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1.1. Introducció i definicions prèvies 
1.1.1. El gat (biologia, comportament, hàbits alimentaris, reproducció...) 

El gat  

El gat domèstic (Felis catus) procedeix del gat salvatge o gat fer (Felis silvestris). Encara que el gat es 
considera una espècie domèstica, la cria d'aquests animals històricament s’ha donat amb un escàs control 
humà. Com a resultat, gats de graners, gats de carrer i, fins i tot, ensalvatgits han estat la font primària de gats 
de companyia durant moltes generacions. Fins i tot a dia d'avui, la majoria de propietaris de gats encara 
conviuen amb “races mixtes” de gats, mentre que només una petita proporció escull gats de pura raça com a 
animals de companyia. 

Conducta social 

La conducta social del nostre gat domèstic és extraordinàriament plàstica, que va des d’un model de vida 
solitària semblant a la del seu avantpassat fins a formats de convivència en grups estables, quan no li resulta 
necessari competir per l’aliment (font d’aliment estable). 

Dins del gat domèstic es pot parlar de diferents tipus d'estructures socials que, a la vegada, s’engloben en 
dos àmbits diferents en funció que el gat cohabiti o no regularment amb les persones: 

• Gats assilvestrats i de vida lliure: Els estudis de gats assilvestrats que viuen en llibertat mostren que el 
tipus de sistema social que preval en una localització particular està relacionat amb la quantitat de 
menjar (en cas que existeixi algun tipus d’alimentació externa) i de preses (que poden caçar), així 
com amb el nombre de gats que comparteix l'àrea, i la freqüència i tipus d'interaccions que 
succeeixen amb els humans. En aquestes poblacions s'han descrit dos tipus principals d'estructura: 

o Vida solitària: De manera similar al gat salvatge, els gats assilvestrats tendeixen a 
portar vides solitàries quan s'alimenten principalment d'animals vius. Això es dóna 
prop de zones de granges (zones rurals) que contenen poblacions de rosegadors 
abundants i ben distribuïdes. La majoria d'aquests animals mostren conducta 
territorial, encara que en ocasions les àrees utilitzades per dos individus se 
superposen. 

o Grups estables: Els estudis de colònies de gats que viuen en llibertat mostren que 
l'accés comunitari a una font de menjar concentrada i constant permet el 
desenvolupament de grups socials estables. Això passa al voltant de llocs on hi ha 
escombraries (gats assilvestrats i gats de carrers) o quan alguna persona 
regularment els proveeix de menjar. Aquests grups estan formats per femelles 
adultes emparentades (3 a 30 individus) i individus immadurs. Els mascles adults 
viuen en la perifèria dels grups i sovint viatgen entre diferents grups de femelles per 
reproduir-se. El territori ocupat pels mascles és més gran (3,5 vegades) que el de 
les femelles. 

• Gats en domicilis (grup no inclòs en aquest estudi) 

Reproducció 

A diferència del gos, el gat domèstic és una espècie polièstrica estacional, és a dir, té el zel cada 2 o 3 
setmanes durant la primavera, l'estiu i la tardor. 

El moment exacte en el qual la femella té el seu primer zel és variable (entre els 6 i els 9 mesos d'edat) i en el 
mascle, la maduresa sexual, es dona normalment entre els 9 i els 12 mesos d'edat. 
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La libido o motivació sexual del gat mascle sembla disminuir durant la tardor, coincidint amb l'època en què la 
femella no és receptiva. No obstant això, l’estacionalitat en la conducta sexual del gat és molt variable, i 
alguns animals mostren conducta sexual durant tot l'any. 

En les primeres fases de la conducta sexual el gat emet una vocalització característica i augmenta la 
freqüència de marcatge amb orina. El més freqüent és que quan marquen amb orina utilitzin, tant els mascles 
com les femelles, una postura de “spraying” que consisteix en propulsar l'orina a manera d’spray, normalment 
cap a superfícies verticals, mantenint-se amb el cos alçat i la cua aixecada. Aquesta orina desprèn una forta i 
característica olor en animals que no estan esterilitzats. 

1.1.2.  Les colònies 

La definició d’una colònia de gats consisteix en l’agrupació controlada de gats sense persona propietària o 
posseïdora coneguda, que conviuen en un espai públic o privat, a càrrec persones o d’organitzacions i 
entitats cíviques sense ànim de lucre, amb l’objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció, vigilància 
sanitària i alimentació. 

S’entén com a colònia controlada aquell  grup de gats, esterilitzats quirúrgicament, que conviuen en un espai 
públic o privat, controlats i alimentats amb pinso sec. 

Les colònies de gats controlades, a banda de solucionar els possibles problemes de salubritat pública 
associats a la superpoblació, permeten gaudir dels beneficis, a nivell de socialització i convivència, d’una 
adequada integració a la realitat urbana.  

Tanmateix no s’ha d’oblidar que els gats encara que siguin controlats exerceixen una funció depredadora i 
plaguicida. La manca de definició del propietari o responsable d’una colònia implica que la 
gestió/responsabilitat de la mateixa recaigui directament sobre l’administració pública que sovint acaba 
convertint-se en una gestió col·laborativa amb entitats proteccionistes i de les clíniques veterinàries que 
col·laboren de forma voluntàriament.  

1.1.2.1 Formació de les colònies 

Sovint, l’origen de la formació de les colònies prové de la descendència ensalvatgida dels gats domèstics, 
abandonats i no esterilitzats, que es desplacen lliurement. 

Tenint en compte aquest origen dels gats de carrer, cal tenir present en tot moment que són animals molt 
prolífics. Una parella no controlada de gats pot arribar a generar més de 500.000 individus al llarg de 7 anys.  

Taula 1. Càlcul de dues camades anuals d’una parella d’animals no controlats. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: American Humane Association–USA. 

La majoria de colònies es donen espontàniament per la presència d’un alimentador que acaba aglutinant una 
quantitat determinada de gats, fet que en ocasions deriva cap a un cert rebuig social cap a aquestes 
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iniciatives. Alhora, no tots els emplaçaments són adequats ni recomanables per mantenir o crear una colònia. 
Aquestes situacions poden generar disputes entre veïns dificultant la convivència i generant accions en contra 
dels animals amb la finalitat de, fins i tot, eliminar-los.  

Cal tenir en compte, que els problemes ocasionats per la ubicació d’una colònia no són tant sols de 
convivència entre veïns, sinó també problemes de salut pública i d’impacte medi ambiental, depenent de la 
seva ubicació i dimensió. La responsabilitat de l’administració és actuar per vetllar per la convivència, el 
manteniment de la salut pública i el medi ambient, així com també garantir la supervivència i el bon estat del 
gat.  

1.1.2.2. El control de les colònies.  

El mètode més conegut i utilitzat  per assolir el control de les colònies és el de Captura, Esterilització i Retorn 
(CER) ja que, a banda de mantenir controlada la proliferació incontrolada d’individus, evita la vocalització 
característica de les femelles en zel, el comportament agressiu dels mascles, les baralles i redueix 
considerablement el marcatge del territori amb l’orina.  

Amb les esterilitzacions s’evita la imatge negativa de cadells malalts o moribunds (la mortalitat de cadells en 
gats ensalvatgits és el 50%) i, alhora, es controla l’abandonament de nous exemplars a la colònia. Així mateix 
s’aconsegueix estabilitzar el nombre d’individus, facilita la seva identificació i la dels nouvinguts, millorant-ne 
l’estat de salut.  

Per la salut dels animals, tant important són les esterilitzacions com garantir-los una alimentació a partir d’uns 
principis d’higiene. Per aquest motiu el subministrament de pinso sec aporta molts més avantatges que 
qualsevol altre tipus d’alimentació ja que s’eviten males olors, la presència de restes d’aliments en estat de 
putrefacció i la conseqüent proliferació d’insectes. 

El CER és el mètode més acceptat socialment i, per tant, l’apliquen totes les associacions animalistes d’arreu 
del món amb la finalitat d’ajudar els gats de carrer, els gats lliures, semi-lliures i salvatges. El mètode 
consisteix en capturar-los, esterilitzar-los i retornar-los al seu hàbitat, de la forma més natural i menys 
estressant possible per els animals. 

Un cop retornat el gat al seu hàbitat, les persones que els alimenten en tenen cura al llarg de tota la seva vida, 
els proporcionen aigua i menjar, (adequat a les seves necessitats físiques i nutricionals i seguint un protocol 
d’alimentació). 

El CER també inclou el tractament veterinari per als gats quan sigui necessari, la desparasitació, el control 
continu del seu estat de salut, etc...  

1.1.2.3 La problemàtica 

La problemàtica de les colònies de gats ve determinada pel creixement incontrolat de poblacions a la via 
pública. Alguns ciutadans donen de menjar als animals, provocant un creixement incontrolat d’individus que 
normalment acaba en focus insalubres i en conflictes veïnals.  

Aquesta és una problemàtica, que en els darrers anys ha anat augmentant de forma considerable en molts 
pobles de la demarcació de Girona. Havent generat diverses estratègies i despeses amb la finalitat de 
solucionar-la.  

Inicialment, aquesta situació s’associava amb pobles amb una presència turística important en els que 
s’identificava pràctiques d’alimentació d’animals de forma esporàdica amb el resultat d’un augment 
progressiu i incontrolat de la població.  

El fet però és que es tracta d’un fenomen en creixement i amb efectes socials rellevants, ja que una part de la 
població ha adquirit una nova cultura més respectuosa amb els animals. No obstant, en alguns casos existeix 
una manca de percepció, per part del col·lectiu d’alimentadors, de la problemàtica que pot generar  un 
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procediment d’alimentació incontrolada de gats del carrer, i el conseqüent creixement de les colònies. A partir 
de certa mesura, superior a 12-15 gats per colònia, és molt més probable que desemboqui en conflictes 
veïnals. 

L’objecte d’aquest estudi és identificar la problemàtica generada per les colònies de gats realitzant un cens 
de la població de gats estimat , identificant  els agents implicats, detectant experiències reeixides i realitzar 
una pla d’acció amb la finalitat de trobar solucions a les diverses problemàtiques identificades.  

Tenint en compte que l’estudi es realitza a la comarca de la Selva però que la problemàtica és extensible a 
tota la demarcació de Girona, i que aquesta comarca presenta una heterogeneïtat territorial particular, es 
proposa realitzar el mostreig en els següents municipis: 

• La Selva litoral: Tossa de Mar i Lloret de Mar 

• La Selva plana: Santa Coloma de Farners i Maçanet de la Selva.  

• La Selva interior: Arbúcies i La Cellera.  
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1.2. Inventari nombre de gats i colònies. 

Per tal d’interpretar correctament les dades obtingudes és necessari contextualitzar-les a partir de les  
diverses problemàtiques que dificulten realitzar els censos de gats: 

• Durada de l’estudi. L’estudi s’emmarca entre els mesos de febrer i abril. Aquest termini es demostra 
insuficient donades les característiques anteriorment mencionades relacionades al cicle reproductiu 
del gat.  

• Indeterminació a l’hora d’ubicar exactament les colònies. Els ajuntament disposen d’informació 
aproximada referent a la ubicació. Els alimentadors sovint no proporcionen la ubicació exacte de la 
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colònia perquè tenen por de que es sacrifiquin els gats o els pugui caure una sanció per 
incompliment de l’ordenança municipal (en el cas que existeixi).  

• Desconfiança. Existeix una desconfiança mútua molt gran entre els alimentadors i l’administració 
pública. Aquesta desconfiança fa que els primers no proporcionin dades i tampoc informin de les 
hores en que alimenten els gats, que seria el moment per poder realitzar un cens més acurat. 

Definides les premisses, les dades que es proporcionen s’han obtingut mitjançant: 

• Dades proporcionades pels tècnics municipals 

• Dades proporcionades per les entitats col·laboradores 

• Dades proporcionades per algun alimentador col·laborador 

• Dades proporcionades pel treball de camp realitzat per l’equip redactor d’aquest estudi (consultar 
fitxa utilitzada a l’annex 5) 

Fruit del treball de camp i de la informació proporcionada pels diferents agents implicats es presenten els 
següents resultats: 

1.2.1. La Selva litoral 

El municipi de Lloret de Mar, amb una extensió de 48,7 Km2, disposa d’una façana marítima i d’una àrea 
muntanyosa inserida a la serralada litoral. El municipi presenta una cobertura forestal del 50-60%, sent la resta 
sòl urbà o urbanitzable (tant casc urbà com les diferents urbanitzacions disperses entre la façana litoral i la 
part més muntanyosa). 

Lloret, pel seu caràcter marítim, va lligat a una important activitat turística especialment rellevant durant el 
període d’estiu, la qual pot arribar a incrementar la població en un 178,4% . 

El municipi de Tossa de Mar, amb una extensió de 38,6 Km2 limita amb la façana marítima. L’àrea que ocupa 
el terme municipal és clarament muntanyosa i amb una cobertura forestal del 85%, els espais construïts es 
redueixen al 15% per la dificultat constructiva de la zona, limitant-se així al nucli urbà i algunes urbanitzacions 
disperses properes a la zona litoral. 

