EDICTE

plenària ordinària de data 2 d’octubre de 2018, es va sotmetre l’acord a informació pública
durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’edictes en el tauler d’anuncis de
la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número de registre
2018037289 de 16 d’octubre de 2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
7728 de 17 d’octubre de 2018, durant el qual no es va presentar cap reclamació a l’esmentat
expedient, per la qual cosa ha esdevingut aprovat definitivament el Reglament orgànic
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d’Acollida d’Animals Domèstics de Companyia del Consell Comarcal del Maresme, en sessió

A

Havent-se aprovat inicialment la modificació del Reglament del Servei Públic Comarcal

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació a l’expedient,
es fa públic el text íntegre del Reglament del Servei Públic Comarcal d’Acollida d’Animals
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regulador del Consell de Cultura del Maresme.
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DISPOSICIO FINAL
ANNEX: Càlcul i regularització de les quotes municipals
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte del servei
1.

El Consell Comarcal del Maresme va crear el Servei comarcal d'acollida d'animals
domèstics de companyia que es denomina Centre d'acollida d'animals domèstics de
companyia, en endavant el Centre, per acord de Ple de data 20 de setembre de 2010.

2.

El Centre d'acollida d'animals domèstics de companyia té per objecte prestar els serveis
que resulten de les competències delegades pels ajuntaments del Maresme en matèria de
protecció dels animals i el finançament corresponent.

3.

La política del Centre ha de ser coneguda i assumida pels cossos que, depenents de
l'administració municipal, tinguin per missió atendre la seguretat dels ciutadans i fer
complir les ordenances que els afectin.

4.

El Centre presta aquests serveis:
a) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits 1.
b) Acollir en centres de recollida d'animals els abandonats o perduts 2.
c)

Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats,
cedits o sacrificats.

5.

El Centre també col·labora amb els ajuntaments de la comarca per promoure actuacions
encaminades a assolir el màxim nivell de protecció dels animals, afavorint una
responsabilitat més elevada i una conducta mes cívica de la ciutadania en la defensa, la
preservació i la tinença dels animals domèstics de companyia.

6.

El Centre promou activitats socials, formatives i educatives que generin un valor afegit.

7.

Les prestacions del Consell Comarcal del Maresme no eximeixen l'ajuntament d'exercir les
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Article 28. Finançament del servei
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CAPÍTOL 5. FINANCAMENT

CVE 2018045000

Article 27. Queixes, reclamacions i denúncies

Data 13-12-2018

Article 26. Limitacions i condicions d'utilització dels serveis

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 25. Ciutadans col·laboradors

A

Article 24. Usuaris

B

competències ni de prestar els serveis que li pertoquen quan el centre estigui saturat.

1

Article 3.f del Text refós de la Llei de protecció dels animals (Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril).
2
Article 3.g del Text refós de la Llei de protecció dels animals (Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril).

Article 2. Animals domèstics de companyia
1.

Als efectes d'aquest reglament i del servei que regula tenen la consideració d'animals
domèstics de companyia els gossos i els gats.

2.

Les definicions d'animal abandonat, animal salvatge urbà, nucli zoològic, instal·lació per al
manteniment d'animals de companyia i associació de protecció i defensa dels animals, als
efectes d'aquest reglament i del servei que regula són les contingudes en el Text refós de
la Llei de protecció dels animals (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril).

Article 3. Gestió i organització del Servei

CAPÍTOL 2. ELS SERVEIS DEL CENTRE
Article 4. Prestacions
El Centre d'atenció d'animals domèstics de companyia presta els serveis de:
• Acollida d'animals amb o sense propietari conegut.
• Acollida per cessió directa.
• Acollida per disposició administrativa o judicial.
• Recollida d'animals prèviament capturats.
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indirecta a través de qualsevol de les modalitats de contracte de gestió de servei públic que

A

El Consell Comarcal prestarà els serveis i les activitats de l'article 1 en forma de gestió

El Centre acull els animals recollits amb o sense identificació i/o propietari conegut. El
servei inclou totes les actuacions a dur a terme en relació amb l'estada al centre fins a
l'adopció o fins al sacrifici dels animals i l'eliminació dels cadàvers.

