Selva
1. INTRODUCCIÓ

El servei de recollida d’animals abandonats va ésser assumit pel Consell Comarcal de
la Selva l’any 1989, i va començar a ser operatiu l’any 1990.
Des de l’any 1990 fins a desembre del 1998, aquest servei ha estat realitzat per la
Societat Protectora d’Animals i Plantes de Tossa de Mar, en virtut del contracte signat
entre aquesta entitat i el Consell Comarcal.
El novembre de 1996 el Consell Comarcal de la Selva va iniciar les obres de les noves
instal·lacions, situades al municipi de Tossa de Mar, que es varen cloure el novembre
de 1997.
El CAAS ha experimentat una notable evolució en els darrers anys, tant pel que fa al
nombre d’animals custodiats com, el que és més important, en la pròpia concepció del
que ha de ser un centre d’aquestes característiques, deixant enrere el model
tradicional de gossera i gatera.
Hi ha un aspecte important en la normativa municipal sobre protecció dels animals que
condiciona la gestió del CAAS i que el fa pioner, que és la supressió de l’eutanàsia
d’animals al Centre, acceptant només en aquells casos en què sigui dictaminada sota
criteri veterinari, atenent a conductes marcadament agressives envers persones o
altres animals, o a estats patològics que impliquin sofriment per l’animal o que suposin
un risc de transmissió de malalties contagioses greus.
Tots aquests factors determinen substancialment tant les polítiques a aplicar per a la
gestió del centre com els recursos que hi són necessaris, ja que ambdós conceptes
estan lligats de manera indissoluble al flux d’animals amb el que es treballi.
Els esforços han d’anar, doncs, en dues direccions: reduir les entrades d’animals a
través de la generalització del cens i de la identificació amb microxip, la conscienciació
dels propietaris i l’educació per a una tinença responsable, i incrementar les sortides
del Centre, tant a través del foment de les adopcions, com de la millora de l’efectivitat
en el procediment de localització i retorn dels animals perduts als seus propietaris. I la
prioritat més important, garantir el benestar dels animals i les seves condicions de
confort durant la seva estada al Centre, aplicant criteris professionals i etològics per a
assolir-ho.
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Tanmateix, pel que fa a la recollida, la voluntat del CAAS ha estat sempre la de donar
màxim servei als municipis de la nostra comarca, essent exemple d’això l’ampliació del
servei ordinari l’exercici 2017, amb el servei extraordinari, el qual dona cobertura a
qualsevol eventualitat que puguin tenir els nostres municipis.
2. INSTALACIONS
El CAAS està donat d’alta al registre d’explotacions de nuclis zoològics de la
Generalitat de Catalunya amb el número G 2500053, amb la denominació de
Gosseres Comarcals, titularitat del Consell Comarcal de la Selva i classificació
“manteniment temporal d’animals”, data 29 d’abril de 1999.
El centre ha sofert diferents processos d’ampliació:










2006 Construcció del pati exterior d’esbarjo
2008 Conducció de l’aigua regenerada procedent de l’EDAR
2009 Instal·lació circuit intern d’aigua regenerada per netejar les instal·lacions
2014 Renovació de la furgoneta del CAAS mitjançant l’adquisició d’una nova.
2015 Ampliació de 8 boxes al pati exterior, substitució de totes les reixes dels
boxes i pavimentació antilliscant als passadissos de tota la zona exterior
2016 Neteja i adequació zona pàrquing i zona esbarjo exterior
2017 Adquisició de maquina anestèsia per gasos
2018 Obres d’adequació del magatzem extern en nous vestidors
2018-2019 Obres de d’adequació dels antics vestidors com a sala
d’intervencions veterinàries.