Tossa, de la mateixa manera que Lloret, és un municipi clarament dedicat al turisme pel fet de disposar de 
façana marítima. Aquest fet genera un increment mitjà de la població durant els mesos d’estiu del 205,7%. 

Ambdós municipis estan caracteritzats per una marcada estacionalitat, el que implica un elevat nombre de 
persones amb estades de més curta o llarga durada al municipi. Aquesta marcada estacionalitat porta 
associat un comportament en vers les colònies de gats.  

L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests dos municipis s’ha fet en base a tres fonts: 

• Informació proporcionada per l’ajuntament 

• Informació proporcionada per CoCoGat 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

Per poder presentar un cens amb la finalitat de realitzar l’anàlisi corresponent i donades les dificultats per 
obtenir recomptes exactes en alguns casos, ha estat necessari dur a terme extrapolacions d’aquestes 
colònies mitjançant la realització d’una mitjana d’individus (marcats en vermell a la taula següent). 
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             La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Cala Llevador 40 20 en fase de control bo veïns
2 C/Barcelona 6 0 no controlada regular desconegut
3 Cala Salionç 25 0 no controlada regular desconegut
4 zona St Eloi 9 9 controlada bo veïns
5 Vila Vella 8 3 no controlada regular desconegut
6 C/ Agut 19 0 no controlada regular veïns
7 Can Vergonyós 5 0 no controlada regular desconegut
8 Mirador del Codolar 27 20 en fase de control bo veïns
9 Torre dels Moros 6 0 en fase de control bo veïns

TOTAL 145 52

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 La Boadella 20 1 en fase de control regular veïns
2 Sa Caravera 3 0 no controlada bo desconegut
3 Barri de les tres creus 40 0 no controlada regular Jose Luís
4 Av. Catalunya 11 0 no controlada regular veïns
5 Puigventós 13 0 en fase de control bo veïns
6 Sa Caleta 14 0 no controlada regular desconegut
7 Urb Els Llorells 14 0 no controlada bo desconegut

8
c/ ruben dario,11 Club de 
Tennis Lloret Blau

14
0 no controlada regular desconegut

9 HOTEL BRAVA PARK 7 0 no controlada regular veïna

10
c/baix camp amb c/del 
segrià. Lloret Blau

6
0 no controlada regular desconegut

11
C/ tordera amb C/ platja 
d´aro

3
0 no controlada regular desconegut

12 C/ empúries, 43 15 0 no controlada regular CoCoGat
13 c/ urà nº 1  ‐ containers 5 5 controlada bo CoCoGat
14 carrer delícia nº 12  7 7 controlada bo CoCoGat

15

Zona super Día, Hotel 
Anabel + Escola Esteve 
Carles + Escola 
Immaculada Concepció + 
Hotel Cliper, C/Narcís 
Fors, 44

15

0 no controlada regular Kim
16 C/ pas nº 8  10 8 en fase de control bo Varis i CoCoGat
17 ALBA PARK 12 2 no controlada regular veïna
18 sta clotilde 12 0 no controlada regular Clàudia
19 platja Fenals 4 0 no controlada regular
20 Montecarlo, 18 Font de San 15 4 en fase de control bo veïns
21 C/ Avets (Serra Brava) 12 0 no controlada bo veïns
22 C/ Marfull 11 0 no controlada regular desconegut
23 C/ del Sol + C/ Verge de la c 6 0 no controlada regular desconegut
24 C/ Puig Castellet, davant en 11 0 no controlada regular desconegut
25 C/ Floristes + C/ dels terras 11 0 no controlada regular desconegut
26 Zona verda antic Hotel San  11 0 no controlada regular desconegut
27 Passatge del Grau 6 0 no controlada regular desconegut
28 Mas Arboç, casa 22 8 0 no controlada regular desconegut
29 Lloret de Dalt 13 0 no controlada regular desconegut
30 Can Barnés (sector Gran Pa 7 0 no controlada regular desconegut
31 Barri dels Pescadors pel C/  11 0 no controlada regular desconegut
32 Brigada vella/Front guàrdia 7 0 no controlada regular desconegut
33 C/ Selva (Lloret Blau) 11 0 no controlada regular desconegut
34 C/ Migjorn, 12 (Roca Grossa 11 0 no controlada regular desconegut
35 Rieral (C/ Masia del Roser + 11 0 no controlada regular desconegut
36 C/ Josep Pla (local abandon 11 0 no controlada regular desconegut
37 C/ Alguer, 11 (URCASA) 11 0 no controlada regular desconegut
38 Mas Romeu, sector casetes 11 0 no controlada regular desconegut
39 Av. del llac, 78 (Lloret Resid 11 0 no controlada regular desconegut
40 C/ Satèl∙lits (Lloret Residen 11 0 no controlada regular desconegut
41 C/ Poeta Carner, 6‐8 13 5 en fase de control bo Mònica
42 C/ Venècia (Edifici COSVA) 11 0 no controlada regular desconegut
43 C/ Poeta Zorilla, 8 11 0 no controlada regular desconegut
44 C/ Pla de Fenals i C/ France 11 0 no controlada regular desconegut

TOTAL 488 32
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Les gràfiques següents expressen en percentatges les proporcions de gats esterilitzats per ambdós municipis 
a cadascun dels municipis individualment.   

 

 

 

 

 

 

 

Les xifres anteriors ja deixen entreveure que existeixen molt poques colònies realment controlades, amb la 
totalitat del nombre de gats integrants esterilitzats i per tant amb un estat sanitari òptim. 

 

 

 

 

 

 

 

La situació dels alimentadors és la següent: 

• Els alimentadors anònims sovint desconeixen els requisits òptims per mantenir la colònia alimentada i 
alhora sana. Acostumen a témer represàlies dels veïns i que l’ajuntament els sancioni, per la qual 
cosa acostumen a actuar d’amagat.  

• L’associació CoCoGat no té prou recursos per poder dur a terme totes les esterilitzacions que 
implicaria assolir el control de totes les colònies. 

Actualment existeix un conveni entre l’ ajuntament de Tossa de Mar i l’associació CoCoGat per tal de 
coordinar la campanya d’esterilitzacions que s’està duent a terme amb els gats de carrer del municipi. 
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A Lloret de Mar, malgrat la inexistència de cap conveni amb les associacions presents al municipi, col·laboren 
en la tasca d’esterilització CoCoGat, l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tossa, així com alguns 
particulars. 

 

1.2.2. La plana de la Selva 

El municipi de Santa Coloma de Farners, amb una extensió de 70,6 Km2, es troba situat al centre de la 
comarca de la Selva a cavall de la serralada prelitoral. El municipi presenta una cobertura forestal del 80%. La 
resta de territori està ocupat per zones de conreu i pastura (10%) i nuclis poblats (10%), incloent el nucli urbà 
de Santa Coloma i una urbanització d’extensió semblant. 

El municipi presenta un caràcter generalment residencial, destacant també certa incidència de turisme de cap 
de setmana relacionat amb els balnearis i altres atraccions del municipi. 

Maçanet, amb una extensió de 45,6 Km2, està situat al sud de la comarca de la Selva, en plena plana 
prelitoral. Es tracta d’un municipi amb una cobertura forestal menor que en el cas anterior, un 35% 
aproximadament. D’aquesta manera, la major part del sòl l’ocupen espais de conreu i pastura (40%) i, la 
resta, nuclis poblats (25%), la majoria dels quals són urbanitzacions. 

El municipi presenta un caràcter majoritàriament residencial combinat amb una activitat industrial significativa. 

Les colònies identificades en els dos municipis són les següents: 

La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

 

L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests dos municipis s’ha fet en base a tres fonts: 

• Informació proporcionada pels ajuntaments 

• Informació proporcionada per la recent formada Associació de Gats Colomencs 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

De la mateixa manera que en els municipis anteriors, la complexitat per determinar el número real de gats 
afecta a la concreció de dades tangibles. Per aquest motiu, les dades recollides en la taula adjunta no es 
podrien considerar com a una radiografia fiable de la situació actual en ambdós municipis.  

La principal dificultat rau en el fet que cap dels dos municipis acull una associació consolidada que es dediqui 
al control de colònies, malgrat que a Santa Coloma s’ha començat a promoure un grup de veïns per a 
aquesta finalitat però tot just està en els seus inicis.  

 

 

 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Carrer Palamós‐ cementiri  10 0 en fase de control regular veïns
2 Ctra. Banys 5 0 no controlada regular veïns
3 Zona Magma‐Escola Forestal 12 0 no controlada regular veïns

TOTAL 27 0
1 Zona del cementiri 7 0 no controlada regular desconegut
2 Plaça Jardí 8 0 no controlada regular desconegut
3 Plaça Lluís Companys 9 3 en fase de control bo veïns

TOTAL 24 3
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A Maçanet tan sols existeix una veïna que gestiona correctament una de les colònies del terme, alimentant i 
fent el control veterinari adequat, no obstant, és insuficient per frenar la proliferació felina que es detecta al 
municipi. Cal tenir en compte que les colònies localitzades es concentren en el nucli urbà. Amb tot, és 
probable que la problemàtica més important es trobi en les diverses urbanitzacions que composen el 
municipi.  

1.2.3. La Selva interior 

El municipi d’Arbúcies, amb una extensió de 86,2 Km2, està situat a l’oest de la comarca de la Selva entre els 
massissos del Montseny i Guilleries, dominat en gran part per massa boscosa de caràcter divers (90%). La 
resta de territori es troba distribuït entre conreus, pastures i zones urbanes localitzades especialment al fons 
de les valls.  

Amb una població de 6.481 habitants, el municipi presenta un caràcter generalment rural i dispers i l’únic nucli 
important de població és Arbúcies, concentrant bona part dels habitants del municipi. La incidència turística 
en el municipi resulta notable, especialment durant el cap de setmana amb puntes d’activitat típiques 
d’estiueig. 

El municipi de la Cellera, amb una extensió de 14,6Km2, es troba situat al nord de la comarca de la Selva, al 
peu de la Serra de Turonell que forma part del massís de les Guilleries. 

El 55% de territori que es correspon amb la part muntanyosa del municipi apareix cobert per massa forestal 
continua i la resta, situat a la plana al·luvial del Ter, es distribueix en àrees destinades a conreu i horts (35%) i 
els nuclis de població (10%).  

Es tracta d’un municipi amb caràcter clarament residencial, amb poca incidència turística i activitat industrial. 

Les colònies identificades es distribueixen de la següent manera: 



Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a les comarques gironines 
Diagnosi i pla d’acció

 

 
13

La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

Les gràfiques següents expressen en percentatges les proporcions de gats esterilitzats per ambdós 
municipis. No obstant, s’observa d’entrada que, per manca d’accés a informació de qualitat, la desviació en 
les dades és molt acusada. 

 

 

 

 

 

 

 

L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests dos municipis s’ha fet en base a tres fonts: 

• Informació proporcionada per l’ajuntament 

• Informació proporcionada pel col·lectiu “Sonrisa de Gato Arbúcies” 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Can Delfí 11 2 en fase de control bo veïns
2 Urb. El Palau 6 0 en fase de control bo veïns
3 Ctra Santa Fe 6 0 en fase de control bo veïns
4 Can Pons (Ctra Santa Fe) 6 en fase de control bo veïns
5 Placeta de Ca l'ànima/Forn Can Mir 6 en fase de control bo veïns
6 Turó campament 6 en fase de control bo veïns
7 Camp de l'Oliver 6 en fase de control bo veïns
8 C Castell 6 en fase de control bo veïns
9 C Domènech Refart 6 en fase de control bo veïns
10 Carrer Pietat (zona horts/cases) 6 en fase de control bo veïns
11 La Joia 6 en fase de control bo veïns
12 La Vinyassa 6 en fase de control bo veïns
13 La Plana (urbanització) 6 en fase de control bo veïns

TOTAL 83 2
Grup l'Estel (zona enjardinada) 5 0 no controlada bo veïns
C/Ateneu i C/ de la Barca 2 0 no controlada bo veïns
C/Aulet amb C/Torrent de Sales 1 0 no controlada bo veïns
Carrilet amb c/Major i zona horts 4 0 no controlada bo veïns
Pasteral 3 0 no controlada bo veïns
TOTAL 15 0
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Les dificultats d’accés a la informació en aquests dos municipis ha estat, si cap, encara més destacada que 
en els casos anteriors. 

En el cas d’Arbúcies, existeix des de fa uns anys un col·lectiu que duu a terme una tasca de gran qualitat en la 
gestió de les colònies ja que s’encarreguen de l’alimentació, el control veterinari i les possibles adopcions. El 
finançament de les despeses veterinàries es garanteix entre l’ajuntament i el que recapta el col·lectiu. No 
obstant, per desconfiança cap a terceres persones, aquesta agrupació proteccionista no ha volgut facilitar 
dades concretes de nombre i distribució de les colònies del municipi, per la qual cosa les dades que consten 
a la taula s’han generat a partir d’una mitjana de les dades que sí es van poder recollir. Aquest fet afecta, 
lògicament, a la qualitat de les mateixes sent especialment evident si es creua el número teòric de gats del 
municipi (83) amb les 130 esterilitzacions realitzades al llarg dels anys 2013- 2014 (segons el col·lectiu i 
l’ajuntament).  