2.

El servei es presta de manera continuada tot l'any.

Article 6. Acollida per cessió directa
1.

El propietari o posseïdor de l'animal pot cedir-lo directament al Centre per al seu
acolliment. La petició d'acollida s'ha de formular per escrit. En cap cas els animals es
recullen fora del Centre.

2.

La petició d’acollida haurà de complir els següents requisits:
-

L’animal haurà d’estar identificat i censat en un municipi de la comarca.

-

L’animal haurà de complir les condicions sanitàries bàsiques (desparasitació, vacunes i
esterilització) i disposar de la cartilla sanitària amb les seves característiques i
necessitats.

-

El propietari es compromet a abonar el preu públic regulat per l’ordenança
corresponent del Consell Comarcal.

3.

El Consell Comarcal disposarà de dos mesos per resoldre les peticions que siguin correctes,

Data 13-12-2018

Article 5. Acollida d'animals amb o sense propietari conegut
1.
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Secció 1. Recollida, transport i acollida
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• Residència per animals de propietat i/o utilitat pública.

i en cas de silenci, aquest serà negatiu.
4.

L'acceptació de l'animal està condicionada a la capacitat i disponibilitat del Centre. Les

5.

La prestació del servei estarà condicionada al previ abonament del preu públic
corresponent.

6.

El servei inclou les actuacions a dur a terme fins a l'adopció, el sacrifici dels animals i
l'eliminació dels cadàvers.

B

peticions s'atendran per llista d'espera amb avís al propietari o al posseïdor.

Article 7. Acollida per disposició administrativa o judicial.
1. El Centre pot acollir animals per decisió administrativa o judicial, pel seu comportament, per
la seva perillositat, per haver ocasionat danys a les persones, per estar en observació sanitària
o quan alguna altra situació així ho aconselli.
2. El servei inclou les actuacions a dur a terme fins a la devolució de l'animal al propietari,
l'adopció, el sacrifici i l'eliminació del cadàver.
Article 8. Recollida d'animals prèviament capturats
El servei consisteix en la recollida (no captura) i trasllat d'animals de companyia domèstics

361 dies l’any —exclosos els dies 25 de desembre, 1 de gener i el Divendres i Diumenge
Sants—. Queden exclosos, per tant, els gats del carrer, tret que estiguin accidentats o malalts.
El servei inclou totes les actuacions necessàries fins a l'acollida al Centre, l'adopció de l'animal
o el sacrifici de l'animal i l'eliminació del cadàver.
Secció 2. De l'atenció als animals
Article 9. Servei veterinari
1.

El centre disposa un servei veterinari que garanteix les condicions de salut, higiene i
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personal que cada ajuntament hagi establert al número que s’indiqui, durant 24 hores al dia,
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municipis de la comarca adherits al servei, a petició telefònica de la seva policia local o

A

abandonats, perduts o ensalvatgits, prèviament capturats o retinguts, de qualsevol dels

seves instal·lacions, així com del control mèdic, el sacrifici, l'esterilització dels animals i
l'assessorament dels perfils d'adopció. Les prestacions bàsiques del servei veterinari, en
relació amb els animals acollits del Centre són:
-

Exploració.

-

Desparasitació.

-

Identificació.

-

Vacunació.

-

Esterilització.

-

Eutanàsia.

-

Manteniment dels animals.

-

Avaluació de possibilitats d’adopció.

-

Quiròfans veterinaris.

-

Participació en campanyes de sensibilització, publicitat o de qualsevol tipus
de formació de la comarca o del centre.

Article 10. Estada
1.

Als animals acollits en el Centre se'ls dispensa el tracte previst per la normativa de
protecció dels animals, garantint en tot moment les condicions higièniques i sanitàries
compatibles amb el seu benestar i confort.

2.

El Consell Comarcal, en relació als animals acollits en el Centre, ha de complir les

Data 13-12-2018

El veterinari és el responsable de les condicions higièniques i sanitàries del Centre i de les
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benestar dels animals.

obligacions que li corresponen com si fos posseïdor de l'animal.
3.

