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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE 
............................... PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA 
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 
PERDUTS I/O ENSALVATGITS.  
 
 

Santa Coloma de Farners,       de       de       
 

REUNITS 

 
D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la 
Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de 
conformitat amb l'acord del Ple de ************ de ************ de ************  , assistit pel 
secretari/a de la corporació. 
 
D'altra part, el senyor/a ************, Alcalde/ssa de l’Ajuntament de ************, 
facultat/ada per ************   de data ************ de ************ de ************ , 
assistit/da pel secretari/a de l’ajuntament. 
 
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixent-
se, mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest 
efecte,  
 

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, com 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. 
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• 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. 

L’Ajuntament de ********** està interessat en delegar les competències de la recollida i 

control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits al Consell 

Comarcal de la Selva, atesa la major especialització, infraestructura i personal que en 

aquest àmbit ja disposa aquesta corporació. 

L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que 

correspon a la comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per 

delegació o conveni. Així mateix, de conformitat amb l’apartat 1.c, d’aquest article, i 

preceptes concordants, ambdues parts han convingut les condicions per les quals 

s’efectuarà la delegació de competències de la recollida i control dels animals de 

companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits del municipi de ******. 

En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les 
següents, 
 

CLÀUSULES 

 
Primera.- Objecte del Conveni i titularitat 
 
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de la 
Selva prestarà el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia 
domèstics (gossos, gats i fures) perduts, abandonats i/o ensalvatgits atenent a la 
delegació d’aquesta competència que fa l’ajuntament. En concret es delega la gestió 
de: 
 
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) 

abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures) 

recollits. 
3. El sanejament i l’esterilització dels gats ferals d’acord el que estableix el “Programa 

per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del Consell Comarcal de 
la Selva. 
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El titular dels animals serà el Consell Comarcal de la Selva que podrà, d’acord 
estableix el Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, lliurant-los al seus propietaris o, en cas d’abandonaments, 
donant-los en adopció o cedint-los a altres protectores col·laboradores. 
 
Segona. Compromisos de les parts 
 
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, gats i fures abandonats, perduts 
i/o  ensalvatgits.  
 
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. Aquells animals 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. 

3. Aquells animals que siguin motiu d’un comís preventiu o d’una actuació judicial 
que determini la seva custodia de forma temporal. 
 

El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i 
materials de que disposa per atendre aquest servei, en concret: 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: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió 

directa pel mateix Consell Comarcal, 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 cost del servei està determinat per la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i 
acolliment d’animals abandonats. 
 

b) Servei extraordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió 
indirecta, ampliant l’anterior, amb la recollida 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 contractarà a una empresa especialitzada. El 
cost del servei és variable, en funció dels serveis sol·licitats i les quotes aprovades 
a la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i acolliment d’animals abandonats. A 
tal efecte, el Consell Comarcal liquidarà trimestralment la despesa corresponent a 
cada ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei. Aquest servei inclou: 

 
▪ Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a 

les 22:00 h 
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▪ Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 
08:00 h. 

▪ Recollida i trasllat al CAAS els 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 i/o ensalvatgit, que hagi sigut 
capturat pels propis serveis municipals, 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, gats i fures) abandonats, perduts 
o ensalvatgits. 
 
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels 
animals (gossos, gats i fures) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la 
qual tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo d’acord amb el que 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 del 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. Únicament seran valorades aquelles 
sol·licituds que corresponguin a animals registrats prèviament al cens del municipi. 
 
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats 
interessades (ajuntaments, centres veterinaris, entitats animalistes, 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 en presència de l’autoritat que pràctica el comís, 
i al seu trasllat al centre (nucli zoològic) que determini l’ajuntament, o altre 
administració responsable del comís,  per mantenir-lo/s en custodia preventiva. En 
aquest casos la recollida es farà únicament si prèviament s’ha lliurat una copia de 
l’ordre de comís i els operaris del servei de recollida van acompanyats per l’autoritat 
responsable del comís. Una vegada l’ajuntament aixequi el comís preventiu o 
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determini el comís definitiu, els servei de recollida procedirà a la retirada del/s animal/s 
del nucli zoològic designat per l’ajuntament i el seu trasllat a l’ajuntament, en cas es 
tracti d’un aixecament del comís, o a les instal·lacions del CAAS, en cas es tracti d’un 
comís definitiu, en aquest cas l’ajuntament haurà de redactar la cessió definitiva de 
l’animal al Consell Comarcal de la Selva. 
 
De l’Ajuntament: 
 
Correspon als ajuntaments 
 

• 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.  

 
Tercera. Els compromisos econòmics assumits per les parts i la seva distribució 
temporal 
 
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, aprovarà i publicarà, d’acord amb el pressupost anual, 
la taxa que haurà de liquidar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui 
delegades les competències. Aquesta taxa formarà part de 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 i manteniment dels animals al CAAS i totes les gestions 
administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals, 
es determinarà d’acord amb els següents criteris: 
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▪ 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 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. 
 
Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament 
comportarà cost 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 el cas que 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 al previst 
a l’ordenança fiscal T-13. 
 
Quarta. Actuacions en cas d’incompliment 
 
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector 
Públic (LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 
part d’algun dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora 
un requeriment perquè compleixi en un termini determinat amb les obligacions i 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni 
i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment 
persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la 
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del 
conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si 
així s’haguessin previst. 
 
Cinquena. El seguiment i vigilància del conveni 
 
Anualment el Consell Comarcal de la Selva redactarà la memòria del servei, la qual 
haurà de ser aprovada per l’òrgan competent i notificada a l’ajuntament. 
 
Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de ****************, una comissió de 
seguiment d’aquest conveni, que la integrarien un representant del Consell Comarcal 
de la Selva i un representant de l’Ajuntament. Les funcions d’aquesta Comissió seran: 
 

• El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
Conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si 
escau. 

• Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir. 

• La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei. 
 
Les decisions i els acords de la Comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
La Comissió es considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del Conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
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Sisena. Règim de modificació del Conveni. 
 
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin 
noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts. 
 
Setena. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se 
prorrogar de mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a quatre 
anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, llevat que es doni alguna circumstància 
d’expiració del termini pactat o qualsevol de les seves pròrrogues de conformitat amb 
el que es disposa en el present conveni.  
 
Vuitena. Extinció del conveni 
 
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els 
següents supòsits: 
 

• Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del 
present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment 
del seu objecte. 

• Per decurs del termini fixat com a durada del conveni. 

• Per mutu acord de les parts signants del conveni. 

• Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions 
assumides i derivades del present conveni. 

• Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una 
antelació mínima de tres mesos. 

• Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu. 
 
Novena.- Nul·litat 
 
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. 
 
Desena. Règim de publicitat i transparència  
 
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació 
amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15 
d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i al web de Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del Portal de la 
Transparència. 
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Onzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015, de 
1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que 
puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, perquè així consti, els atorgants s'afirmen i ratifiquen en tot allò que s'ha exposat en 
aquest document, i el signen per duplicat i a un sol efecte, a la ciutat i data al 
nomenament esmentats. 
 
Pel Consell Comarcal de la Selva   Per l’Ajuntament de *********** 
El president      L’alcalde/ssa 
 
 
 
Salvador Balliu i Torroella    ******* 
 
 
 
El vicesecretari del Consell Comarcal El/la secretari/ària de l’Ajuntament 
 
 
 
Joan Manso i Bosoms    ******* 
 


