COMUNITAT DE PREMSA PROTECTORA TERRA VIVA
Segons la Llei de protecció dels animals, correspon als Ajuntaments recollir, cuidar i
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits.
A la Garrotxa els 21 Ajuntaments de fa anys han delegat aquest servei al Consell Comarcal i
per tant és a aquest qui té la obligació per vetllar pel bon funcionament i finançament
necessari d’aquest servei i més si tenim en compte que estem parlant d’animals dotats de
sensibilitat física i psíquica. ( alhora aquest el delega al Consorci de Salut i Medi ambient
SIGMA , que es un organisme creat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot )

Obligacions de l’ajuntament: Decret Legislatiu 2/2008 Capítol II ( Llei de Protecció Animal ) destaquem el següent :
Article 16, Recollida d'animals
16.1 Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts ensalvatgits i de controlar els
animals salvatges urbans.
16.3 Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o perduts adequades i amb prou
capacitat per al municipi, o convenir la realització d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres
municipis .
16.4 En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals
supramunicipals, sens perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden
concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals
legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de companyia.

Amb aquest comunicat volem informar que actualment el Consell Comarcal no està
assumint tot el que suposa aquesta obligació legal, bàsicament perquè :

1. El Centre de recollida propietat del Consell Comarcal no compleix amb els
requisits de capacitat i adequació necessaris per poder prestar un correcte servei
de custòdia dels animals recollits ni per la seguretat dels treballadors i voluntaris que
hi desenvolupen el servei.
2. La Dotació que es destina a l’entitat que realitza el servei de recollida i custodia
d’animals es insuficient pel compliment del servei, obligacions contractuals i
el benestar animal. Obligant a Terra Viva al seu endeutament mensual essent el
servei deficitari entre 3000 i 4000 euros/mes.

3. En el nou procés de licitació i pròrroga del servei realitzat pel consell Comarcal, s’ha
incorregut en irregularitats.
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TERRA VIVA , QUI SOM I QUÈ FEM.
Terra Viva és una entitat sense ànim de lucre que va néixer al 2012 amb un somni:
Ajudar als animals perduts i abandonats de la Garrotxa, guarint les seves
ferides físiques i emocionals i donant-los una nova vida.
Així es va presentar a la licitació pública, signant un conveni per deu anys, i nou anys més
tard, no deixat aquest somni enrere malgrat totes les dificultats existents.
Terra Viva s’ha anat fent robusta i sòlida, alimentada per l’amor que sent pels animals i
treballa dia a dia sabent que ells són els veritables protagonistes. Els resultats de l’entitat en
la cura dels animals són evidents i contrastables.
Ara mateix disposa amb una xarxa de suport – que no para de créixer- de voluntaris,
famílies d’acollida, padrins, col·laboradors, teamers, amics de l’associació i seguidors a les
xarxes socials.
L’entitat a més compta amb una plantilla de 5 treballadors tots formats, preparats i amb
experiència que desenvolupen les tasques diàries de recollida, alimentació, cures
veterinàries, passejos i socialització dels animals, així com la gestió d’adopcions i acollides
dels animals.
Aquest darrer any malgrat la pandèmia el servei ha estat de 365 dies, aconseguint més de
16 adopcions mensuals i de tenir cura d’una mitjana de 166 animals ( entre instal·lacions i
cases d’acollida) diària. Així com haver fet gairebé 460 actuacions ( rescats, sortides, control
colònies gats,...).

https://www.youtube.com/watch?v=N-iYjlkQQP8 ( vídeo que explica qui som i com treballem)
http://terraviva-adopcions.org/ (pàgina web)
https://www.instagram.com/terraviva_protectora_garrotxa/ ( Instagram - Terra Viva )
https://www.facebook.com/watch/protectoraterraviva/ ( facebook-Terra Viva )

1.- Les instal·lacions Comarcals de la Garrotxa :
Les instal·lacions estan “infradimensionades” des de el seu inici però no només en capacitat
per les necessitats de la Comarca i el bon servei, sinó també en seguretat i condicions d’us.
No existeixen els espais obligatoris de quarantena, les caneres suficients per les
separacions d’animals com obliga la llei...
La sobre ocupació ha fet que s’hagin hagut d’habilitar espais no adequats com
dependències d’oficina, wc, cuina i altres per la seva estada dels animals ( adjuntarem fotos
i vídeos). A més en alguna ocasió s’han hagut de derivar animals a altres centres, assumintne el cost Terra Viva.

2

Instal·lacions que estan des del 2018 pendents d’adequar-se al requeriment pel
compliment dels requisits de nucli zoològic.
En quan a seguretat no es compleixen les normatives respecte dels tancaments per tal
d’evitar fugides o robatoris d’animals etc..
Tanmateix la seguretat dels treballadors i voluntaris es pot veure compromesa al veure’s
obligats a treballar en instal·lacions en les que no s’efectua el manteniment necessaris
(tancaments, humitats, inundacions, etc.) que pertoquen al Consell Comarcal segons
conveni.
Respecte a la falta de manteniment de les instal·lacions a més Terra Viva ha hagut
d’avançar el pagament de despeses per poder treballar en unes mínimes condicions,
aquestes despeses el CCG encara, però, no les ha pagat. L’import actual d’aquest deute és
de: 16409,06 euros (2019/2020/2021)

2.- DESEQUILIBRI ECONÒMIC DEL SERVEI PÚBLIC. Pèrdues de més de (3000 a 4000
euros/mes)
Des de fa uns anys, el servei és deficitari, l’aportació econòmica del Consell Comarcal no
garanteix la cobertura de les despeses necessàries.
Aquest desequilibri econòmic s’ha agreujat especialment des del 2019 degut a:


Noves obligacions des de finals del 2018.