El Centre s'ha de fer càrrec dels animals acollits fins que siguin recuperats, adoptats o
localitzar la persona propietària, l'animal pot ser cedit, acollit temporalment o adoptat.

Article 11. Recuperacions d'animals extraviats

B

sacrificats. Transcorregut el termini per recuperar els animals i no havent estat possible

El centre col·labora en la localització dels propietaris i la recuperació d'animals perduts.
Desenvolupa les gestions necessàries per tal que, a través de mitjans propis o els de la xarxa,
s'assoleixi aquest servei.
1.

El Centre portarà a terme les accions necessàries per intentar localitzar els propietaris dels
animals, a través del mitjans propis, els de les institucions gestores de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Catalunya (AIAC) o de l’ANICOM (Registre General d’Animals
de Companyia) o els registres censals dels ajuntaments de la Comarca.

2.

Si l’animal està identificat:
-

Se li comunicarà al propietari de forma telefònica que el Centre ha trobat el seu

Si no se’l pot localitzar mitjançant via telefònica, se li comunicarà per escrit al domicili
que consti en l’arxiu de la situació en la que es troba el seu animal, de l’obligació de
recuperar-lo i del corresponent procediment.

3.

Si l’animal no es troba identificat, es col·locarà una fotografia del mateix a la web del
Centre amb les dades bàsiques. Si en el període de 30 dies hàbils, no es reclama la
propietat de l’animal, aquest s’introduirà a la llista dels adoptables.

4.

El termini per recuperar els animals s'ha d'ajustar a les previsions de la normativa vigent,
de la mateixa manera que les condicions de lliurament de l'animal al seu propietari.

5.

El propietari haurà d’abonar les despeses que s’hagin generat durant l’acollida i atenció de
l’animal (veterinari, alimentació, manteniment, etc), regulades com a preu públic en
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seguir.

A

animal, amb l’obligació que li correspon de recuperar-lo així com el procediment a

6.

Si s’hagués produït algun tipus d’infracció per part del propietari o per part del centre
segons les normes regulades de protecció dels animals i de la tinença responsable,
aquestes no es veuran compensades ni excloses, en cap cas, pel pagament de les
despeses citades en el punt anterior.

Article 12. Adopció dels animals abandonats
1.

El centre ha de dur a terme activitats que fomentin l'adopció, mirant de trobar en cada

2.

Els animals lliurats en adopció ho seran després d'haver comprovat l'estat sanitari,

cas el perfil adequat.
haver estat vacunats, identificats i esterilitzats, sota els criteris de la normativa vigent.
3.

El Consell Comarcal ha de lliurar a l'adoptant un document acreditatiu en que constin
les dades d'identificació.

4.

Les persones que vulguin adoptar un animal s’adreçaran directament al centre,
indicant quin tipus

d’animal els interessa i amb el consentiment i assessorament

veterinari del centre pel que fa als perfils d’adopció acordaran una data de visita per a
poder conèixer el/s animal/s.
5.

Les persones que rebin un animal en adopció hauran de signar un contracte d’adopció
d’acord amb la legislació vigent amb el Consell Comarcal i abonar el preu públic
establert per l’ordenança corresponent del Consell Comarcal del Maresme.

6.

Data 13-12-2018

les reclamarà.
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l’ordenança corresponent del Consell Comarcal del Maresme, abans d’emportar-se l’animal

Els animals donats en adopció es lliuraran identificats, desparasitats, vacunats i

Article 13. Horari d’atenció al públic
L’horari en que el Centre restarà obert per a les recuperacions, adopcions i atenció al ciutadà
en general serà com a mínim:
-

De dilluns a dissabte de 11.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h.

-

Diumenges i festius de 11.00 a 14.00 h.

B

esterilitzats de conformitat amb la normativa vigent.

Romandrà tancat l’1 de gener, el 25 de desembre i Divendres i Diumenge Sants, quan no hi
haurà atenció al públic.
Aquest horari podrà ser modificat per acord del Consell Comarcal del Maresme.
Article 14. Personal
1.