Per altra banda, cal considerar la proximitat a l’àrea d’influència del Parc Natural del Montseny, donat que les 
colònies d’Arbúcies presenten un caràcter dispers i es desplacen contínuament per les zones boscoses de 
l’entorn del nucli, amb els efectes que això pot generar sobre la fauna local. 

Pel que fa a la Cellera de Ter, la situació empitjora sensiblement donat que no existeix cap associació ni 
col·lectiu dedicat a la causa, i per tant l’obtenció de dades es redueix a l’observació directa i informació 
proporcionada pel vigilant municipal. En aquest cas, es té constància que l’any 2008-2009 es van realitzar 40 
esterilitzacions (dades extretes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya), de la qual cosa es dedueix que els 15 gats que apareixen a la taula no es 
corresponen amb seguretat a la realitat.  

 

1.3. Situació entitats protectores 

En l’estudi realitzat en els sis municipis de la comarca de la Selva, tant sols s’ha trobat una associació 
constituïda expressament; COCOGAT, que actua als municipis de Tossa de Mar i Lloret de Mar.  

L’associació COCOGAT ha estat promoguda per una veterinària d’un d’aquests municipis i, juntament amb 
alguns voluntaris, han signat un conveni amb l’ajuntament de Tossa de Mar amb la finalitat de documentar les 
colònies existents, controlar-les sanitàriament (test FeLV/FIV) i esterilitzar els gats no malalts retornant-los al 
seu lloc de captura.  

L’associació manté el contacte amb els alimentadors per fer el seguiment de les colònies i actuar ràpidament 
quan es detecten animals no censats.  

A la zona de Lloret i Tossa de Mar actua també l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Tossa, no 
obstant, els integrants del col·lectiu actuen de manera individualitzada. 

Durant la realització d’aquest estudi s’ha constituït una nova associació al municipi de Santa Coloma de 
Farners: ASSOCIACIÓ DE GATS COLOMENCS, formada per les cuidadores de les colònies existents. En 
aquest cas, els promotors de l’associació ha estat el tècnic de medi ambient de l’Ajuntament i el del Consell 
Comarcal que els han suggerit la creació de l’associació.  

La situació actual de la comarca a nivell d’entitats especialitzades, prenent com referència els municipis 
d’estudi, es defineix per l’existència d’entitats únicament en els municipis més grans. Sovint aquestes 
associacions són promogudes per veterinaris o persones molt sensibilitzades amb els tracte cap als animals.   

En tots els casos, el problema més destacat és l’elevat nivell de desconfiança que existeix per part dels 
cuidadors/alimentadors de les colònies cap a l’administració pública i la por a represàlies que es puguin dur a 
terme contra ells, segons les ordenances municipals on es prohibeix alimentar els animals de carrer.  

La situació es resumeix de la següent manera: 
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• Elevat nombre d’alimentadors/cuidadors de les colònies, que sovint actuen d’amagat perquè són 
conscients de la desaprovació d’alguns veïns i perquè saben que els poden sancionar per 
incompliment amb l’ordenança municipal.  Son reticents a mantenir relació amb l’administració 
pública, així com a facilitar informació sobre les colònies per por al futur dels animals. En alguns 
casos fins i tot posen recursos propis per poder esterilitzar gats.  

• Les Associacions intenten ser un nexe d’unió entre els alimentadors/cuidadors de les colònies i 
l’administració pública. Aspiren a obtenir finançament, ja sigui de l’administració pública o de 
persones voluntàries, per esterilitzar i controlar les colònies, amb la finalitat de buscar el benestar dels 
animals i facilitar la convivència entre els animals i els veïns.  

• L’ajuntament rep les queixes dels veïns i aplica l’ordenança, no sempre amb el mateix criteri, 
sancionant als qui detecten que no la compleixen. La inexistència d’entitats o associacions treballant 
al municipi implica sovint el desconeixement de la magnitud de les colònies i la seva ubicació.  

1.4. Comunicació 

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, existeix un greu problema de comunicació entre l’administració 
pública local i els alimentadors de les colònies.  

Per una banda els ajuntaments aproven ordenances amb quadres sancionadors que afecten a les persones 
que alimenten els gats al carrer sense autorització i, per una altra, els veïns alimenten els gats de carrer, 
sovint, sense estar autoritzats.  

L’escenari canvia radicalment amb l’existència d’una associació responsable, doncs actua de mediadora i 
d’intermediari entre l’administració pública i els alimentadors.  Sovint signen convenis amb els ajuntaments 
que els permet obtenir diners per les esterilitzacions, i fan de mediadors amb els alimentadors, donant-los 
pautes per mantenir la colònia neta i sana (com alimentar els gats, donar aigua, identificar possibles animals 
malalts, etc). 

La casuística és molt diversa, però el resultat de les deficiències de comunicació són: 

• L’ajuntament moltes vegades desconeix el número de colònies, el seu estat i la quantitat real de gats 
que hi ha a cada colònia, donat que no disposen d’una font d’informació fiable. 

• Els alimentadors no proporcionen la informació a l’ajuntament i segueixen amb pràctiques que poden 
ser no del tot aconsellables pels animals. 

• La resta dels veïns acostumen a veure amb recel el comportament dels alimentadors i dubten de 
l’actuació de l’ajuntament davant d’aquesta problemàtica. 

1.5. Extrapolació 

Amb l’objectiu d’aconseguir extrapolar les dades d’aquest estudi a la resta de la demarcació de Girona, s’ha 
dut a terme una selecció de municipis “control” seguint els mateixos criteris de selecció que han servit de 
directriu a la comarca de la Selva: 

• Litoral: Torroella de Montgrí 

• Plana: La Bisbal d’Empordà 

• Interior: Camprodon 
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La selecció d’aquests municipis, i tenint l’experiència de l’estudi realitzat a la comarca de la Selva s’ha fet en 
base als següents criteris: 

• Que mostressin interès en el projecte  

• Que tinguessin experiències en actuacions realitzades 

• Presència d’associacions dedicades al control de colònies felines 

Cal esmentar, que l’elecció dels municipis ha estat molt encertada, ja que s’ha pogut disposar de molta 
informació, que s’exposa a continuació. 
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1.5.1. Torroella de Montgrí 

El municipi de Torroella de Montgrí, amb una extensió de 65,9 Km2, es troba situat al nord est de la comarca 
del Baix Empordà i presenta una cobertura forestal del 25%, un 30% de zones de brolla i matollar localitzades 
en el massís del Montgrí, un 30% dedicat als conreus coincidint amb la plana al·luvial del Ter i un 15% de 
zones urbanes, dividides entre els nuclis de Torroella i l’Estartit i algunes urbanitzacions al peu del massís.  

El municipi es caracteritza per un marcat caràcter turístic estacional, i per tant una fluctuació molt elevada de 
la població al llarg de l’any. L’increment poblacional pot arribar al 175% respecte la població habitual. 

La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests municipi s’ha fet en base a quatre fonts: 

• Informació proporcionada per l’ajuntament  

• Informació proporcionada per l’associació Amics Protectors dels Animals (APdA) 

• Empresa GIROPROTEC, control de plagues 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

En aquest cas, la probabilitat que la fiabilitat de les dades sigui sensiblement més òptima és elevada ja que 
l’associació que hi treballa en col·laboració amb l’Ajuntament, l’APdA, porta 7 anys dedicant-se a la tasca del 
control de les colònies, especialment les que es troben localitzades al nucli i voltants de l’Estartit. Pel què fa 
Torroella el seguiment i control  no és tant acurat donat que l’APdA només treballa a la zona de l’Estartit. 

Malgrat la gran quantitat de gats censats en el terme municipal, cal destacar l’alt percentatge d’animals 
esterilitzats (veure gràfica adjunta). Amb tot però, encara no s’aconsegueix el nivell desitjable per al control 
estricte  de les colònies existents. També cal remarcar la zonificació d’aquests alts percentatges en 
esterilitzacions, localitzats especialment en el nucli de l’Estartit i les urbanitzacions properes. Per altra banda, 
existeixen algunes àrees on encara no s’ha actuat i de les que es desconeix la densitat de gats existents en 
realitat. 

 

 

 

 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 zona centre (l'Estartit) 70 32 en fase de control regular associació
2 Av Grecia (l'Estartit) 20 20 en fase de control regular associació
3 Av Roma/Tres Palmeres (l'Estartit) 10 9 en fase de control regular associació
4 Zona Mas Marquès/Lidl (l'Estartit) 22 21 en fase de control regular associació
5 Torre Gran 50 30 en fase de control regular associació
6 Santa Caterina 15 15 en fase de control regular associació
7 Torre Vella 22 22 en fase de control regular associació
8 Les Dunes 15 0 no controlada regular veïns
9 Deixalleria 12 12 en fase de control regular associació
10 Mas Pinell 30 15 en fase de control regular veïns
11 C/Migdia (Torroella) 25 0 no controlada regular veïns
12 C/del Mar (Torroella) 10 9 en fase de control regular veïns
13 C/Santa Caterina 13 3 no controlada regular veïns
14 Carrefour 20 0 no controlada regular veïns
15 Jardins de Santa Clara 20 0 no controlada regular veïns
16 Vicenç Bou/Safareig 10 0 no controlada regular veïns
17 C/del Montgrí (Panini) 10 0 no controlada regular veïns

TOTAL 374 188
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El municipi de Torroella-l’Estartit contempla a més una dificultat afegida per a la gestió de les colònies, 
donada la part important del seu territori inserit en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
Aquest fet provoca, amb tota probabilitat, majors opcions de conflicte per la pròpia gestió de l’espai. És sabut 
que els felins, ja sigui per accedir a una font d’aliment o com a activitat lúdica es dediquen a la caça de petits 
mamífers, ocells, rèptils i  amfibis, i ratpenats, a més de tot tipus d’insectes. Aquesta activitat, si esdevé 
intensiva i localitzada pot generar estralls entre les diverses espècies que es poden trobar en l’entorn. És per 
això que cal tenir en compte el factor de depredació dels gats assilvestrats i de carrer més enllà de la 
problemàtica que generen en relació a la població humana, que és probablement el que es percep de manera 
més evident. 

1.5.2. La Bisbal d’Empordà 

El municipi de la Bisbal, amb una extensió de 20,6 Km2, es troba situat al centre de la comarca del Baix 
Empordà, al peu del massís de les Gavarres. El municipi presenta una cobertura forestal del 35%, la resta de 
territori es troba distribuït entre zones de conreu (45%) i zones urbanes (20%), les quals estan concentrades 
en el nucli de la Bisbal i alguna urbanització annexa. 

Es tracta d’un municipi amb una incidència turística important al llarg de l’any, especialment en caps de 
setmana i durant el període estival. Les colònies identificades són les següents: 

La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

 

 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Solar del raig 8 no controlada regular veïns
2 carreró darrera bar Can Quim 7 controlada regular veïns

3
pk darrera antic FP (entre pisos notari i bar 
absenta)

7
en fase de control

regular veïns
4 pk Consell Comarcal 4 en fase de control regular veïns
5 Carrer del pont sota el riu 7 en fase de control regular veïns
6 carrer paral∙lel , alçada restauradors mobles 7 en fase de control regular veïns
7 carrer paral∙lel , darrera correus 7 no controlada regular veïns
8 masia darere les voltes 7 en fase de control regular veïns
9 pavelló 7 controlada regular veïns
10 zona radio bisbal, CNT,… 7 no controlada regular veïns
11 pisos sortint de la bisbal direcció st pol 6 no controlada regular veïns
12 Cal gallaret 16 controlada regular veïns
13 Shlecker, pisos la pau 6 no controlada regular veïns
14 carrer del pont, zona horts 10 no controlada regular veïns
15 carrer marquès de cruïlles, cul de sac 5 no controlada regular veïns
16 fàbrica ceràmica carrer sta llúcia 7 en fase de control regular veïns
17 fàbrica brancós 6 en fase de control regular veïns
18 josep pla‐registre de la popietat 4 controlada regular veïns
19 carreró darrera can cortadelles 7 no controlada regular veïns
20 solar sobre can geli (fàbrica Bosch) 4 controlada regular veïns
21 pisos de st francesc 7 controlada regular veïns

TOTAL 146 100
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L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests municipi s’ha fet en base a quatre fonts: 

• Informació proporcionada per l’ajuntament  

• Informació proporcionada per l’associació BisbalGat 

• Informació extreta d’un treball de recerca sobre les colònies de gats de la Bisbal 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

En el present municipi s’ha pogut constatar que la localització de les colònies és realista tot i que les dades 
corresponents a la seva composició ha calgut estimar-les en funció de les dades que es disposaven. Per tant, 
el nombre de gats obtinguts és probablement inferior als que realment existeixen al municipi. 