Actualment les instal·lacions integren:






Àrea de serveis: 126 m2
o Despatx
o Office
o Serveis
o Vestidors
o Sala d’atenció veterinària
o Magatzem tancat
o Magatzem obert
Boxes dels animals 50 boxes (4,00 x 2,00 mts) amb una zona coberta i un pati
Pati exterior d’esbarjo
Nous vestidors
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3. EQUIPAMENTS
3.1. Vehicles: Per tal de realitzar el servei de recollida d’animals el CAAS disposa
d’una furgoneta adaptada.
3.2. Elements de captura: 2 llaços, una gàbia trampa per gossos, 8 gàbies trampa
per gats, una sarbatana amb dards anestèsics i una xarxa de captura.
3.3. Equipaments informàtics i telemàtics : 1 ordinador PC, un telèfon mòbil
(649859459), un telèfon fix 972340813 i una connexió a internet.
3.4. Atenció veterinària: conjunt d’equipaments i utensilis necessaris per a la
pràctica de les cures i intervencions veterinàries: tisores, bisturís, xeringues,
màquines per depilar, centrifuga, làmpades, armaris, frigorífic, lupa, porta
sueros, esterilitzador sec, plusioximetre, maquina gasos anestèsics, etc.
3.5. Material de manteniment: el CAAS disposa d’un conjunt d’eines i instruments
per tal de garantir les tasques de manteniment bàsiques del centre: soldador,
trepant, radial, jocs de claus, grup generador de corrent, 1 carretó, 2 pales i
altres eines més petites.
3.6. Transportins: 4 tranportins de plàstic grans i 4 transportins plegables de
diferents mides.
3.7. Casetes: cada box està equipat amb dos cassetes de PVC model canadenca
per tal de donar més confort als animals, així com d’una menjadora per tal de
garantir el subministrament de pinso.

3.8. Maquina de polvoritzar: que consta d’un dipòsit de 100 lts i d’un motor per tal
de realitzar el tractament generals de controls de paràsits externs al conjunt de
les instal·lacions.
3.9. Generador de benzina per cobrir talls de llum elèctric.
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4. PERSONAL
La plantilla adscrita al CAAS per l’exercici 2019 és:



5 operaris a jornada complerta
1 veterinari en prestació de serveis (20 hores setmanals)

Dels quals:




4 places d’operaris fitxes a jornada sencera (35,0 h/setmanals).
1 plaça d’operari aprovada en la modificació RLT del 2019 a cobrir a primers
d’any.
1 veterinari, 20 hores setmanals mitjançant contractació prestació serveis.

Horaris i torns de treball: Donades les necessitats de manteniment dels animals
(alimentació, neteja i atenció) el CAAS requereix la presència d’operaris durant els 365
dies de l’any. Per tal d’atendre aquestes necessitats s’estableix un torns de treball i
unes rotacions de festius entre els operaris del centre.


Torns horaris de dilluns a divendres no festius:
o Matins: jornada continuada de 08,00 a 15,00 h
o Tardes: jornada partida de 10,00 a 17,00 h



Torns horaris dissabtes i festius
o Matins de 08,00 a 15,00 h



Rotació de guàrdies caps de setmana:
o Mitjançant rotació, entre els quatre operaris fitxes.
o El 5è operari contractat el 2019 prestarà servei tots els caps de setmana,
d’aquest forma és garanteix que sempre hi hauran dos operaris al centre.



Rotació de guàrdies en dies festius
o Mitjançant rotació, entre els quatre operaris fitxes. Es prioritzarà tenir dos
operis de guàrdia.

Marge d’entrada i sortida: d’acord conveni i condicions pactes a la Mesa general de
negociació temes comuns, el operaris del CAAS tenen un marge d’entrada i sortida de
60 minuts, sempre garantint l’obertura en horari d’atenció al públic.
Prestació servei veterinari: Per al 2019 es disposa d’una contractació de serveis
veterinaris amb Roberto Melero Astorga (centre veterinari CANVET), per una
dedicació diària de 20 hores/setmana.
Servei d’urgències veterinàries: disponibilitat de consultes i atenció veterinària
d’urgències les 24h hores els 365 dies.
Servei Extraordinari del CAAS
Es presta els dissabtes, diumenges i festius (atenent al calendari laboral del Consell
Comarcal de la Selva), des de les 14:30 fins a les 08:00 del dia següent. Es tracta d’un
servei complementari de tardes, nits i festius, que el Consell Comarcal de la Selva
subcontractarà a una empresa externa. La prestació d’aquest servei no està inclosa en
la prestació econòmica anual que han d’abonar els ajuntaments. El Consell Comarcal
liquidarà trimestralment a cada ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei la despesa
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corresponent, d’acord amb les quotes previstes i al nombre i tipus de servei que
s’hagin requerit. Els conceptes establerts són:




Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h
Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.
Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores)

Aquest servei es presta mitjançant contractació externa a un especialista, Bernard
Silva Cedillo (Educació Canina Infahund).
Els Voluntaris del CAAS
El Centre d’Acollida d’Animals ofereix la possibilitat de col·laborar als ciutadans que de
forma desinteressada volen ajudar a millorar les condicions de vida dels animals que
tenim allotjats.
Aquesta col·laboració està regulada per un contracte de voluntariat on es determinen
les tasques a desenvolupar i els compromisos d’ambdues parts. El Consell Comarcal
cobreix les despeses de l’assegurança preceptiva.
El cos de voluntaris està format per un màxim de 10 persones que col·laboren
regularment amb el CAAS en les tasques de suport al lliurament i recollida dels gossos
del CAAS als molts ciutadans que venen a passejar les mascotes, també en la gestió
d’informació als visitants i a la participació en fires locals.
5. HORARIS DEL CAAS
L’horari habitual de funcionament del centre és:



De 08,00 a 17,00 h dies laborables
De 08,00 a 15,00 h dissabtes i festius

L’horari del servei de recollida d’animals:



Servei ordinari:
de 08,00 a 14,30 h dies laborables
Servei extraordinari: tardes, nits, dissabtes i festius

Horari d’atenció al públic:
Per tal de garantir les tasques de neteja i adequació dels animals s’estableix un horari
d’atenció al públic:



De 09,00 a 16,30 h els dies laborables
De 09,00 a 14,00 h els dissabtes i festius

Els dies d’Any Nou, Reis, Nadal i Sant Esteve, donat que únicament hi haurà un
operari de guàrdia l’horari d’atenció al públic serà de 10,00 a 12,00 h.
Horari passejades:
•
•

De 10,00 a 16,00 h els dies laborables.
De 10,00 a 14,00 h els caps de setmana i festius.

Durant l’estiu, i sempre a criteri dels veterinaris del centre, l’horari de passejades es
modifica per tal d’evitar exposicions a la calor: de 09,00 a 12,00 h
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Els dies d’Any Nou, Reis, Nadal i Sant Esteve, donat que únicament hi haurà un
operari de guàrdia no hi hauran passejades.
Festius 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horari d’atenció

1 de gener
..................................................
19 d’abril (Divendres Sant)...........................
22 d’abril (Dilluns de Pasqua) ...........................
1 de maig (Festa del Treball) ..........................
24 de juny (Sant Joan) ...................................
15 d’agost (Mare de Deu)................................
11 de setembre (Diada Catalunya) .................
12 d’octubre (Festa Nacional)) .....................
1 de novembre (Tot Sants) .............................
6 de desembre (la Constitució) .......................
25 de desembre (Nadal) ..................................
26 de desembre (Sant Esteve) .........................

de 10,00 a 12,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 14,00 h
de 10,00 a 12,00 h
de 10,00 a 12,00 h

6. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA ALS MUNICIPIS
6.1. El Conveni
El Consell Comarcal de la Selva presta el servei de recollida d’animals de companyia
25 municipis de la comarca de la Selva.
Les condicions de la prestació del servei estan recollides en el conveni signat entre els
Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva.
El conveni es va actualitzar al 2017 i inclou com a principals novetats respecte de
l’anterior:
1. Servei Extraordinari de Recollida.
2. Les tasques de sanejament de les colònies de gats als municipis que així ho
considerin.
Reproducció del conveni tipus:
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
............................... PER A LA DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS I/O ENSALVATGITS.