El personal adscrit al Centre ha de dispensar un tracte digne i correcte als animals que hi
arribin, seguint les prescripcions establertes en la normativa de protecció dels animals. Els
usuaris han de ser tractats correctament i se'ls ha d'informar de totes les qüestions que es
plantegin.

3.

El personal d'atenció als animals ha de seguir un curs de cuidador o cuidadora d'animals
d'acord amb el programa aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i obtenir-ne
l'aprofitament o qualificació per superar-lo.

4.

El personal adscrit al Centre ha de seguir les prescripcions higièniques, sanitàries, medi
ambientals i de seguretat que s'estableixin en relació amb els animals i les instal·lacions, i
gaudirà d'un Pla d'higiene i salut laboral d'acord amb les funcions que desenvolupi.

Article 15. Instal·lacions
1.

El Centre ha de disposar de les condicions higièniques i sanitàries i de benestar adequades
a les necessitats dels animals. Han de disposar de les corresponents mesures de seguretat,
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utilitzar la indumentària que aprovi.

A

El personal adscrit al Centre ha de vestir d'acord amb les indicacions del Consell Comarcal i
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2.

El Centre ha d'adequar les seves instal·lacions a la normativa vigent sobre les condicions
del manteniment dels animals en cada moment.

3.

Els usuaris estan obligats a col·laborar en el manteniment en bon estat de les
instal·lacions, responsabilitzant-se dels danys que causen els animals de la seva propietat
o possessió.

Article 16. Vehicles
Pel transport dels animals s'ha de disposar d'un vehicle que ha d'esser concebut per a protegir
els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes. En la càrrega i descàrrega
dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o sofriments.
CAPÍTOL 3. DE LES ACTIVITATS DE FOMENT DEL CENTRE
Article 17. Activitats de foment
-

Promoció de la tinença responsable d'animals de companyia.

-

Registre públic informatitzat d'animals acollits.

-

Recuperació d'animals extraviats.

-

Promoció de l'adopció d'animals abandonats.

-

Servei d'atenció ciutadana.

-

Col·laboració amb els ajuntaments.

-

Educació i promoció.

-

Servei d'informació de la Xarxa.

-

Col·laboració amb ciutadans col·laboradors.

Article 18. Promoció de la tinença cívica d'animals de companyia
1.

El Centre ha de promoure activitats de formació, informació i difusió de la tinença cívica
d'animals de companyia.

Data 13-12-2018

2.
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B

limitar el nombre d'animals que convisquin en grups per tal d'evitar baralles i la propagació
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amb la finalitat de garantir la integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i

2.

La política divulgativa i educativa s'ha d'encaminar a aconseguir els objectius d'evitar els
abandonaments, esterilitzar, censar i identificar els animals i fomentar el comportament
cívic amb els animals al carrer. El Centre també ha de col·laborar amb aquelles iniciatives
que promoguin aquests objectius.

Article 19. Registre públic informatitzat d'animals acollits
1.

Els animals acollits en el Centre s'inscriuen en un registre informatitzat d'accés públic amb
la finalitat de localitzar els seus propietaris i/o promoure'n l'adopció, d'acord amb sistemes
de tractament, difusió i consulta de la informació que permeti emprar la xarxa informàtica

dels animals, les circumstàncies de la recollida o lliurament, la persona que n'ha estat
propietària, si fos coneguda, i les dades de l'animal.
Article 20. Servei d'atenció al ciutadà
El Centre disposa d'un servei d'atenció al ciutadà per garantir les visites, les tasques educatives
i facilitar la informació sobre la tinença responsable.

Col·labora en el desenvolupament dels registres censals municipals.

b)

Facilita les dades d'identificació dels animals del Centre als ajuntaments als quals dona
servei.

c)

Assessora sobre els temes relacionats amb nuclis zoològics.

d)

Fomenta

l'intercanvi

d'informació

de

les

activitats

o

indrets

que

predisposen

a

l'abandonament dels animals.
Article 22. Educació i promoció
1.