Preu de la concessió no ajustat ni equilibrat des de fa anys :
El pressupost està pensat per garantir el servei amb un nombre d’animals màxim del
85% de la capacitat de les instal·lacions.
Això representa que com ha molt hi hauria d’haver 72 gossos i 10 gats a les
instal·lacions.

CAPACITAT GOSSOS ( dades 2020 )
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CAPACITAT GATS ( dades 2020 )
10 GATS
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Com es pot veure a les gràfiques, es treballa sempre per sobre de la capacitat
òptima i per tant això provoca un excés de feina i unes despeses superiors per poder
cuidar a tots els animals que estan al nostre càrrec.
Per poder assumir tot aquest volum d’animals hem hagut de recórrer a l’endeutament
(avalat per la Junta) i la garantia i el benestar de tots els animals ha estat possible
gràcies a:







Els diners de l’associació Terra Viva aportat pels nostres socis,
teamers, padrins (destinats a campanyes de conscienciació,
tractaments especials pels animals...) s’han hagut de destinar a cobrir
les depeses no assumides pel Consell Comarcal. L’import econòmic
mitja dels darrers anys ha estat 17.000 euros.
Els membres de la Junta, familiars i algun soci i voluntaris han fet
aportacions econòmiques puntuals.
Molts proveïdors (veterinaris, mecànics, gestors, tècnics...) estant
ajudant a que no es deixi el servei i els animals tinguin la millor
atenció. El deute amb proveïdors, sobretot veterinaris, s’ha anat
incrementant.
Gràcies a les cases d’acollida hem pogut disposar d’un espai pels
animals que no podien estar a les instal·lacions per falta d’espai.
Mitjana mensual d’animals acollits durant el 2020:
o
o

Gossos: 16 gossos acollits/mes
Gats: 42 gats acollits/mes

Nota: Les despeses (manutenció i veterinaris) dels animals acollits els
ha assumit Terra Viva.
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Aquest pressupost deficitari va en detriment del control de colònies de gats, no
podent realitzar més esterilitzacions. Malgrat això no hem deixat de gestionar les
colònies donades d’alta.

L’any 2017 en un ple d’alcaldes va aprovar per unanimitat els nous pressupostos del servei
de recollida pels anys 2018, 2019 i 2020
Proposta d’acords aprovada era la següent :
TOTAL

2018
141.805,39

2019
186.190,57

2020
230.575,74

El que ha rebut la protectora per la recollida i custòdia dels animals es el següent :

*Iva 21% inclòs

Nomes cal veure el gran desequilibri entre el preu rebut i l’augment dels serveis realitzats en
tant sols un any, només en adopcions :
ANY 2019
152 animals adoptats

GOSSOS 69
GATS 83

ANY 2020
228 animals adoptats

GOSSOS 94
GATS 134

50% més adopcions que el 2019

Cal dir que del pressupost aprovat pel CCG pel 2020 destinat a despeses de serveis, la part
que s’ha destinat a pagar el servei de recollida i custòdia no arriba ni a l’1%.
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2.1. La manca d’implicació per part del CCG fa que no només els recursos siguin
insuficients, sinó que augmenti la inoperància dels agents implicats com el Sigma :


Exemple la situació dels animals comissats i altres casos especials:

DESPESES ANIMALS COMISSATS ( fins data 15/04/2021)
€40.000

28.600 €

€30.000
14.300 €

€20.000
€10.000
€0
7 GOSSOS

1 "RESIDENT ESPECIAL"

Despeses: 42.900 euros
*Gos “resident especial”: gos de l’antic propietari de les instal·lacions de Can Mali, el Consell Comarcal que el gos es
quedava allà i no es podia donar en adopció.

3.- Procés de licitació i pròrroga ( jurídica i legalment us volem informar que )
Vista la situació i l’estat del nou procés de licitació pel servei de recollida Terra Viva ha fet
un encàrrec als seus advocats perquè emprenguin accions legals en defensa dels seus
interessos i especialment per :
1.- Evitar l’ exclusió de Terra Viva del servei de recollida.
2.- Evitar l’adjudicació en les condicions que estan previstes actualment, a
una entitat mercantil amb afany de lucre forana a la Comarca i sense
experiència en gestió de refugis, ni formació, ni mitjans adequats .
3.- Demanar el Reequilibri pressupostari del anys 2019/2020 i 2021
recuperació de les quantitats degudes.
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Nota: No podem donar els detalls doncs el perits i l’equip advocats de diferents
especialitats hi estan treballant i us farem arribar detalls en els moments que s’iniciïn
totes les accions.
Olot, 20 d’abril de 2021.
La Junta de la Protectora Terra Viva
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