PETICIÓ DE CESSIÓ D’UN ANIMAL DE COMPANYA
Els propietaris/posseïdors d’animals de companyia registrats en un municipi de la Comarca de la
Selva poden sol·licitar la cessió voluntària, per motius justificats, de la mascota al Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS). El CAAS és un centre destinat a la recollida i acollida
d’animals perduts i/o abandonats a la comarca. Tot i no contemplar les acollides voluntàries
d’animals amb propietari, en casos justificats i en funció de la disponibilitat d’espai, pot considerar
favorablement la cessió definitiva d’una mascota.
Requisits obligatoris:
•

•
•

L’animal a d’estar registrat i censat en un municipi de la comarca de la selva que tingui
delegat el servei de recollida al Consell Comarcal amb, com a mínim, un any d’anterioritat a
la sol·licitud.
L’animal ha d’estar en bones condicions sanitàries, amb les vacunes al dia i desparasitat.
L’animal ha d’estar esterilitzat i lliure de leishmaniosis, en cas de no estar esterilitzat o no
estar testat de leishmaniosis, el propietari/posseïdor haurà d’abonar el preu públic
corresponent.

Que s’ha de fer?
Presentar sol·licitud al registre del Consell Comarcal de la Selva. La sol·licitud s’ha de signar i es
pot presentar de diferents formes:
1. Portar la documentació al registre del Consell Comarcal de la Selva. Passeig Sant
Salvador, 25-27. 17430 Sta Coloma de Farners.
2. Presentació telemàtica a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva
(requereix certificat digital): Seu electrònica
Justificació dels motius: A la sol·licitud s’ha de raonar els motius pels quals es demana la cessió
de l’animal. Únicament s’atendrà favorablement, en cas de disposar d’espai, aquells casos que
es considerin raonadament necessaris.
Que cal adjuntar a la sol·licitud
•
•

Copia de la cartilla sanitària: fulls on s’indiqui les dades del gos, les dades del propietari, les
vacunes i l’esterilització.
Documentació que acrediti la necessitat raonada de cessió de l’animal, per exemple: informe
dels serveis socials conforme el propietari no es pot fer càrrec, no disposa de ningú que pugui
atendre l’animal i no té recursos econòmics per allotjar la mascota en una residència.

Resposta i lliurament
El Consell Comarcal valorarà la petició i donarà una resposta en un termini no inferior a 15 dies
des del moment de presentada la sol·licitud.
Criteris de valoració:
1. La disponibilitat d’espai al centre. Penseu que el CAAS recull tots els animals perduts i
abandonats a la comarca (1.200 animals/any), únicament s’atendrà favorablement una
cessió si es disposa d’espai.
2. Els motius raonats i acreditats pel qual es demana la cessió.
3. Les característiques de l’animal:
• Es desestimaran animals no sociabilitzats o amb comportaments agressius vers les
persones o la resta d’animals.

•

Es desestimaran animals amb dificultats de ser adoptats donat que el CAAS no està
pensat per allotjar els animals de forma permanent (edat avançada, lesions greus,
races PPP, etc). En aquest casos buscarem col·laborar per tal de buscar altres
alternatives viables.