El Centre genera campanyes de promoció i educació per tal d'afavorir la tinença
responsable en tots els seus aspectes. Així mateix col·labora en aquelles iniciatives que
promoguin aquests objectius, restant obert a totes aquelles demandes de caire educatiu.

2.

El Centre genera activitats de col·laboració en campanyes d'àmbit social, per tal d'afavorir
la reinserció de joves adults amb problemes socials i la col·laboració amb malalts mentals i
discapacitats psíquics que tolerin contacte amb animals domèstics.

Article 23. Servei d'informació de la xarxa
El Centre esta interconnectat via informàtica amb la Xarxa de Centres compartint les dades i la
informació necessària per facilitar el funcionament del Programa de la Diputació de Barcelona.
CAPÍTOL 4. RÈGIM DELS USUARIS
Article 24. Usuaris
1.

Són usuaris del Centre els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia, els

Data 13-12-2018

a)
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Article 21. Col·laboració amb els ajuntaments
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El registre ha de recollir de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida

A

municipal.
2.

adoptants dels animals i en general els ciutadans que participen en el Centre com a
beneficiaris o destinataris de les accions, polítiques i campanyes que desenvolupa el
2.

Els usuaris del Centre tenen els drets i les obligacions que d'acord amb les normes sobre
protecció dels animals i aquest Reglament els corresponen.

Article 25. Ciutadans col·laboradors

B

Centre, i els mateixos ajuntaments.

Són ciutadans col·laboradors tots aquells que de manera lliure es personen al Servei, amb la
voluntat de millorar la qualitat de vida dels animals residents, dedicant una part del seu temps,
de manera altruista, a passejar-los.
Tots els ciutadans que col·laborin, hauran d’estar donats d’alta al registre de «Ciutadans
col·laboradors del Servei». No s’autoritzarà el passeig dels animals als menors de 16 anys. El
Servei facilitarà un carnet de col·laborador a tots els voluntaris, que l’hauran de portar sempre
de forma visible.
Els col·laboradors realitzaran les tasques següents:
-

Passejar els animals per espais públics. Durant el passeig, seran els únics responsables

Facilitar la seva socialització.

-

Sota cap concepte, poden assumir tasques laborals que siguin pròpies de treballadors del
Servei.

-

Els ciutadans col·laboradors hauran de respectar les presents normes, així com adequar-se
a les ordenances dels municipis i a les normes generals d’higiene i de salut, concretament:
o

Recollir les defecacions els animals.

o

Portar sempre lligats als animals.

o

No passejar per platges, zones restringides o que puguin suposar un risc per als
infants.

o

Utilitzar el morrió per aquells animals que siguin potencialment perillosos.
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Acostumar-los al tracte amb les persones i altres animals.

A

dels animals.
-

Els animals es retornaran al Centre en el termini que s’hagués pactat. Els col·laboradors hauran
de comunicar al Servei de qualsevol incidència que s’hagi pogut ocasionar durant el passeig.
Article 26. Limitacions i condicions d'utilització dels serveis
1.

Els horaris d'atenció al públic i els de les prestacions del Centre han d'estar determinats,
publicitats i exposats de manera visible.

2.

Les actuacions de maneig dels animals morts s'han d'efectuar en un espai que no en
permeti la visualització per personal aliè al Centre.

3.

No s'admetrà en el Centre la presència de persones alienes al seu funcionament, llevat de
les degudament autoritzades, fora dels horaris establerts d'obertura al públic.

Article 27. Queixes, reclamacions i denúncies
1.

El Centre disposa de fulls de reclamacions i denúncies on es registren les formulades pels
ciutadans. Ha d’informar als usuaris de la seva existència i disponibilitat. El Centre també
disposa d’un llibre de suggeriments.

2.

El Centre complirà tots els requeriments que estiguin establerts en la legislació vigent en
matèria de protecció dels consumidors i els usuaris, especialment de les obligacions
d’informació i facturació.

3.

Els actes realitzats en l'exercici de les atribucions delegades al Consell Comarcal són

Data 13-12-2018

d’elles, amb la seva corretja i el collar corresponent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquests seran lliurats pel responsable del Centre, sempre fora de les instal·lacions, mai dins
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Els treballadors del Centre seran els encarregats de determinar quins animals s’han passejar.

susceptibles de recurs d’alçada davant l’ajuntament delegant.