En relació al nombre d’esterilitzacions, dada obtinguda a través del veterinari col·laborador, cal dir que les 100 
identificades a la taula es corresponen en realitat a les realitzades amb el finançament directe de l’ajuntament 
durant un any. És a dir, que no seria representatiu per a identificar el percentatge de gats de carrer que 
actualment es troben esterilitzats, tot i que sí permet fer-se una idea aproximada de la situació (veure gràfica 
adjunta).  

 

 

 

 

 

 

 

Cal dir que la Bisbal porta aproximadament 10 anys treballant amb l’objectiu de controlar les colònies de gats 
presents al municipi. S’ha aconseguit, a través de la col·laboració amb BisbalGat tenir inventariades sinó 
totes, la gran majoria, de colònies felines. 

1.5.3. Camprodon 

El municipi de Camprodon, amb una extensió 103,4 Km2, es troba situat al nord est de la comarca del 
Ripollès, en ple Pirineu oriental. 

El municipi presenta un 90% de cobertura forestal, un 7% de conreus dispersos al fons de les valls i un 3% de 
zones urbanitzades repartides entre el nucli principal de Camprodon,  la urbanització de Font-Rubí i Beget.  

Es tracta d’un municipi amb una elevada incidència turística al llarg de l’any, tant en període hivernal com 
durant els mesos d’estiu i caps de setmana. 

Les colònies de les que es té constància es reparteixen de la següent manera: 
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La localització de les colònies citades es pot consultar a l’annex 2 

 

 

 

 

 

 

 

 L’obtenció de la informació per poder realitzar el cens d’aquests municipi s’ha fet en base a dues fonts: 

• Informació proporcionada per l’Associació Gats de Carrer de Camprodon 

• Informació obtinguda en el treball de camp 

En el cas de Camprodon, és probable que les dades s’avinguin a la realitat de la situació donat que la 
limitada extensió dels nuclis urbans fa més senzilla la tasca de control dels animals. Actualment s’encarreguen 
d’alimentar i controlar les colònies des de l’Associació Gats de Carrer de Camprodon, recentment formada i 
promoguda per l’entorn familiar del veterinari local. En aquest municipi l’ajuntament no té cap paper en la 
tasca de control, tot i que tampoc hi posa traves. 

El finançament per al control sanitari de les colònies va totalment a càrrec de l’associació, per la qual cosa el 
nombre d’esterilitzacions que es poden fer és molt baix, donat l’elevat cost que suposen. Per altra banda, 
malgrat les poques esterilitzacions, tal i com es pot observar a la gràfica, es concentren molts esforços per 
aconseguir que s’adoptin les cries que es detecten a temps. Aquest passat any es va aconseguir donar en 
adopció una quarantena de gats.  

 

 

 

 

 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Bac de Sant Pere 10 1 no controlada regular veïns
2 Carretera de Mollo 4 0 no controlada regular veïns
3 C/Freixenet 6 2 no controlada regular veïns
4 Costinyola 15 0 no controlada regular veïns
5 C/ Monestir 6 0 no controlada regular associació
6 C/Ignasi Casabó 8 0 no controlada regular veïns
7 C/Ferrer Bàrbara 6 0 no controlada regular associació
8 Mas Ventós 12 0 no controlada regular veïns
9 El riu 18 4 no controlada regular associació
10 La Fia/Cal Marquès 9 0 no controlada regular veïns
11 Estació d'autobusos 6 0 no controlada regular veïns
12 Font Rubí 20 0 no controlada regular veïns
13 Beget 20 0 no controlada regular veïns

TOTAL 140 7
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1.6 Valoració dels resultats 

Per dur a terme una correcta valoració dels resultats cal recordar les característiques que en condicionen la 
seva validesa; en primer lloc, cal ser curosos a l'hora de seleccionar el mètode de cens. És a dir, s’ha de 
cercar aquell que, cobrint els nostres objectius, s'adapti millor a les característiques dels animals censats. 

En segon lloc, s’ha de ser crítics amb l'aplicació del mètode escollit ja que qualsevol desviació dels cens pot 
alterar la fiabilitat dels resultats. (Consultar annex 1 sobre el tractament estadístic de les dades obtingudes) 

En el moment del plantejament de l’estudi i segons la informació prèvia existent, es va creure oportú optar per 
la realització de censos de la població, amb la finalitat de determinar l’abundància de gats a la Comarca de la 
Selva. 

L’abundància és el número d’individus que es troben en una determinada àrea, en contrast amb la densitat, 
que és el número d’individus expressat per unitat superficial. Ambdós poden ser determinats només amb un 
recompte directe, però amb les colònies de gats aquest sistema s’ha demostrat complex d’aplicar, ja que són 
extremadament difícils o impossibles de poder censar correctament. La dificultat en la realització del cens 
s’associa a la diversitat de comportaments dels individus, que tant aviat són fugissers, com segueixen rutines 
establertes, es dispersen en el territori o tenen comportaments realment com gats domèstics. En el cas que 
es volgués realitzar un recompte directe amb garanties d’una alta fiabilitat caldria incrementar sensiblement la 
inversió en termes de temps i diners. 

Per aquests motius, els ecòlegs utilitzen altres mètodes per recollir informació sobre la densitat poblacional. 
En el recompte de poblacions salvatges, es divideix l’àrea de l’estudi amb subunitats, en les quals es compte 
el nombre d’individus detectats.  

En el cas que ocupa aquest estudi es traca de poblacions mòbils, que es desplacen per un territori 
determinat, fet que dificulta el càlcul l’índex d’abundància relativa. A més a més, els sistemes utilitzats consten 
de diferents repeticions en diferents anys per que tinguin validesa,  i com a conseqüència es pot realitzar una 
aproximació de major fiabilitat. 

La quantificació de l'abundància d'una espècie pot realitzar-se per diferents motius i/o en diferents 
circumstàncies. Per això, els paràmetres objecte del cens proposat poden ser de tres tipus diferents: 

Mida d'una població (N): És el nombre d'individus que ocupa una determinada zona (per exemple, en un 
vedat de caça es comptabilitzen 250 llebres). 

Densitat d'una població (d): És el nombre d'individus per unitat de superfície (en el mateix vedat hi ha 2.5 
llebres / ha). La densitat permet conèixer la mida (N) si es coneix la superfície (S) de l'àrea en qüestió (N = dS, 
si el vedat tenen 100 ha, la població és de 2,5 x 100 = 250 llebres) 

Índex d'abundància (I): És una quantitat que reflecteix les variacions temporals o espacials de la mida (N) o 
densitat (d) d'una població. 

Interpretació de dades 

Amb la finalitat de determinar la població total de gats de cada comarca i de la demarcació es realitzarà una 
extrapolació mitjançant mitjanes de densitats. 

Mitjançant programari de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) s’ha cartografiat el  casc urbà dels diferents 
municipis estudiats per tal de determinar la superfície. Un cop determinada, i amb el cens propi elaborat, 
utilitzant subparcel·les (censos d’algunes colònies), s’ha procedit al càlcul de la densitat per quilòmetre 
quadrat.   
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La mitjana de la densitat de població de gats a la demarcació és de 131,86 gats per km2 (zones urbanes). 

Altres estudis similars que s’han realitzat a nivell europeu han estat a Gran Bretanya concretament Bristol, 
afirma que les colònies de gats situades a les àrees més urbanitzades poden arribar a densitat de gats de 229 
gats/Km2  en una area de 4,2 Km2 (Baker P.J., Bentley A.J., Ansell R.J., Harris S. Impact of predation by 
domestic cats Felis catus in and urban area. School of Biological Sciences, University of Bristol, UK. Mammal 
Rev. 2005, Volume 35, No. 3&4, 302–312.). Altres estudis que s’han realitzat marquen poblacions elevades a 
més de 200 gats/km2 (American bird conservancy, 2013. Domestic cat predation on birds and other wildlife. 
Cats indoors –the campaign for safer birds and cats). 

Comparant les densitats d’altres estudis, que parlen entre 200 a 229 gats/km2 amb el resultat dels censos 
(molts d’ells amb poques dades concretes i estimacions a la baixa),  es pot concloure que els nombre de 132 
gats per km2 de sòl urbà s’acosta a la realitat aplicant un criteri de prudència. 

Càlculs realitzats amb densitats de 132 gats/km2, 
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Càlculs realitzats amb densitats de 200 gats/km2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càlculs realitzats amb densitats de 229 gats/km2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aproximació teòrica obtinguda, comparada amb d’altres estudis mencionats, implica un resultat 
conservador que permet definir amb un alt component de credibilitat uns mínims imprescindibles a l’hora de 
prendre les decisions que depenguin del volum de la problemàtica estudiada. 

 

Tipologia de població 

Tot i que els gats no són animals gregaris, al disposar d’un punt d’alimentació constant la població tendeix a 
presentar una forma més agregada. Aquests agregats poden variar des de grups petit, a un únic grup 
centralitzat. Si les condicions ambientals són favorables aquests agregats poden ser de desenes d’animals. 
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1.7. Conclusions 

Amb tota la informació obtinguda s’arriben a les següents conclusions: 

• Complexitat en l’elaboració d’estudis per a la determinació de poblacions de gats feréstecs. 

Com ja ha quedat indicat, la realització de l’estudi ha partit d’una hipòtesi de treball que, a posteriori, no s’ha 
demostrat del tot certa, ja que es parteix de la premissa que les colònies estaven identificades i que seria 
relativament fàcil l’elaboració del cens visual. Les dificultats relatives a la identificació de les colònies afegit a 
la durada de tres mesos de l’estudi, s’han demostrat clarament insuficients i un escull a l’hora de realitzar un 
estudi a gran escala.   

El sistema més objectiu per elaborar un cens seria utilitzant sistemes de fototrampeig, on s’instal·len càmeres 
durant una setmana i es realitza el cens amb molta fidelitat. Aquest cens, però, té un handicap associat a 
l’elevada inversió econòmica necessària per l’adquisició de les càmeres específiques. Tot i així, cal assenyalar 
que les zones d’estudi no són les més idònies per utilitzar aquest sistema, a diferència de les zones naturals 
on les càmeres es poden dissimular molt bé i, a més, hi ha poca presència humana. En el cas concret 
d’aquest estudi, la ubicació de les zones d’estudi en zones urbanes molt transitades, implica un elevat índex 
de robatoris i/o vandalisme que desaconsella la seva utilització. 

Com a conclusió, s’ha optat pel sistema de censos de subparcel·les a partir de, tant dades obtingudes 
directament com dades facilitades pels alimentadors, amb l’objectiu d’obtenir una extrapolació de perfil 
conservador i amb índex i resultats potencials molt més baixos que altres estudis realitzats. 

Les dades facilitades pels alimentadors són altament qüestionables donada la tendència, contrastada en els 
casos en que s’ha pogut dur a terme directament el cens, a donar resultats sensiblement inferiors al nombre 
d’animals reals. 

• L’administració pública juga un paper molt important amb l’aportació de recursos, sobretot 
econòmics. 

Les colònies de gats mal gestionades poden ser un problema social, tant des del punt de vista de molèsties 
sobre la qualitat de vida de les persones (sorolls, olors...), com des de l’òptica de la problemàtica sanitària per 
gats domèstics però també a la ciutadania en general. El tipus de problemàtica sobre la salut pública que 
poden generar les colònies incontrolades es pot assimilar a les provocades per gavians o coloms, fet que 
produeix certa preocupació entre administracions. Actualment algunes associacions realitzen una tasca de 
qualitat en el control de poblacions però, generalment, es tracta de persones amb pocs recursos econòmics i 
que difícilment poden fer front a les esterilitzacions de forma particular. L’administració és qui finalment té la 
responsabilitat, tant pel que fa a la mateixa existència de les colònies com pel paper de coordinació de 
possibles solucions. 

Les solucions radicals basades en la prohibició de la creació de les colònies són de difícil aplicació ja que no 
tenen pràcticament cap efecte sobre les persones que les alimenten. La situació més habitual (existeixen 
diferents experiències municipals en aquesta direcció), indica que els alimentadors continuen la seva 
actuació, ja sigui a la via pública o en zones privades.  

Per tant, sembla molt més eficient un paper de les administracions que garanteixi una correcta gestió de les 
colònies de gats a partir de la definició d’unes pautes de comportament entre els alimentadors, assegurar una 
alimentació que no atragui a altres animals (insectes, rates...) i, per tant, una reglamentació que tingui forma 
d’ordenança que reguli la presència de les colònies i les funcions dels alimentadors i/o entitats que treballin en 
elles.  