A Santa Coloma de Farners, ** de ********** de 2017.

REUNITS
D’una banda l’il·lustríssim senyor/a *****************, alcalde/essa de l’Ajuntament de
***************, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per l’acord
del ple de data *** de ***** de 2015.
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I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per
acord del ple de data de 15 de juliol de 2015.
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la
seva virtut,
MANIFESTEN
Que correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans, d’acord amb
l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.
D’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els
ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora
en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels
Animals.
El Consell Comarcal de la Selva, entitat local supramunicipal, és el titular del Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva, el qual va entrar en funcionament el novembre de
1997, ubicat al municipi de Tossa de Mar, km1 carretera de Llagostera.
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta
com a nucli zoològic al registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix
amb la normativa vigent:
•
•

•
•
•
•

Duu un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en
què es recull de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida
dels animals i les dades de llur identificació.
El centre porta el llibre de registre a què es refereix el punt anterior, en el qual
han de constar les dades identificadores de cadascun dels animals que hi
entren i de la persona propietària o responsable d'aquests. Aquest llibre està a
disposició de les administracions competents.
El centre compta amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la
fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics
i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals.
Disposa d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar
dels animals.
Té a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
Vigila que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i
ésser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present,
CONVENI
Primera.- Objecte del Conveni
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de la
Selva prestarà el servei de recollida i acollida dels animals de companyia domèstics
(gossos i gats) perduts, abandonats i/o ensalvatgits atenent a la delegació d’aquesta
responsabilitat que fa l’ajuntament. En concret es delegació la prestació de:
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1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) abandonats,
perduts o ensalvatgits.
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) recollits.
3. El sanejament i l’esterilització dels gats d’acord el que estableix el “Programa
per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del Consell
Comarcal de la Selva.
Segona.- Durada del Conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser
modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.
Aquesta delegació tindrà vigència de tres anys, prorrogable per períodes iguals
successius.
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la delegació caldrà que formalitzi un
preavís amb una antelació de 6 mesos, abans de la finalització de l’exercici en curs.
Tercera.- Obligacions del Consell Comarcal de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva recollirà i acollirà a les seves instal·lacions del Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) els gossos i gats abandonats, perduts o
ensalvatgits.
Entenent que no tenen la condició d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits els
gossos i gats que:
1. Formin part de colònies urbanes i periurbanes, siguin aquestes controlades o
no per l’ajuntament, i que son alimentats voluntàriament per ciutadans
particulars i/o entitats animalistes.
2. Que es trobin possessió de qualsevol ciutadà o entitat animalista.
Independentment d’estar els animals identificats i/o censats a l’ajuntament, i de
que l’entitat estigui constituïda o no com a protectora.
El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i
materials de que disposa per atendre aquest servei que són: el personal adscrit al
servei de recollida i acollida, els vehicles especialitzats per la recollida, els
equipaments adients per a la captura dels animals i les instal·lacions del CAAS.
El servei de recollida establert presenta dues modalitats: el servei ordinari i el servei
extraordinari.
a) Servei ordinari de recollida: es presta aquest servei de dilluns a divendres, no
festius (atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva), en horari de
08:00 a 14:30 h. El pagament de la taxa anual per part dels ajuntaments inclou
aquest servei ordinari.
b) Servei extraordinari de recollida: es presta els dissabtes, diumenges i festius
(atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva) de 14:30 fins a les
08:00 del dia següent. Es tracta d’un servei complementari de tardes, nits i festius,
que el Consell Comarcal de la Selva subcontractarà a una empresa externa. La
prestació d’aquest servei no està inclosa en la taxa anual que han d’abonar els
ajuntaments. El Consell Comarcal liquidarà trimestralment a cada ajuntament que
hagi sol·licitat aquest servei la despesa corresponent, d’acord amb les quotes
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previstes a l’ordenança fiscal i al nombre i tipus de servei que s’hagin requerit. Els
conceptes establerts són:




Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h
Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.
Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores)

Aquest servei extraordinari es de recepció voluntària, es prestarà únicament a petició
expressa de cada ajuntament.
Els serveis municipals poden disposar de les instal·lacions del CAAS per fer lliurament
de qualsevol animal de companyia abandonat, perdut o ensalvatgit, que hagi sigut
capturat pels propis serveis locals, tots els dies de la setmana atenent l’horari de
funcionament del CAAS.
El Consell Comarcal de la Selva allotjarà a les seves instal·lacions, i d’acord amb la
normativa vigent, els animals de companyia (gossos i gats) abandonats, perduts o
ensalvatgits.
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels
animals (gossos i gats) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la qual
tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo d’acord estableix la normativa vigent.
Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no l’ha recollit, l'animal
pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
El Consell Comarcal de la Selva, en qualitat de titular del centre d’acollida, i d’acord
amb l’article 18 de Decret Legislatiu 2/2008, atendrà les peticions d'acolliment
d'animals de companyia realitzades pels particulars, les quals s'hauran de formular per
escrit. Aquestes peticions hauran d’anar precedides d’un informe dels serveis socials
de l’ajuntament i d’un informe del Consell Comarcal, i seran resoltes favorablement, o
no, en funció de la disposició d’espai al CAAS.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats
interessades (ajuntaments, ONG, centres d’ensenyament, etc.) les campanyes de
formació i sensibilització sobre la tinença responsable dels animals de companyia.
El Consell Comarcal de la Selva tindrà disposició de l’ajuntament tota la informació
sobre les recollides d’animals, els acolliments, les recuperacions, les adopcions i les
incidències produïdes.
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el seu servei de recollida ordinari
d’animals, tindrà la prioritat de retirar tots els dies laborables, els gossos i gats recollits
pels serveis municipals propis i allotjats temporalment en els dipòsits municipals. En
cas d’impossibilitat, per raons justificades, els serveis de recollida comarcal ho hauran
de comunicar via telefònica als serveis municipals.
En cas de comís preventiu d’un gos i/o gat, el Consell Comarcal de la Selva procedirà
únicament a la retirada del/s animal/s i al seu trasllat al centre (nucli zoològic) que
determini l’ajuntament per mantenir-lo/s en custodia preventiva. La recollida es farà si
prèviament s’ha la lliurat una copia de l’ordre de comís i els operaris del servei de
recollida van acompanyats per l’autoritat municipal responsable de procedir al comís.
Una vegada l’ajuntament aixequi el comís preventiu o determini el comís definitiu, els
servei de recollida procedirà a la retirada dels animals del centre i el seu trasllat al
CAAS en qualitat d’animals abandonats i susceptibles de ser adoptats per tercers.
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Quarta.- Obligació de l’Ajuntament
Correspon a l’ajuntament:
•
•
•
•

•

Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia en tot el seu terme
municipal.
Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es
determinin per reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i les
autoritats competents.
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment
els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals
de companyia.
Els ajuntaments poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi
hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. El
comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar
als animals comissats. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.
D’acord la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament la imposició de les sancions establertes per la comissió de les
infraccions tipificades com a lleus per aquesta Llei. La imposició de la multa pot
comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l'aplicació
del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el
moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.

Cinquena.- Finançament de la delegació
Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de
recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del
Consell Comarcal de la Selva.
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost
anual i de la seva aprovació.
El Consell Comarcal elaborarà, publicarà i aprovarà, d’acord amb el pressupost anual,
la taxa que haurà de pagar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui
delegades les prestacions i els serveis motiu d’aquest conveni. Aquesta taxa quedarà
reflectida en les ordenances fiscals que aprovarà el Consell Comarcal anualment:
Taxa T-13 “Taxa per el servei de recollida i acollida d’animals abandonats”.
La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de
recollida ordinari, l’acollida dels animals i totes les gestions administratives que
comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals s’elaborarà anualment
tenint en compte:





El nombre d’habitats del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.

Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del
servei, abonar al Consell Comarcal la taxa aprovada en l’exercici en curs.
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Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament
comportarà despesa per l’ajuntament si l’ha requerit, el cost d’aquest servei es
liquidarà trimestralment atenent a les quotes aprovades en l’ordenança fiscal T-13.
En cas el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i
esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes,
correspondrà a l’Ajuntament abonar addicionalment aquesta despesa atenent a les
taxes establertes en l’ordenança fiscal T-13.

Sisena.- Protecció de dades
L’Ajuntament de com a responsable dels fitxers i el Consell Comarcal de la Selva com
a encarregat del tractament de les dades, es comprometen a complir la normativa de
protecció de dades de caràcter personal. Correspon a l’Ajuntament, com a
responsable dels fitxers, haver procedit formalment a la seva aprovació i inscripció al
Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El Consell Comarcal de la Selva tractarà les dades en concepte d’encarregat del
tractament en els termes següents:
•
•

•

Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran
utilitzades per a les finalitats descrites en aquest conveni.
El Consell Comarcal de la Selva adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips utilitzats
en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret
exigible a les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament.
Implantarà les mesures de seguretat de nivell bàsic // mitjà // alt previstes en el
Reglament LOPD (RD 1.720/2007).
En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal de la Selva informarà
a la persona interessada de:




Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del Conveni.
Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament.
Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament davant l’Ajuntament // davant el Consell Comarcal de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap
finalitat aliena a la pròpia del Conveni. Excepte en els casos previstos legalment no les
comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona
interessada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal de la Selva en base a
aquest conveni, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament i es regularà en un
contracte amb els continguts exigits per l’article 21 del Reglament LOPD (RD
1.720/2007).
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a
l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El
Consell Comarcal de la Selva podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins
que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així
mateix podrà conservar dades anònimes amb finalitats estadístiques i de recerca.
Setena.- Nul·litat
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Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no convinguda
o il·legal, o inaplicable per qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat judicial o altra
autoritat competent, les parts modificaran aquesta disposició de manera raonable a fi
d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres disposicions es mantindran
inalterades.
Vuitena.- Modificació del Conveni i prescripció
Sense perjudici de totes les altres condicions, les omissions, afegits o modificacions
del present Conveni no seran vàlides o no tindran efecte si no són acordades per escrit
per les parts implicades.
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i
data indicats a l’encapçalament.

Salvador Balliu i Torroella

........................................

President
Consell Comarcal de la Selva

Alcalde/essa
Aj. de ................................

6.2. El finançament
6.2.1. Els cost municipal del servei
El pressupost de despeses aprovat pel 2019 és de 441.408,60 € amb una aportació
dels municipis de 170.758,56 € en concepte de servei ordinari. L’aportació de cada
municipi de la comarca s’elaborarà anualment tenint en compte:





El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT)
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT)
La superfície del municipi
El nombre d’animals recollits durant els darrers anys al municipi (gossos i gats)

Atenent aquestes dades, les aportacions que corresponen fer als diferents
ajuntaments per a la prestació del servei ordinari son:
Taula de preus per a prestació servei ordinari 2019
MUNICIPI
AMER
ANGLES
ARBÚCIES
BLANES
BREDA
BRUNYOLA
CALDES DE MALAVELLA
LA CELLERA DE TER

TAXA 2018
2.908,72 €
4.444,76 €
6.322,47 €
26.185,96 €
3.637,46 €
2.131,56 €
9.619,18 €
2.253,14 €
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FOGARS DE LA SELVA
HOSTALRIC
LLORET DE MAR
MAÇANET DE LA SELVA
MASSANES
OSOR
RIELLS I VIABREA
RIUDARENES
RIUDELLOTS DE LA SELVA
SANT FELIU DE BUIXALLEU
SANT HILARI SACALM
SANT JULIÀ I BONMATÍ
SANTA COLOMA DE FARNERS
SILS
SUSQUEDA
TOSSA DE MAR
VIDRERES
VILOBÍ D'ONYAR
TOTAL

