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ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA 
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 
PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT (Exercici 2020) 

Introducció 

El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia 
abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997. Aquest servei es presta 
amb gestió directa i per als municipis de la comarca. 

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, correspon a l’ajuntament recollir i 
controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control 
dels animals salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, 
preveu que els ajuntaments puguin 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. 

En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord d’aprovar el 
conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de 
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser notificat a tots els 
ajuntaments per la seva aprovació. 

En data 21 de setembre de 2017 l’ajuntament d’Anglès ha tramés al Consell Comarcal de la 
Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament per la delegació de la 
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits signat. 

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva 

El municipi d’Anglès, d’acord amb el preus establerts per a les diferents tipologies que al 
final s’especifica, rep els serveis següents : 

Servei ordinari: 
Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari de 08,00 
a 14,30 h, l’acollida dels animals fins que siguin recuperats pels seus propietaris, o la seva 
adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels expedients i la gestió veterinària. Per a 
prestació d’aquest servei s’estipula anualment un preu per cada ajuntament, amb un 
pagament únic. 
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Servei extraordinari (recollida) 
Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament: 

 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 és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament merita 
despesa en cas de ser requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta despesa serà 
facturada trimestralment. 

Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades. 
Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa 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 liquidar 
l’import  trimestralment atenent als preus establerts anualment per a la contraprestació 
d’aquest servei que inclou: reunions amb els veïns, coordinació amb l’ajuntament i els 
voluntaris, cessió del material de captura, desplaçament dels animals capturats, atenció 
veterinària, esterilització, marcatge i retorn a la colònia. 

Segon: Finançament dels serveis   

El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. 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. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del pressupost anual i de la seva 
aprovació.  

1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS 
La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat 
del servei de recollida ordinari, el control 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’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. 

 
Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de despeses, sense 
incloure les partides d’inversions (100% Consell Comarcal) i les del servei de recollida 
extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, tardes i nits, que correspon 100% als 
ajuntaments que ho requereixin). 
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Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment pressupost del 
servei de recollida i control d’animals de companyia. La distribució de l’aportació municipal 
es realitza tenint en compte: 

 Nombre d’habitants ........  35 % 
 Superfície del municipi ...    5 % 
 Nombre d’habitatges ......  10 % 
 Gossos recollits (5 darrers anys) 40 % 
 Gats recollits (4 darrers anys)  10 % 

 
Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida ordinari i 
d’acollida dels animals que correspon a l’ajuntament és: 

 % total comarca euros comarca euros municipi 

Habitants (5.479 h ) 3,38 % 52.500,00 € 1.772,77 €

Superfície (16,31 km2) 1,79 % 7.500,00 € 134,16 €

Habitatges (2.081 h) 3,28 % 15.000,00 € 492,40 €

Gossos  (13 gossos) 1.30 % 60.000,00 € 781,60 €

Gats (2 gat) 1,50 % 15.000,00 € 2224,44 €

Quota fitxa (1.000,00 €) 24.000,00 1.000,00 €

TOTAL  4.405,37 €

 

2. Servei de recollida extraordinari 

Servei Extraordinari Preu unitari

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 dipòsit municipal 
temporal) 

15,60 €/gos
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3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats 

Sanejament i control gats colònies urbanes Import

Cost unitari per gata femella 55,00 €/animal

Cost unitari per gat mascle 30,00 €/animal

Test serològic FeLV / FIV 15,0 € / test

 

Tercer: Vigència 
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el  conveni 
entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament d’Anglès per la delegació de la 
responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits. 

Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs. 

Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 
 Import de: 4.405,37 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant pagament únic a 

l’inici de l’exercici. 
 En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de colònies 

urbanes de gats, es facturarà trimestralment, d’acord al nombre de serveis requerits, la 
seva tipologia i els preus establerts a l’apartat segon. 

 

Santa Coloma de Farners,  

 

Àstrid V. Desset Desset Salvador Balliu i Torroella 

 

Alcaldessa President 
Ajuntament d’Anglès Consell Comarcal de la Selva 
 

Sandra Pinos Martínez Joan Manso Bosoms 
 
 
 
 
Secretària Vicesecretari 
Ajuntament d’Anglès Consell Comarcal de la Selva 
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