En la majoria de casos estudiats, l’ajuntament té un paper més o menys actiu i s’encarrega de regular les 
colònies, ajudant activament en l’esterilització dels gats mitjançant subvenció dels costos. Amb tot, s’ha 
observat que aquestes aportacions presenten una elevada diversitat arreu dels municipis, anant des de xifres 
inferiors als 1000€/any fins a superar els 6000€/any. En alguns casos com Girona o Barcelona les xifres 
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ascendeixen més enllà dels 20.000€/any donat que els pressupostos municipals ho permeten. Per altra 
banda, l’aportació de la Generalitat per mitjà de subvencions, actualment bianuals, ha estat de 15.126,94 € el 
2012 i de 8.241,72€ el 2014 a comarques gironines, clarament insuficient vistes les necessitats dels diferents 
ajuntaments per al control de les colònies de gats. 

• L’actuació de l’administració pública sempre és reactiva no preventiva 

La majoria dels ajuntaments no perceben les colònies com un problema i només actuen quan arriben les 
queixes per part dels veïns. Aleshores, es duen a terme actuacions puntuals que, al final, es demostren poc 
eficaces. Aquestes accions normalment es tradueixen en esterilitzacions d’una part o de la totalitat dels 
individus de la colònia, oblidant el control continu. Tot i que aquests gats estan esterilitzats, apareixen nous 
individus no esterilitzats fent que amb poc temps pugui augmentar significativament la població.  

Únicament quan es detecten problemes greus d’olors, afectació sobre el turisme, o per temes de salut 
pública acostuma a haver-hi alguna actuació més contundent i regular.   

• Es realitzen actuacions difuses, no hi ha un pla local que marqui criteris.  

Un cop apareix la problemàtica no hi ha una pauta d’actuació unificada que no desemboqui en solucions 
parcials poc efectives. Normalment s’intenta arribar a acords amb les persones que realitzen l’alimentació, 
amb la finalitat de que canviïn tant la font d’alimentació, com el punt on s’alimenten, duent a terme una 
mediació amb els veïns. Tot i així, habitualment sorgeix una oposició frontal d’alguns veïns que dificulta 
l’aplicació de les possibles solucions. S’intenta que les persones s’agrupin en una associació amb la finalitat 
de poder tenir la seva activitat regulada i d’aquesta manera, al mateix temps, poden aprofitar-se de les 
eventuals ajudes que pugui oferir l’administració. 

• Dificultat en l’adopció un gat feral.  

A diferència dels gossos abandonats, que també són recollits ja sigui per consells comarcals o entitats 
protectores, els gats que són recollits per aquestes entitats tenen un índex molt baix d’adopció. Capturar-los i 
no donar la oportunitat a l’adopció significaria acumular individus a les instal·lacions, fent que sigui 
completament inviable, tant èticament com econòmicament. Per tant les possibilitats d’eliminar una colònia 
donant a adopció els seus individus és gairebé impossible. 

• Existeix una complexitat important per motivar la creació d’associacions entre els diferents 
alimentadors. 

Molts dels municipis que han estat subjecte d’aquest estudi presenten una situació comú; els alimentadors 
funcionen de forma individual amb un cert instint  protector de les colònies i, al mateix temps, amb un 
sentiment de propietat. Aquest fet fa que els sigui difícil treballar amb altres persones, tot i que en els llocs on 
s’ha superat aquest obstacle els resultats han estat molt positius ja que han motivat una organització natural 
d’aquestes persones. (Consultar annex 6 sobre perfils psicològics detectats en els alimentadors) 

• El sistema d’esterilitzacions actual no és eficaç  

Quan els ajuntaments reben queixes respecte a les colònies de gats, s’inicien campanyes d’esterilització. Es 
tracta d’un procediment car i sovint els ajuntaments no tenen recursos per dur a terme aquestes campanyes. 
La Generalitat n’havia subvencionat però, actualment, ho fa únicament de forma bianual i paga un cop 
realitzades. Aquest fet desincentiva als ajuntaments que acaben actuant únicament si s’identifica certa 
problemàtica, sovint massa tard per l’alt nombre de gats i gates que s’han d’esterilitzar i, per tant, el cost 
econòmic encara resulta més elevat.  

Els preus d’esterilització (font pròpia a partir de consultes a associacions i veterinaris) d’un mascle a la 
demarcació de Girona oscil·la entre els 35 a 75€ mentre que d’una femella varien de 50 a 150€.  
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La manca de partides pressupostaries per a l’esterilització de gats, i les dificultats d’inversió per part de les 
administracions locals (degut a la manca pressupostaria) desemboca en actuacions puntuals i no 
continuades, encara menys eficaces ja que la taxa reproductiva dels gats és molt alta i, malgrat es deixin pocs 
individus fèrtils, la combinació amb una font d’alimentació estable, fa que la població continuí creixent.  

Si la intenció real és incidir en el control de les poblacions calen actuacions d’esterilització contundents, és a 
dir, tots els individus d’una colònia i de manera continuada mitjançant un seguiment dels individus. En el 
supòsit d’aparició de nous membres, caldria també capturar-los i esterilitzar-los perquè no es puguin 
reproduir.  

• Efectes beneficiosos de les esterilitzacions. 

Les esterilitzacions no només ajuden a controlar el nombre d’individus sinó que també ajuden a disminuir les 
queixes amb els veïns que viuen prop de la colònia, ja que els gats mascles que estan esterilitzats deixen de 
marcar el territori amb senyals olfactives, evitant així tenir els carrers amb pudors i millorar la qualitat i la 
salubritat de la via pública. Així mateix, els gats femelles esterilitzats deixen de tenir el zel i, com a 
conseqüència, desapareixen els miols a les nits evitant-se les baralles entre gats mascles.   

D’aquesta manera la colònia de gats és més compatible amb els veïns de l’entorn. 

Des d’un punt de vista sanitari les esterilitzacions redueixen considerablement la transmissió de malalties 
víriques entre animals i els hi aporten una millor qualitat de vida, reduint l la presència de tumors (mamaris, 
uterins, prostàtics) 

• Convenis amb veterinaris. 

Alguns ajuntaments realitzen convenis amb els veterinaris del municipi. Aquestes situacions acostumen a ser 
més eficients ja que el grau de control sol ser més efectiu a partir d’una atenció més personalitzada. Dels 
diferents convenis que existeixen, s’identifica una gran variació de preus segons els municipis, duplicant o fins 
i tot triplicant el cost de la mateixa intervenció. 

• Alt cost econòmic per a l’esterilització dels animals.  

Els càlculs prudents anteriorment indicats mostren una població d’entre 46.000 a 70.000 gats a la demarcació 
de Girona que, traduït a costos, implica una elevada inversió per intentar realitzar una actuació contundent, 
aconsellant l’optimització de costos en grans compres. 

Partint d’una mitjana de preu d’esterilitzacions, amb test de detecció de leucèmia i immunodeficiència felina 
(no obligatori i que dependrà del protocol utilitzat), i estimant una distribució paritària d’un 50% de mascles i 
femelles, els mascles implicaria uns 60€ per gat mentre que les femelles costaria uns 75€. Amb aquests 
càlculs, la inversió necessària a la demarcació de Girona per arribar a un control de la població de gats és 
d’entre 2.662.467 a 4.624.030€ (els costos són de caràcter estimatiu, ja que l’alt volum permetria la disminució 
de costos de les actuacions).  

Mentre no s’actuï, les poblacions o bé tendiran a augmentar amb les corresponents conseqüències ja 
indicades o acabaran donant-se més casos de solucions poc aconsellables (tant pels animals com per els 
alimentadors o entitats afectades). 

• L’alimentació dels gats ha de ser amb pinso sec. 

Tradicionalment als animals domèstics se’ls alimentava de les restes del menjar que quedava a casa amb la 
finalitat d’aprofitar-lo. Molts alimentadors continuen alimentant els gats del carrer amb aquest sistema sense 
tenir en compte que les restes de menjar creen diversos problemes: males olors, presència d’insectes, etc. 

Aquest és un dels primers punts on es pot actuar des de les administracions amb la finalitat de disminuir les 
molèsties amb els veïns.  
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• Inexistència de menjadores per a gats. 

Als municipis subjecte d’aquest estudi pràcticament no existeixen menjadores per a gats a les colònies 
controlades. L’objectiu de les menjadores és que els altres animals no hi puguin accedir, sobretot rates, 
ratolins, escarabats i altres animals terrestres considerats plagues, alhora que també evita la presència 
d’ocells com coloms o gavians, considerats també plagues.  

• Les associacions podrien ser un vincle d’unió entre alimentadors i ajuntaments facilitant la 
comunicació i el control de les colònies.  

Les associacions ben estructurades i conscienciades realitzen una gran tasca, ajudant a formar els 
alimentadors aclarint conceptes relacionats amb el comportament higiènic, la interacció amb els gats, el tipus 
de menjar o els procediments d’alimentació.  

Alhora, ajuden duen a terme tasques de mediació amb altres veïns  i inverteixen una gran quantitat de 
recursos propis en la salut de la colònia, tant en l’esterilització com en la medicació dels  animals, en el cas 
que estiguin malalts, ferits, etc.  

Una col·laboració eficient entre les associacions i l’administració únicament pot basar-se en una definició 
clara de les responsabilitats i tasques de cada part. 

• Existeixen poques experiències reeixides a extrapolar per arribar a controlar les colònies i les persones 
alimentadores.  

A la Demarcació de Girona, les experiències amb més trajectòria, i que es poden prendre com a referència, 
són els casos de Girona i la Bisbal d’Empordà, amb més de 7 anys d’experiència en aquest tema.  

• Les majors problemàtiques s’ubiquen en ciutats/pobles grans i s’agreuja en aquells que tenen una 
estacionalitat molt marcada.  

Els municipis turístics tenen unes dinàmiques molt concretes, amb una intensitat d’activitat econòmica i 
augment poblacional molt concentrades en uns mesos determinats (maig a setembre). Aquesta situació 
implica la presència de turistes i treballadors estacionals que acostumen a tenir comportaments propis. 
D’aquesta manera s’ha pogut detectar que tant turistes (amb una cultura i costums de relacions amb els 
animals pròpia dels països d’on provenen), com els treballadors d’establiments de restauració ofereixen 
menjar als gats de carrer generant els següents efectes: 

 Efecte cria entre animals de l’entorn i per tant augmenta significativament la densitat d’animals de la 
zona. 

 Una bona alimentació de tots els gats fa que augmentin el nombre de zels i la fertilitat (increment del 
nombre de cries). 

 L’arribada de gats d’altres punts fa que molts no estiguin esterilitzats o controlats sanitàriament. Fent 
que augmenti la possibilitat de transmissió de malalties i la fertilitat. 

Un cop finalitzada la temporada d’estiu els ajuntaments reben nombrosos avisos per a la retirada dels 
animals, la qual cosa moltes vegades no és possible. 

• Les urbanitzacions: habitualment colònies molt disperses i quan es detecten ja són molt grans.  

A les urbanitzacions les poblacions de gats són elevades per dos motius: 

 Baixa densitat urbanística 

 Presencia de població estacional 
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Les poblacions en aquestes zones poden ser de molts individus >40, però es dispersen i no són visibles 
fàcilment. Quan arriba la temporada de vacances, aquestes urbanitzacions s’omplen de persones amb 
comportaments d’interacció amb els felins, iniciant-se les queixes per la gran presència de gats.  

 

• Quan les colònies no estan ben gestionades generen problemes de convivència  

Quan les colònies estan mal gestionades o els veïns no les volen poden generar un problema de convivència 
greu creant un enfrontament entre alimentadors i veïns. Davant d’aquest enfrontament els veïns poden actuar 
expedicionàriament  intentant eliminar els gats ja sigui amb trampes físiques, llaços o verins.  

La utilització d’aquests sistemes atempten contra la legislació actual, produint al mateix temps un gran 
patiment als animals que cauen a les trampes, ja que poden ser els gats de les colònies però també altres 
animals.  

• La reubicació de les colònies és una tasca complicada  

La reubicació de les colònies s’ha de fer de forma consensuada amb els veïns però, al mateix temps, cal dur-
la a terme amb un criteri mediambiental. En el moment que es planteja moure una colònia, en molts casos 
l’administració proposa un criteri de major distància possible al casc urbà per evitar molèsties a les persones 
que viuen a prop. Aquesta reubicació normalment troba l’oposició dels veïns que l’alimenten però, a la 
vegada, suposa un problema ambiental molt important a les poblacions de fauna local, tal i com s’ha explicat.   

• Foment del voluntariat format 

És aconsellable que els alimentadors siguin persones formades, ja que de la seva actuació repercutirà en el 
bon funcionament de les colònies. En la mesura que sigui possible, és convenient  que aquestes persones 
s’agrupin en associacions amb la finalitat de treballar conjuntament i unir esforços. Els voluntaris han de 
disposar d’una acreditació, tipus carnet, com a mostra de reconeixement de la formació que han rebut i per 
tant, són persones autoritzades i els permet identificar-se davant de l’autoritat quan sigui necessari. 

• No senyalització de la ubicació de les colònies 

En alguns municipis s’ha pres la decisió de senyalització les colònies de gats amb la finalitat de sensibilitzar a 
la ciutadania. Tanmateix, aquesta acció ha estat del tot contraproduent, doncs han augmentat les queixes, els 
incidents entre veïns i els comportaments incívics. La senyalització de les colònies es converteix en un efecte 
crida per a tots aquells que volen abandonar altres gats,  a partir de la falsa percepció que deixen els animals 
en un lloc “controlat”. 