3.184,96 €
4.005,20 €
27.751,22 €
10.569,24 €
2.681,64 €
2.263,93 €
6.283,46 €
4.478,07 €
2.400,47 €
3.288,49 €
- €
2.240,45 €
11.101,73 €
8.291,77 €
2.002,36 €
6.999,36 €
11.263,97 €
4.448,98 €
170.758,56

Per a la prestació del servei extraordinari l’aportació municipal és variable en funció del
nombre de serveis requetrits i de la tipologia del servei.
Taula: cost municipal per a la prestació del servei extraordinari
Servei Extraordinari

Preu públic

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h

62,40 €/gos

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn (de
22,00 a 08,00 h)

78,00 €/gos

Recollida extraordinària fallida

41,60 €/servei

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de
l’Ajuntament fins a 72 hores.

26,00 €/gos

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense diposit
muncipal temporal)

15,60 €/gos

Les aportacions municipals per a la prestació del servei de sanejament de colònies de
gats també és variable en funció del nombre d’animals a esterilitzar i del sexe.
Taula: cost municipal per a la prestació del serrvei de sanejament gats de colònies
Sanejament i control gats colònies urbanes
Cost unitari per gata femella

Import
55,00 €/animal
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Cost unitari per gat mascle
Test serològic FeLV / FIV

30,00 €/animal
15,0 € / test

6.2.2. Terminis de pagament
L’aportació fitxe que correspon a la prestació del servei ordinari serà facturada a
primers d’any a cada ajuntament, previament haurà estat necessari l’aprovació per part
del Consell Comarcal i dels ajuntaments de l’import que serà incorporat com addenda
al conveni.
Les aportacions varibales, servei extraordinari i servei de sanejament gats, serà
liuqidat trimestralment. Els preus unitaris per a la prestació d’aquest servei també
hauran de ser aprovats anualment pel Consell Comarcal i els ajuntament mitjançant
adedenda al conveni.
Els preus per a la prestació d’aquest serveis regulats mijançant aprovació anual per
amdues parts (Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament) i incorporades com
addenda al conveni estan exclosos d’IVA.
6.3. Els preus públics
Per tal de garantir la viabilitat del servei de recollida i d’acollida el Consell Comarcal
aprova anualment els preus públics que afecten a la recuperació de les mascotes i a
les adopcions.
Ordenança fiscal P-05
Preus públics associats a la recuperació d’un animal del CAAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartilla veterinària: 4,10 €
Anàlisis leishmània: 14,90 €
Anàlisis FeLV/FIV: 14,90 €
Desparasitació: 6,50 €
Vacunació cadells: 18,40 €
Vacunació adults: 18,40 €
Identificació microxip: 18,40 €
Esterilització gossa: 101,90 €
Castració gos mascle: 51,80 €
Esterilització gata: 51,80 €
Castració gat: 32,30 €
Inspecció veterinària: 23,30 €
Alta o modificació xip al COVC: 20,30 €
Passaport internacional: 19,80 €
Recollida d’un animal: 49,50 €
Desplaçaments: 25,00 €
Estada diària: 9,60 €/dia

Preus públics associats a l’adopció d’un animal
•
•

Adopció de cadells (gossos i gats): 88,96 €
Adopció gos adult: 159,35 €
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•

Adopció gat adult: 109,15 €

Bonificacions
•
•
•
•

Adopcions (cessions) d’animals a protectores col·laboradores que tinguin signat
conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal de la Selva 100 %
Adopcions a particulars en el marc de fires i desfilades 50 %
Adopcions a jubilats majors de 65 anys i aturats que ho acreditin 50 %

Els preus públics meriten un 21% d’IVA.
7. MARC LEGAL






Reglament de funcionament del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva aprovat
pel Consell Comarcal de la Selva el 2012.
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals.
DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de
manteniment dels animals de companyia.
ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics
de Catalunya.
REGLAMENT del CAAS, aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Selva el 20 de
desembre de 2016.
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