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Segons el decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció
dels  animals,  correspon als  ajuntaments o a  les entitats locals  supramunicipals,  en el  cas que els
municipis els hagi cedit les competències sota el principi de millora d'eficiència del servei, tota una
sèrie de funcions relacionades amb la protecció i el benestar animal.

El Consell comarcal de l'Alt Empordà disposa, des de l'any 2000, d'un servei comarcal per a la recollida
de gossos i gats abandonats o perduts. Aquest servei es realitza a través d'un contracte de serveis
amb l'Associació protectora d'animals i plantes de Figueres. La majoria dels municipis de la comarca
han delegat aquest servei. Per a més informació del servei aneu a: http://cuidam.mediambient-altemporda.org/

En concret, el conveni de delegació del vostre ajuntament al Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE)
és per a la gestió de:

a) La recollida i acolliment d'animals domèstics abandonats.

b) La gestió i control de colònies de gats.

El servei inclou, a més, el suport a algunes tramitacions administratives relacionades amb la recollida i 
control d'animals de companyia abandonats o perduts.

MILLORES I CANVIS DEL SERVEI 

A més a més, des del CCAE hem portat a terme una sèrie de canvis i millores per tal que el servei sigui
més eficient. En concret:

- El mes de setembre vàrem signar un nou contracte amb la Protectora d’animals i plantes de Figueres.

- Fins ara, cada vegada que es retornava un gos trobat al vostre terme municipal, havíeu d’abonar el
manteniment del gos amb una quantitat fixa, corresponent al manteniment de tot l’any o al de tot el
segon semestre, en funció de la data en què l’animal  entra a la protectora. Per aquest 2020 hem

http://cuidam.mediambient-altemporda.org/


incorporat la possibilitat de què, si el retorn al propietari es inferior a 20 dies, se us cobri únicament
una quantitat corresponent als dies que l’animal ha estat a a la protectora, abaratint considerablement
el preu. És per això que és molt important que registreu els gossos a l'ANICOM. D’aquesta manera, en
cas de què els animals es perdin, serà fàcil  i  ràpid localitzar els propietaris i  els vostres costos es
reduiran considerablement.

- Hem iniciat un procès de millora del servei web, que permetrà fer molt més àgil la gestió i obtenir
informació més acurada. Recordeu que podeu accedir al "meu espai" per a tenir les dades les les
sol·licituds de recollida que heu fet. Durant els propers mesos s'anirà ampliant la informació.

- Hem incorporat un tècnic específicament per fer el seguiment del servei.

-  Arrel  del  nou  contracte,  la  protectora  accepta  gossos  provinents  d’actuacions  policials  o
problemàtiques socials, amb un màxim de 21 dies d’estada i amb un preu específic d'entrada.

DADES DEL SERVEI AL VOSTRE MUNICIPI

Pel que fa al vostre municipi, aquestes són les dades relatives a aquest servei corresponents a l’any
2019:

Serveis de recollida efectuats: 1

Total animals recollits: 1

Animals recollits sense xip: 1

Retorns al propietari: 0

Adopcions: 1

Animals morts o eutanasiats: 0

Serveis efectuats en colònies de gats: 0

Gossos registrats a l’ANICOM: 25

Gats registrats a l’ANICOM: 0

Llicències gossos perillosos: 0