 

2.Marc Normatiu actual 
2.1. Marc normatiu estatal 

En el territori nacional  hi ha 17 legislacions diferents relacionades amb els animals, Catalunya, no obstant, és 
l’autonomia que compta amb la normativa més avançada.  

En relació a la protecció d’animals domèstic o de companyia: 

• L’article 337 del Codi Penal, recull el delicte pel maltractament animal i la falta per els casos 
d’abandonament.  

• La llei 32/2007 de 7 de novembre, per la cura dels animals, en la seva explotació, transport, 
experimentació i sacrifici.  
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La resta de normatives fa relació a la conservació d’espècies animals i exemplars silvestres., el benestar i la 
protecció dels animals de producció, la sanitat animal i la seva protecció.  

2.2. Marc normatiu autonòmic 

A nivell autonòmic trobem el Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals.  

Aquesta llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es 
troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc de residència de les 
persones que en són propietàries o posseïdores.  

La finalitat d’aquesta llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una 
responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels 
animals.  

El capítol II estableix les normes generals de protecció dels animals així com la prohibició del maltractament, 
l’abandonament, la no alimentació, la mutilació, etc.  

La mateixa llei crea la Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel departament competent 
en matèria de medi ambient i obliga als ajuntament ha portar un cens municipal d’animals de companyia en el 
qual s’ha d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.  

Així mateix determina que les associacions de protecció i defensa dels animal s’han d’inscriure en el Registre 
d’associacions de protecció i defensa dels animals del departament competent en matèria de medi ambient 
per obtenir el títol d’entitat col·laboradora.  

El títol VI, i concretament l’article 41 determina que correspon als municipis o bé als consells comarcals o a les 
entitats locals supramunicipals, les funcions de: 

• Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia 

• Establir un cens municipal d’animals de companyia 

• Recollir i controlar els animals de companyia abandonat o perduts i els animals salvatges urbans 

Malgrat l’existència de la llei però, està pendent el desenvolupament del reglament que permetria una major 
concreció en els aspectes relacionats en la protecció i el tracte dels animals, així com en la gestió de les 
problemàtiques generades pels mateixos. 

 

2.3. Marc normatiu local 

A nivell local, els ajuntaments tenen com a mecanisme de regulació de comportaments cívics les ordenances 
municipals. D’aquesta manera, aquells municipis que han tingut algun tipus de problemàtica amb la presència 
de colònies de gats han elaborat una ordenança sobre la tinença d’animals.  
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Cada municipi elabora la seva pròpia ordenança, però de forma general tracten els següents aspectes: 

• Com s’ha de dur a terme el registre censal i la identificació dels animals de companyia 

• Definició de la normativa referent a la tinença d’animals 

o Condicions de manteniment de l’animal 

o Sobre l’abandonament, recollida i recuperació dels animals 

• Definició de normes sanitàries 

• Definició de normes específiques per animals perillosos 

• Com ha de ser la presència dels animals a l’espai públic 

• Regulació de l’activitat econòmica relacionada amb els animals 

• Definició del règim sancionador.  

 

3. Detecció experiències reeixides 
Des les experiències a les que hem pogut accedir cal destacar la de l’Ajuntament de Barcelona que, tot i ser 
fora de les comarques gironines, és interessant tenir en compte. També l’Ajuntament de Girona és un referent. 

Des de l’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona,  està treballant en la gestió sense sacrifici de les colònies de 
gats, amb el mètode CER (captura, esterilització i retorn). Des de l’any 2014 tenen una ordenança, que no 
només reconeix el dret de tots els animals de la ciutat han de ser alimentats, sinó que fixa un compromís de 
promoure les colònies controlades de gats en col·laboració amb les entitats i establint les condicions per a la 
seva bona gestió, basades en les bones pràctiques.  

El control i la gestió de les colònies de gats urbans s’ha convertit en una tasca conjunta, on es sumen 
esforços públics i privats. El resultat és prop d’un miler de gats esterilitzats cada any, que eviten molèsties i la 
cria incontrolada, millorant la salubritat dels carrers i espais públics. Barcelona va prendre l’experiència de 
Roma com a referència, una de les primeres ciutats a intentar resoldre aquest problema. 
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El sistema de Barcelona, busca minimitzar les molèsties que puguin generar als veïns les colònies de gats, no 
es senyalitzen per evitar efectes crida, es busquen elements urbans que ajudin a integrar els punts 
d’alimentació (que no siguin visibles directament) i les parcel·les a l’interior de la ciutat on es col·loquen 
elements com tubs de plàstic d’obres, per actuar com a zona refugi i d’amagatall pels gats. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes d’alimentació amagats a la vista 

En el cas de Barcelona els gats capturats es traslladen a unes instal·lacions pensades exclusivament per 
realitzar esterilitzacions. S’hi duen els gats aparentment sans un dia a la setmana, aconseguint així abaratir els 
costos i realitzar major nombre d’actuacions (unes 30 a la setmana) 

L’ajuntament és el responsable de la tasca de control dels gats i, mitjançant convenis de col·laboració, 
aconsegueixen el recolzament de les entitats, assegurant així un bon funcionament del sistema. Aquest bon 
funcionament  passa per la formació dels alimentadors i entitats participants per tal de garantir una correcta 
gestió de les colònies. A més, des de l’ajuntament es facilita un carnet d’alimentador a tots aquelles persones 
formades i autoritzades per a realitzar les tasques l’alimentació dels gats de carrer. 

A Girona el procés de control de colònies de gats de carrer es va iniciar el 2007 amb “Projecte Gat”. La 
iniciativa va ser motivada per la voluntat de millorar la qualitat de vida dels felins, evitant zones sobre-poblades 
i poder acabar així amb els conflictes que s’originaven en diferents veïnats a causa de les males olors, restes 
de menjar, èpoques de zel, etc. El seu protocol d’identificació d’una colònia s’inicia en el moment en que es 
rep una queixa per part dels veïns. A partir d’aquí és fa una tasca d’investigació per localitzar l’alimentador/a, 
se l’informa, i es comença amb el control sanitari del felins amb la finalitat de tenir la colònia sota control.  

Aquest projecte, integrat per l’Ajuntament de Girona, la Fundació Fauna i els voluntaris/es (alimentadors), es 
finança segons una partida pressupostària municipal anual. A càrrec d’aquesta partida hi van les depeses 
veterinàries necessàries per al control sanitari de les diferents colònies, és a dir, les esterilitzacions i els tests 
per a la detecció de la leucèmia felina (FeLV) i la immunodeficiència felina (FIV).  

Cada any es decideixen les esterilitzacions que es realitzaran i, seguidament, la Fundació Fauna les reparteix 
entre els diferents alimentadors. Aquests s’ocupen de la captura i trasllat del felí al veterinari, així com de 
tornar-lo a la colònia un cop intervingut. 

Periòdicament es fan reunions a tres bandes entre tots els components del projecte i es realitzen xerrades 
informatives per part d’algun dels veterinaris col·laboradors, per tal que els alimentadors segueixin unes 
normes bàsiques d’alimentació, higiene, possibles conflictes, etc. Els alimentadors disposen d’un carnet 
emès per l’ajuntament que els acredita per a la tasca que desenvolupen, evitant així entrar en conflicte amb 
l’ordenança municipal. 

Actualment a Girona es coneixen un total de 54 colònies, amb un nombre aproximat de 415-430 gats, i es 
compta amb la col·laboració de 60 voluntaris-alimentadors. 
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Per altra banda i com a cas especial es pot citar el Centre Penitenciari de Quatre Camins, al municipi de la 
Roca del Vallès, del qual va sorgir una iniciativa per gestionar la colònia de gats present dins el recinte per 
part dels mateixos interns. Aquest projecte, amb el nom de “Gats Quatre Camins” s’ha realitzat amb la 
implicació de dues associacions existents, El Jardinet dels Gats i Kan Chispis, i s’ha finançat gràcies a la 
venda de productes de segona mà i manualitats realitzades al centre penitenciari. A partir de l’experiència, 
s’ha estès la gestió de les colònies a tot el municipi amb la col·laboració dels interns en algunes de les 
tasques, generant així un procés de reinserció laboral en persones amb un alt risc d’exclusió. Actualment es 
gestionen un total de 19 colònies. 

 

4. Colònies com a plagues i col·laboració amb administracions 
4.1. Problemàtiques de les colònies 

Les aglomeracions de gats causen diferents problemes a l’entorn i als veïns. Quan les colònies no es 
gestionen correctament les molèsties augments i generen un seguit de problemàtiques: 

• Increment de la brutícia de la zona. Els punts d’alimentació, sinó es té una cura especial, acaben sent 
focus de brutícia per la presència de restes de menjar i, sobretot, d’embolcalls o envasos de 
transport del menjar. Coexisteixen tant perfils de cuidadors molt curosos, que porten el menjar amb 
recipients o bosses que, un cop consumit es retiren i s’enduen, com d’altres d’altres que no tenen la 
mateixa cura en el seu comportament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Problemes d’olors i atracció de plagues urbanes. En molts casos les persones alimentadores utilitzen 
sobres de menjar, o menjar humit, cosa que fa que les restes de menjar es degradin i produeixin 
pudors. Al mateix temps aquestes restes de menjar fan que apareguin plagues urbanes, ja siguin 
insectes com paneroles, rosegadors com ratolins i rates i altres plagues com els gavians. 

 

 

 

 

 

• Problemes de salut relacionats amb les colònies de gats. Existeixen diferents malalties que poden 
transmetre’s a les persones, s’anomenen zoonosis. Aquestes poden ser parasitàries (puces, 
paparres, mosquits, paràsits intestinals, protozous) o infeccioses (virus, bacteris i fongs). El paràsit 
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més important i conegut és el que afecta a les dones embarassades: toxoplasma gondii (agent 
causant de la toxoplasmosi. A les colònies de gats no es realitza un tractament contra paràsits. En un 
cas estudiat els paràsits dels gats, en aquest cas les puces, varen afectar a unes vivendes properes, 
causant molèsties a un veí al·lèrgic a les picades de puça el qual  va acabar rebent tractament mèdic. 

• Problemes d’excrements. Els  gats tenen un comportament higiènic diferenciat d’altres animals. El 
seu comportament natural és enterrar els excrements o defecacions amb la finalitat de no alertar de 
la seva presència a potencials depredadors. Aquest sistema que podria ser molt interessant en zones 
urbanes perquè podria disminuir la presència d’excrements, és al mateix temps una font de 
problemes. Els gats busquen zones de sorra o terra tova per poder enterrar els excrements però la 
poca existència d’aquests espais en moltes zones urbanes fa que acabin anant a jardins particulars o 
en zones d’oci infantil (els sorrals) que és perfecte per als gats. Aquest comportament fa que hi hagi 
molts problemes amb zones d’esbarjo infantil i  font de transmissió de malalties i paràsits. 

• Problemes d’olors relacionades amb la biologia dels gats. Els gats mascles amb la finalitat de 
delimitar el seu territori marquen l’entorn amb senyals odoríferes, aquest fet fa que es generin zones 
amb una presència molt intensa de pudors. 

• Problemes de transmissió de malalties a gats domèstics i altres espècies. Els gats són animals molt 
independents, i habitualment poden sortir de les cases on viuen i relacionar-se amb altres gats. El fet 
de que les colònies no estiguin controlades poden generar contagis de malalties a gats domèstics i 
altres animals, sobretot gossos.  

• Problemes de sorolls. Sobretot en les èpoques de zel, les femelles realitzen uns miols molt sonors a la 
nit, fet que molesta el període de descans dels veïns. També associat a aquest fet existeixen les 
baralles de gats mascles que també alteren el descans.  

• Problemes de depredació en zones naturals o fauna periurbana. Gairebé la totalitat dels municipis de 
la demarcació de Girona, presenten nuclis de població més o menys compacte de dimensions 
relatives que tenen a tocar una zona natural. Segons alguns estudis realitzats (Berta Canal, estudi de 
colònia de gats de Motilivi, Girona), l’activitat de depredació i la disminució de diversitat es produeix 
en les zones properes al punt d’alimentació. D’aquesta constatació se’n deriva la teoria que l’impacte 
que creen els gats sobre la fauna és gradual, molt fort en punts pròxims a la zona d’alimentació i va 
disminuint a mesura que s’incrementa la distància. La ubicació de les colònies afecta directament a 
la fauna salvatge de forma molt negativa.  

Diferents estudis mostren que la introducció del gat domèstic als ecosistemes provoca una reducció 
de la biodiversitat, i l’alteració de les seves funcions. La reducció de la biodiversitat es deu a que els 
gats generen competència a depredadors naturals, augmenten la depredació i poden ser 
transmissors del Toxoplasma gondii. Un d'ells és un estudi realitzat a Gran Bretanya on es van 
analitzar les espècies capturades per gats que eren portades a casa, i es va poder observar que una 
gran quantitat de mamífers (68.6%), sobretot insectívors, i d'ocells (23.6%) eren víctimes de la seva 
depredació (Woods M, Mcdonald R.A., Harris S. Domestic Cat Predation on Wildlife. The Mammal 
society). 