Article 28. Finançament del servei
El sosteniment del Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de companyia i dels costos objectes
del servei es nodreixen de:

B

CAPÍTOL 5. FINANÇAMENT

a)

La quota de participació de cada ajuntament adscrit al servei, d’acord amb la transferència
econòmica fixada en cada conveni de delegació de competències de recollida, atenció i
acollida d’animals domèstics a favor del Consell Comarcal del Maresme. La fórmula de
càlcul d’aquesta quota municipal s’explica a l’article següent d’aquest Reglament i a
l’Annex.

-

els ciutadans: recuperació, adopció i donació.

-

els municipis adscrits al servei: transport, esterilització i eutanàsia de gats.

-

els municipis no adscrits al servei: qualsevol prestació.

Altres ingressos de dret públic i de dret privat de què pugui nodrir-se el Consell Comarcal
per raó de les competències delegades i dels serveis que presti.

Article 29. Quotes municipals
Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei els costos anuals
no finançats per altres ingressos (diferència entre costos i ingressos) d’acord amb els següents
criteris:
a)

el 10% de l’import total a finançar pels municipis distribuït igualitàriament entre
els municipis adscrits (part d’accés al servei).

b)

el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis
adscrits al servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants
respecte del total del municipis adscrits (part fixa). La ponderació de superfície i
població en la confecció de la quota serà del 50% per a cada una d’elles.

c)

el 65% de l’import total a finançar pels municipis, distribuït entre els municipis
adscrits al servei en funció del nombre de sortides —per recollir animals— que
s’han efectuat a petició de l’ajuntament —independentment de si s’ha produït
entrada o no d’animals al centre— i respecte del total d’efectuades (part variable).

L’import total a finançar pels municipis es coneix un cop tancat l’exercici i depèn dels costos i
dels ingressos reals. Per això les quotes municipals es regularitzaran al tancament de l’exercici,
al mes de febrer següent, d’acord amb els costos i ingressos reals i en funció també dels canvis
en el nombre de municipis adscrits al servei, la població particular i la total, la superfície total,
el nombre total de sortides efectuades pel servei i el nombre parcial de les efectuades per a
l’ajuntament en particular.
També en el mes de febrer es calcularà la quota municipal per a l’any en curs en funció de la
regularització de l’any anterior i les previsions per a l’exercici. La liquidació d’aquesta quota és
farà de forma fraccionada: el 50% el mateix mes de febrer i el 50% restant al mes de juliol.
En l’annex s’incorpora el càlcul econòmic de les quotes municipals que s’haurà de recollir en la
modificació dels convenis de delegacions de competències en vigor i en les futures.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
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d)
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un Ajuntament, i, quan s’escaigui, amb l’aprovació del Consell Comarcal.
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persones físiques o jurídiques de dret públic o de dret privat facin al Consell Comarcal o a

A

Les aportacions, les subvencions, les donacions, els patrocinis o altres ingressos que les

Data 13-12-2018

c)

Els preus públics, regulats per ordenança, per a:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b)

B

Província de Barcelona.

ANNEX. Càlcul i regularització de les quotes municipals
La quota de participació de cada ajuntament adscrit al servei es fixarà en cada conveni de
delegació de competències de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics a favor del
Consell Comarcal del Maresme, com a transferència econòmica del conveni que la concreti.
Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei els costos anuals
no finançats per altres ingressos (diferència entre costos i ingressos). Primer hem de calcular

L’import total a finançar pels municipis per a l’any 2019 és de: 314.606,09 €
Ara podem distribuir aquest import entre els diferents municipis adscrits al servei (amb
delegació de competències). En l’actualitat el servei es presta a 14 municipis (més Argentona
que està exempt de pagament pel fet d’albergar el CAAD), però la previsió és prestar-lo a 4
municipis més. Aquest total de 18 municipis també és el que es contempla en la contractació
de l’empresa prestadora del servei, sense que representi un increment en la retribució.
2. Càlcul de la part d’accés al servei:
Part d'accés al servei
10% de 314.606,09
Quota per cada un dels 18 municipis