Un altre estudi realitzat a Mallorca demostra que els mamífers són la presa principal dels gats (93%). 
Entre ells, els ratolins són els més depredats (55% ratolins, Mus sp., dels quals el 18% es sobre el 
ratolí de bosc, Apodemus sylvaticus, La rata (29%) i el conill (6,6%) també són preses freqüents. En 
menys quantitat es dona depredació en aus, sargantanes i insectes. Per altra banda, els resultats no 
van mostrar variacions estacionals, indicant que els rosegadors formen part de la dieta dels gats 
durant tot l'any. Addicionalment, aquest estudi va concloure que les petites preses com ara ratolins 
eren depredades en menys freqüència per gates sexualment actives, fet secundari a un augment dels 
requisits energètics a causa de l’embaràs o la lactància. Per tant, la selecció del menjar per gates 
aparentment pot dependre més de la condició fisiològica de l'animal que de la disponibilitat de 
preses. Aquest coneixement és interessant perquè si s'aplica un mètode de control dels gats com ara 
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l’esterilització, pot ser una eina potencial per evitar que les gates cacin preses més grans, com conills 
en lloc de ratolins o les rates joves Millan J., 2010. Feeding habits offeral cats Felis silvestris catus in 
the countryside of Majorca Island, Spain. Servei d'Ecopatologia de fauna salvatge (SEFaS), Facultat de 
Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona i Sanitat i Control de Fauna, Conselleria de Medi 
Ambient, Govern de les Illes Balears/Fundació Natura Parc, Spain. Wildl. Biol. Pract., June 6(1): 32-38. 

 

La Unió Mundial per a la Naturalesa, ha inclòs el gat domèstic en la llista de "les 100 pitjors especies 
exòtiques invasores", sobretot pel gran impacte que creen sobre la biodiversitat 

 

 

4.2. Problemàtiques de les colònies amb veïns 

Com s’ha indicat anteriorment, sovint les colònies de gats no són ben acceptades pels veïns degut a les 
molèsties que poden ocasionar. La situació més negativa que se’n deriva és l’actitud d’algunes persones que 
opten per solucions unilaterals i radicals com intentar eliminar la colònia utilitzant verins, llaços o altres 
mètodes. La utilització d’aquestes tècniques provoquen: 

• Una mort agònica, especialment en el cas dels verins i altres mètodes poc civilitzats. 

• Afectació a la fauna salvatge 

• Afectació a gossos i gats domèstics  

• Poden resultar afectats persones, especialment nens que puguin estar en contacte amb els verins. 

• Contaminacions encreuades en cas que els verins no es degradin (com l’estrignina)  

La utilització d’aquests mètodes són il·legals i no compleixen amb la legislació vigent a Catalunya. 

 

Exemple de llaços il·legals decomissats per la policia 

 

4.3. Creixement de la població de la colònia 

L’estudi de poblacions i la seva dinàmica de creixement està relacionada amb les condicions ambientals i  
amb la disponibilitat de recursos. 

• Les condicions ambientals en que viuen i estan adaptats els gats: condicions de refugi, depredació... 
condicionen el creixement de la colònia. En condicions naturals, a mida que augmenta la densitat 
d’una població, augmenta la competència entre els membres per disposar dels recursos. Amb els 
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recursos limitats i una distribució desigual dels mateixos, la mortalitat s’incrementa i la fecunditat 
disminueix. 

• La provisió d’aliment afecta a la provisió de descendents. En casos de d’abundància d’aliment el  
nombre de les camades és sempre més elevat i el nombre de zels a l’any també. D’aquesta manera 
augmenta el nombre de gats joves a l’any.  

• Al mateix temps una bona alimentació fa que tots els animals recents nascuts pugui prosperar i 
descendeixi de forma important la mortalitat. 

En els casos de les colònies de gats, la disponibilitat depèn directament de l’augment dels alimentadors, ja 
que aporten més recursos i, per tant, les poblacions van creixent de forma exponencial. La gràfica que 
representaria aquesta població seria una corba de creixement exponencial, on hi ha l’augment de població i 
posteriorment un declivi molt brusc de la població que pot arribar a la seva desaparició. El motiu de la 
desaparició pot ser la degradació del medi ambient així com la manca de recursos. 

 

5. Identificar propostes d’accions  
El pla d’acció proposat té com a objectiu prioritari la coherència a partir de l’estructura de treball que es 
presenta. S’han identificat diverses problemàtiques que fan impossible plantejar algunes accions més 
concretes.  

La problemàtica identificada per la presència de colònies de gats genera tres impactes: 

• Impacte ambiental: quan els gats viuen de manera més salvatge i propers a zones naturals es 
converteixen en depredadors de fauna; ratolins, sargantanes, ocells, etc.  

• Impacte convivència ciutadana: la presència de les colònies sovint generen conflictes entre els veïns, 
sobretot entre aquells que són alimentadors i els que no voldrien que els alimentessin 

• Impacte en sanitat pública: la presència de colònies que no estan ben gestionades implica la 
generació de zones amb brutícia per restes orgàniques, gats morts, etc.  

En l’estudi realitzat s’han pogut analitzar experiències amb èxit com la de l’Ajuntament de Barcelona i Girona, 
però ambdues porten un recorregut que els situa lluny de la situació que s’ha pogut observar a la comarca de 
la Selva. No tant lluny d’aquesta situació es troba el projecte de La Bisbal o Torroella, que porten entre 7 i 10 
anys treballant per minimitzar els impactes de les colònies, però en canvi a Camprodon falta, com als 
municipis de la Selva, fer encara un treball previ.  

La prioritat d’aquest estudi és realitzar un document útil per l’administració pública amb la finalitat de que 
disposin d’un pre-diagnosi de la situació i un full de ruta. Per aquest motiu es va fer una jornada de treball 
amb els tècnics municipals i comarcals amb la finalitat de compartir experiències i treballar propostes 
conjuntament (veure Annex 4). La voluntat de l’estudi ha estat recollir el màxim d’opinions i experiències amb 
la finalitat de tenir el màxim d’informació possible. Així doncs, s’han realitzat diverses entrevistes a 
alimentadors, tècnics municipals, veterinaris i associacions. (veure Annex 3). 

Les línies proposades estan adaptades a un pla d’acció útil i directe, amb aquelles accions  que es creuen 
imprescindibles per començar a treballar amb la definició de 3 línies estratègiques: 

• LINIA 1: Definició i unificació d’actuacions 

• LINIA 2: La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació 

• LINIA 3: La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies controlades 

5.1. LÍNIA 1: Definició i unificació d’actuacions 

Les accions definides en aquesta línia són: 
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• Acció 5.1.1. Creació d’una entitat d’acció supramunicipal per la gestió de les colònies de gats a nivell 
comarcal. 

• Acció 5.1.2. Creació d’un protocol d’actuació per a tots els municipis 

• Acció 5.1.3. Creació d’un codi de bones pràctiques per la gestió de les colònies per a tots els 
municipis 

• Acció 5.1.4. Creació de convenis de col·laboració amb les entitats-associacions del territori. 

• Acció 5.1.5. Creació d’un centre veterinari per a realitzar esterilitzacions a nivell provincial 

5.2. LÍNIA 2: La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació 

Les accions definides en aquesta línia són: 

• Acció 5.2.1. Desenvolupament del reglament que ha d’acompanyar la llei autonòmica  

• Acció 5.2.2. Elaboració d’una ordenança municipal tipus per tothom 

• Acció 5.2.3 Reubicació de colònies. 

• Acció 5.2.4. Elaboració d’un protocol d’establiment, control i seguiment de les colònies.  

5.3. LÍNIA 3: La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies 
controlades 

Les accions definides en aquesta línia són: 

• Acció 5.3.1. Informació i formació als responsables tècnics municipals 

• Acció 5.3.2. Informació i formació als alimentadors i/o gestors de colònies 

• Acció 5.3.3. Campanya única de tinença responsable d’animals.  

• Acció 5.3.4. Campanya d’informació a establiments turístics i turistes 
 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a les comarques gironines 
Diagnosi i pla d’acció

 

 
37

 

5.1.1. Creació d’una entitat d’acció supramunicipal per la gestió de les colònies de gats a nivell comarcal. 

Línia 
estratègica 

Línia 1: Definició i unificació d’actuacions 

Objectiu Millorar les dades obtingudes i facilitar la identificació de les colònies així com la seva gestió 

Descripció Un dels principals problemes per determinar l’envergadura de la inversió necessària i dels recursos que 
caldria destinar a la gestió de les colònies de gats és la manca d’informació fiable. Tots els municipis tenen 
les seves particularitats i per tant, ni tenen els mateixos recursos humans i econòmics per destinar a la 
gestió de les colònies, ni tenen les mateixes problemàtiques.  

Està clar que el paper de l’administració pública és imprescindible per avançar, doncs són els receptors de 
les queixes veïnals, són els que a última instància tenen la responsabilitat de gestionar la problemàtica 
ocasionada, i per últim, són els que han d’aportar recursos humans i econòmics per poder arribar a 
resolucions.  

Actualment, i prenent com a referència la comarcal de la Selva, tenim els Consells Comarcals que treballen 
de manera supramunicipal i que ja s’encarreguen de la gestió dels animals abandonats i gosseres. Una 
manera d’aconseguir donar un servei a tota la comarca aplicant el principi de solidaritat i aconseguint una 
gestió més acurada és creant una entitat, agència o servei d’acció supramunicipal que gestioni totes les 
colònies a nivell comarcal. Aquesta entitat hauria de tenir una persona o dos persones responsables i 
s’hauria de dotar d’un seguit de voluntaris amb els quals hauria d’establir ponts de comunicació per poder 
disposar de dades i tenir controlades les colònies.  

Tasques Les tasques d’aquesta entitat serien: 

• Creació d’un dossier explicatiu del servei definint les tasques i les seves obligacions, així com 
definint les responsabilitats del que contracta el servei 

• Redactar un codi de bones pràctiques per la gestió de les colònies 

• Redactar un protocol d’actuació per a tots els municipis 

• Establir contacte amb tots els alimentadors de les colònies de la comarca  

• Crear ponts de comunicació i relació entre els alimentadors i entitats que treballen les colònies de 
gats als municipis de la comarca 

• Formar als alimentadors de com cal mantenir la colònia alimentada d’una manera sana fent-los 
complir el protocol de bones pràctiques 

• Inventariar totes les colònies 

• Portar a terme les esterilitzacions necessàries seguint el protocol establert 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) Consell Comarcal – àrea de sostenibilitat  

Cost 
Cost acció:  2 tècnics comarcals; un a dedicació plena i l’altra a mitja jornada. El servei caldria pagar-se 
amb l’aportació municipal per adherir-se al servei prestat.   
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5.1.2. Creació d’un protocol d’actuació per a tots els municipis 

Línia 
estratègica Línia 1: Definició i unificació d’actuacions. 

Objectiu Unificar els procediments perquè tots els municipis actuïn de la mateixa manera 

Descripció Alguns municipis es troben desbordats per la presència de colònies i no saben quin han de ser el 
procediment d’actuació davant d’aquesta situació. Sovint reben queixes dels veïns, però no són conscients 
de la magnitud de la colònia o del problema que pot originar si no s’actua i es deixa fer.  

Establir un protocol d’actuació per a tots els municipis garanteix l’actuació immediata en el moment 
d’identificar un colònia, però també determina les actuacions a seguir per evitar que la colònia quedi 
descontrolada i generi més problemes.  

Tasques El protocol d’actuació hauria de contenir: 

• Com actuar en l’aparició d’una nova colònia 

• Identificació i contacte amb els gestors (alimentadors de la colònia). 

• Identificació dels impactes de la colònia 

• Com mitigar els impactes de la colònia 

• Establir punts d’alimentació 

• Organitzar els  alimentadors  

• Consensuar amb els veïns la ubicació de la colònia 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) Diputació de Girona / Consell Comarcals  

Cost Cost acció: redacció del document 40h per part d’un tècnic a jornada complerta 
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5.1.3. Creació d’un codi de bones pràctiques per la gestió de les colònies per a tots els municipis 

Línia 
estratègica 

Línia 1: Definició i unificació d’actuacions 

Objectiu Unificar els criteris de manteniment de les colònies de gats 

Descripció La gran majoria de les colònies són alimentades per ciutadans que de bona fe donen de menjar als gats 
abandonats. Sovint aquesta alimentació no es fa garantint la salubritat per el gat  i per la resta dels veïns i 
se’ls acaba deixant menjar al terra, ja sigui pinso o restes de menjar orgànic.  

L’establiment d’un codi de bones pràctiques hauria de donar les pautes de com seguir alimentant als gats 
sense posar en perill la salut del propi animal, així com també mantenint els llocs destinats a alimentar els 
gats nets.    