31.460,61
1.747,81

3. Càlcul de la part fixa
És el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis adscrits al
servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants respecte del total del
municipis adscrits (part fixa). La ponderació de superfície i població en la confecció de la quota
serà del 50% per a cada una d’elles (dades de població del padró municipal continu del darrer
1 de gener). Els imports resultants són:

https://bop.diba.cat
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314.606,09 €
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Diferència a finançar pels municipis adscrits al servei (D-I)

395.000,00 €
11.339,61 €
6.862,48 €
413.202,09 €

Data 13-12-2018

I

DESPESES
65.000,00 € Màxima retribució contracftista 2019
28.696,00 € 25% salari tècnica del CCM (2018)
4.900,00 € Despeses Indirectes CCM (2017)
D
98.596,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

INGRESSOS
Preus públics (previsió 2019)
Subvenció DIBA (2018)
Patrocinis (resultat 2018)

B

1. Càlcul dels costos anuals no finançats per altres ingressos: total a finançar pels municipis

A

aquest import:

Part fixa
25% de 314.606,09

8,98

2.310,23

18.345

8,82

4.892,05

Municipi 4

11.748

2,91

2.694,00

Municipi 5

694

5,66

1.038,66

Municipi 6

26.349

10,74

6.717,46

Municipi 7

10.345

6,57

3.014,51

Municipi 8

28.049

2,11

5.656,78

Municipi 9

10.758

11,83

3.935,78

Municipi 10

3.310

15,68

3.140,49

Municipi 11

1.295

17,77

3.093,35

Municipi 12

6.272

8,05

2.479,37

Municipi 13

3.352

12,63

2.659,67

Municipi 14

8.645

7,95

2.913,31

Municipi 15

16.637

84,09

16.630,81

Municipi previst 1

8.728

21,29

5.066,90

Municipi previst 2

14.423

5,56

3.625,92

Municipi previst 3

15.368

6,75

3.995,82

Municipi previst 4

18.481

8,00

4.786,42

207.393

245,39

78.651,52

Totals

4. Càlcul de la part variable
És el 65% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis adscrits al
servei en funció del nombre de sortides per recollir animals que s’han efectuat a petició de
l’ajuntament (independentment de si s’ha produït entrada o no d’animals al centre), i respecte
del total d’efectuades (part variable).
Part variable
65% de 314.606,09
Sortides

204.493,96
Quotes

Municipi 2

24

4.421,49

Municipi 3

46

8.474,52

Municipi 4

60

11.053,73

Municipi 1

exempt

Municipi 5

2

368,46

Municipi 6

78

14.369,85

Municipi 7

56

10.316,81

Municipi 8

16

2.947,66

Municipi 9

52

9.579,90

Municipi 10

74

13.632,93

Municipi 11

12

2.210,75

Municipi 12

34

6.263,78

Municipi 13

60

11.053,73

Municipi 14

12

2.210,75

Municipi 15

244

44.951,83

Municipi previst 1

100

18.422,88

Municipi previst 2

80

14.738,30

Municipi previst 3

70

12.896,02

Municipi previst 4

90

16.580,59

1.110

204.493,96

Totals

Quadre resum

B

4.
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4.594

Municipi 3
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Municipi 2
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Quota
exempt

Data 13-12-2018

Superfície (km2)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Habitants
Municipi 1

A

78.651,52

Part d'accés al servei
10% de 314.606,09
Municipis

Part fixa

Part variable

31.460,61 25% de 314.606,09
Quotes

Habitants

Superfície
km2

78.651,52

65% de
314.606,09

Quotes

Sortides

204.493,96 TOTAL QUOTES
MUNICIPALS
Quotes

24

4.421,49

8.479,53

Municipi 3

1.747,81

18.345

8,82

4.892,05

46

8.474,52

15.114,38

11.053,73

15.495,54

Municipi 4

1.747,81

11.748

2,91

2.694,00

60

Municipi 5

1.747,81

694

5,66

1.038,66

2

Municipi 6

1.747,81

26.349

10,74

6.717,46

Municipi 7

1.747,81

10.345

6,57

3.014,51

368,46

3.154,93

78

14.369,85

22.835,12

56

10.316,81

15.079,13

Municipi 8

1.747,81

28.049

2,11

5.656,78

16

2.947,66

10.352,26

Municipi 9

1.747,81

10.758

11,83

3.935,78

52

9.579,90

15.263,49

Municipi 10

1.747,81

3.310

15,68

3.140,49

74

13.632,93

18.521,23

Municipi 11

1.747,81

1.295

17,77

3.093,35

12

2.210,75

7.051,90

Municipi 12

1.747,81

6.272

8,05

2.479,37

34

6.263,78

10.490,96

Municipi 13

1.747,81

3.352

12,63

2.659,67

60

11.053,73

15.461,20

Municipi 14

1.747,81

8.645

7,95

2.913,31

12

2.210,75

6.871,87

Municipi 15

1.747,81

16.637

84,09

16.630,81

244

44.951,83

63.330,45

Municipi previst 1

1.747,81

8.728

21,29

5.066,90

100

18.422,88

25.237,59

Municipi previst 2

1.747,81

14.423

5,56

3.625,92

80

14.738,30

20.112,03

Municipi previst 3

1.747,81

15.368

6,75

3.995,82

70

12.896,02

18.639,64

Municipi previst 4

1.747,81

18.481

8,00

4.786,42

90

16.580,59

23.114,83

245,39

78.651,52

1.110

204.493,96

314.606,09

Totals

31.460,61

207.393

6. Regularització
L’import de la quota municipal de cada exercici serà liquidat als ajuntaments pel Consell
Comarcal del Maresme de forma fraccionada: el 50% al mes de febrer i, al mes de juliol, el
50% restant.
2.

Aquesta liquidació provisional, a compte de la definitiva, quedarà pendent de la
regularització que es faci després del tancament de l’exercici. El total a finançar pels
municipis es coneix un cop tancat l’exercici i depèn dels costos i dels ingressos reals. Per
això les quotes municipals liquidades al mes de febrer i juliol s’han de regularitzar al
tancament de l’exercici. Aquesta regularització tindrà lloc al mes de febrer següent, d’acord
amb els costos i ingressos reals i en funció dels resultats reals del servei durant l’exercici.

3.

La regularització anual consisteix bàsicament en reproduir els càlculs que hem fet en
aquest Annex d’acord amb els resultats reals del servei durant l’exercici anterior:
a)

Calcular els costos anuals no finançats per altres ingressos per tal de conèixer
l’import: total a finançar pels municipis (punt 1). Per això cal conèixer els
ingressos i els costos del servei al seu tancament.

b)

Calcular el 10% de la part d’accés al servei, distribuint-lo en parts iguals entre els
municipis efectivament adscrits al servei (punt 2).

c)

Calcular el 25% de la part fixa distribuint-la entre els municipis d’acord, en un
50%, amb la població de cada municipi en particular en relació amb total
d’habitants dels municipis adscrits, i, en el 50% restant, amb la superfície
particular de cada municipi en relació amb la superfície total dels municipis
adscrits (punt 3).

d)

Calcular el 65% de l’import total a finançar pels municipis adscrits al servei i
distribuir-lo entre ells (part variable), en funció del nombre total de sortides
efectuades pel servei i el nombre parcial de les efectuades per a cada ajuntament
en particular (punt 4).
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2.310,23
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8,98
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4.594

Data 13-12-2018

1.747,81

A

exempt

Municipi 2

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Municipi 1

7. Quota de l’any en curs
Aquesta regularització al mes de febrer de l’any següent servirà també per calcular la quota
provisional a liquidar l’any en curs (en un 50% aquest mateix més i la resta al juliol),
incorporant les previsions que sigui necessari.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini

publicació.
Mataró, 5 de desembre de 2018
La gerent

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-12-2018
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Anna Antoja Serra
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òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva

Pàg. 13-13

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix

A

de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
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