Tasques El protocol d’actuació hauria de contenir: 

• Ubicació de les menjadores 

• Explicació dels sistemes d’alimentació 

• Formació als gestors de colònies 

• Formació als responsables i tècnics municipals 

• Realització de censos periòdics 

• Realització de campanyes d’esterilització 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) Diputació de Girona / Consell Comarcals  

Cost Cost acció:  60h per part d’un tècnic a jornada complerta 
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5.1.4. Creació de convenis de col·laboració amb les entitats-associacions del territori. 

Línia 
estratègica 

Línia 1: Definició i unificació d’actuacions 

Objectiu Millorar el control i funcionament de les associacions i entitats proteccionistes  

Descripció A la província de Girona conviuen un seguit d’associacions i entitats relacionades amb la protecció dels 
animals i algunes més concretament amb el control de les colònies de gats. Amb tot, aquestes 
formacions actuen generalment de forma individual i seguint les seves pròpies normes i protocols, fet que 
acaba generant discrepàncies entre les mateixes agrupacions. En alguns casos, la formació que reben 
els integrants per part de les associacions o entitats és nul·la o poc adequada, originant així una gestió 
deficient de les colònies del municipi. 

El problema s’agreuja en aquells municipis on no existeix una formació de cap mena havent-hi varis 
alimentadors que treballen de forma individual, situació molt habitual especialment en pobles petits sense 
problemàtiques desbordades amb les colònies de gats. 

Per aquest motiu, la creació de convenis entre l’administració i les entitats i associacions ajudaria a 
unificar protocols, generar un mètode de treball homogeni, i fomentar l’associacionisme, minimitzant així 
les diferències de gestió en cada municipi i procurant la integració de tots els implicats en la gestió de les 
colònies de gats.  

Tasques El conveni hauria de, mitjançant una entitat ben organitzada i estructurada: 

• Fomentar i donar suport a la creació d’entitats i associacions en aquells municipis on manquin 

• Garantir el seguiment de protocols unificats i la utilització de bones pràctiques en la gestió de les 
colònies de gats. 

• Facilitar la formació dels integrants de les entitats i associacions 

• Fomentar trobades i accions comunes entre les diferents agrupacions de la província 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) 
Consells Comarcals o Diputació de Girona (depenen de l’àmbit 
territorial) 

Cost Cost acció:  40h d’un tècnic a jornada complerta per la redacció del conveni.  
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5.1.5. Creació d’un centre veterinari per a realitzar esterilitzacions a nivell provincial 

Línia 
estratègica 

Línia 1: Definició i unificació d’actuacions 

Objectiu 
Adequació d’unes instal·lacions (de lloguer o compra) per assegurar un correcte funcionament i el 
compliment de la llei per realitzar esterilitzacions 

Descripció Cada municipi porta els gats a esterilitzar a centres veterinaris diferents, el que provoca una varietat dels 
preus per esterilitzacions molt disparitats entre poblacions.  El desenvolupament d’un servei municipal 
d’esterilitzacions s’ha de tramitar com a un consultori veterinari, i per tant, ha de complir els mateixos 
requisits que qualsevol centre veterinari.  

Tasques El centre hauria de disposar de les dependències mínimes següents: 

• Sala de recepció o espera (al tractar-se d’un centre que no atendrà propietaris particulars, es 
podria eliminar aquest espai) 

• Sala per consultes i petites intervencions medicoquirúrgiques i que inclourà, com a  mínim una 
taula d’exploració amb la il·luminació adequada i la dotació d’aigua freda i calenta.  

• Materials medicoquirúrgics i instal·lacions necessàries per a les activitats que es realitzen.  

• Un lector de microxips.  

Unes instal·lacions per poder operar uns 100 gats a la setmana serien: 

• Un quiròfan, d’uns 8 m2 

• Sala amb gàbies per quan arriben els animals (recepció dels animals) 

• Sala amb gàbies per poder reposar després de la cirurgia (post-operatori) i han de poder estar 
fins a 3 dies.  

• Magatzem per guardar alimentació, gàbies, material de captura, trampes, menjadores, etc.  

• Un lavabo complert pels treballadors (sanitaris i dutxa) 

• Oficina per a la recepció i control de la documentació 

El personal necessari per fer funcionar aquest centre : 

• 2 operaris per duu a terme la neteja, l’alimentació i cura dels animals. (torns de mitja jornada i un 
per cobrir festius i vacances) – cost anual dels dos operaris 28.000 € 

• 1 veterinari amb dedicació de mitja jornada amb un cost aproximat de 26.000 € 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Llarg termini Diputació de Girona  
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Cost 

 
Altres despeses (cost anual): 

• Subministraments 10.000 € 

• Rènting mobiliari 5.000 € 

• Productes zoosanitaris  14.000 € 

• Alimentació animals   15.000 € 

• Altres despeses 9.000 € 

• Lloguer instal·lacions: 11.500 € 

El cost total seria de :118.500 € / anuals 

El cost mitjà d’una esterilització (5.200 anuals) seria de 22,79 €/esterilització 
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5.2.1. Promoure el desenvolupament del reglament que ha d’acompanyar la llei autonòmica 

Línia 
estratègica 

Línia  2: : La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació. 

Objectiu Desenvolupar el reglament a nivell parlamentari . 

Descripció La llei de protecció dels animals és un de les lleis més progressistes que hi ha en aquest aspecte, però cal 
reglamentar com es produiran les actuacions, excepcions i altres elements que ajudin a millorar el 
desenvolupant d’aquesta llei.   

Tasques Preparació d’un document per presentar a la Generalitat amb la finalitat d’assentar les bases per definir la 
nova reglamentació. Contingut del document: 

• Estat actual de la gestió dels animals domèstics abandonats a les Comarques Gironines 

• Sistemes de gestió comarcals actuals 

• Valoració dels sistemes actuals 

• Problemàtiques i mancances que es troben els ajuntaments i consells comarcals 

• Propostes per a millorar la recollida, adopció dels animals abandonats, i control de colònies de 
gats feréstecs 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini  Diputació de Girona  

Cost Cost acció: redacció del document 90h de tècnic a jornada complerta i un altre a mitja jornada 
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5.2.2. Elaboració d’una ordenança municipal tipus comuna 

Línia 
estratègica 

Línia  2: : La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació. 

Objectiu Desenvolupar una ordenança comuna pels diferents ajuntaments de la demarcació 

Descripció L’elaboració d’una ordenança conjunta permet que sigui més fàcil arribar a la població des del punt de 
vista comunicatiu. Les ordenances normalment no són massa conegudes pels seus habitants. Al mateix 
temps però és necessari que hi hagi una pauta d’actuació comuna entre els diferents ajuntaments per tal 
de aconseguir els mateixos objectius i poder treballar conjuntament les problemàtiques. 

Tasques Elaboració d’una ordenança marc per a tots els municipis. 

• Reunions amb diferents ajuntaments amb experiències reeixides 

• Consensuació amb diferents consells comarcals 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini  Diputació de Girona  

Cost Cost acció:  50h de tècnic a jornada complerta 
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5.2.3. Reubicació de colònies. 

Línia 
estratègica 

Línia  2: : La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació. 

Objectiu Desenvolupar una metodologia per a la reubicació de les colònies 

Descripció L’elaboració d’una metodologia i criteris per a poder reubicar colònies problemàtiques que causen 
molèsties als ciutadans. En el cas que s’hagin de reubicar les colònies es tindrà en compte les aportacions 
dels alimentadors, les consideracions dels veïns i mantenir una distància mínima de 300 metres respecte a 
zones naturals o sòls no urbanitzables. A nivell ambiental és preferible ubicar les colònies en zones urbanes 
i zones verdes a l’interior dels municipis 

Tasques Redacció d’un document que mostri com actuar i els criteris per a la reubicació de colònies de gats. 

• Tipus de colònia segons situació. Zona urbana, zona rural 

• Característiques del municipi 

• Característiques dels gestors de la colònia 

• Problemàtiques amb els veïns 

• Determinació de zones potencials per a la ubicació de colònies 

• Identificació dels possibles impactes en diferents zones (elaborar una matriu d’impactes) 

• Eines de mediació amb els veïns 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mig termini  Diputació de Girona  

Cost Cost acció:  90h d’un tècnic a jornada complerta 
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5.2.4. Control i seguiment de les colònies. 

Línia 
estratègica 

Línia  2: : La regulació de la normativa i el compliment de la mateixa com a eina de regulació. 

Objectiu Desenvolupar un protocol de control i seguiment de les colònies. 

Descripció Elaboració d’un protocol d’establiment, control i seguiment de les colònies. No existeix una eina que els 
ajuntaments puguin utilitzar com a orientació dels passos a seguir. Seria convenient establir un protocol de 
com organitzar els voluntaris, com realitzar les actuacions a les colònies, campanyes d’informació i 
indicadors de seguiment i evolució de les colònies. 

Tasques Redacció d’un document que mostri com actuar i els criteris per realitzar un control efectiu de les colònies. 

• Elaboració d’unes plantilles de control i seguiment dels possibles impactes 

• Preparació d’indicadors de seguiment i evolució de les colònies al llarg dels anys 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Mig termini  Diputació de Girona  

Cost Cost acció:  30h d’un tècnic a jornada complerta 
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5.3.1. Informació i formació als responsables tècnics municipals 

Línia 
estratègica 

Línia  3: : La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies controlades. 

Objectiu Formar als tècnics i responsables municipals . 

Descripció Sovint el tema de les colònies de gats recau sobre el tècnics de medi ambient, d’altres sobre el cap de la 
brigada, tots dos amb formacions ben diverses. Els tècnics s’han d’afrontar a una problemàtica de la qual 
no tenen cap tipus de coneixement, ni tant sols de si és una problemàtica compartida amb d’altres 
municipis 

Explicar el sistema d’actuació, la importància d’una bona actuació, problemàtiques que poden sorgir i 
solucions per a la correcta gestió de les colònies de gats.   

Afavorir trobades trimestrals o semestrals per posar en comú les experiències i el desenvolupament dels 
protocols comuns.  

Tasques Realització  d’una jornada de formació als tècnics i responsables municipals. 

• Estat actual a la demarcació 

• Experiències prèvies 

• Experiències reeixides 

• Identificació de problemàtiques 

• Mediació amb els veïns 

• Formació del voluntariat 

• Constitució d’entitats 

• Seguiment de les colònies 

• Malalties de les colònies 

• Treball supramunicipal 

• Esterilitzacions i captura 

• Marcatge dels animals 

• Indicadors i evolució de les colònies 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini  Diputació de Girona / Consell Comarcals/Ajuntaments 

Cost Cost acció:  20h tècnic a jornada complerta (si s’han realitzat les altres línies). 
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5.3.2. Informació i formació als alimentadors i/o gestors de colònies 

Línia 
estratègica 

Línia  3: : La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies controlades. 

Objectiu Formar els alimentadors per a que gestionin de manera correcta les colònies. 

Descripció Està clar que els papers dels alimentadors i voluntaris són importantíssim en el desenvolupament d’una 
colònia, per tant, és imprescindible dotar als alimentadors i voluntaris de les eines i coneixements 
necessaris per a que puguin gestionar de manera correcta i autònoma les seves colònies.  

És molt important que cada alimentador tingui clar quin és l’objectiu de la seva tasca i comprengui cada 
una de les actuacions que s’hi porten a terme.  

Els alimentadors són la peça clau en el control de les colònies de gats de carrer i és fonamental implicar-
los en tot el procés. D’aquesta manera augmentarà la seva confiança vers l’administració i facilitarà 
enormement la tasca per part dels ajuntaments i les entitats protectores. 

Per altra banda, l’alimentació dels animals és un tema molt important, ja que és un dels elements més 
visibles al carrer, i pot causar moltes molèsties. Explicar la importància de la utilització de pinso sec, tant 
per la eliminació d’olors, la conservació durant més dies i la no aparició d’insectes. Establir els punts 
d’alimentació en zones amagades i la netedat de l’entorn ja que poden ser elements de degradació de 
l’entorn. 

Tasques Formació als gestors de colònies mitjançant  xerrades i tallers personalitzats als diferents alimentadors. 
Realització de formacions periòdiques per a alimentadors, entitats i voluntaris 

• Explicar com gestionar una colònia 

• Alimentació i sanitat 

• La importància de l’esterilització 

• Convivència amb els veïns 

• La identificació de nous individus 

• Comunicació amb l’ajuntament 

• Acreditar els alimentadors amb un carnet al final de la formació 

• Creació de convenis de col·laboració per la realització de campanyes d’informació i comunicació 
per a altres alimentadors, escoles, municipi o barri per part dels alimentadors ja formats 

• Trobades anuals o semestrals entre alimentadors, tècnics, veterinaris, etc. 

 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini  Consell Comarcals/Ajuntaments 

Cost Cost acció:  8-12h xerrada (preparació, desplaçament i realització de la xerrada) de dos tècnics. 
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Acció 5.3.3. Campanya única de tinença responsable d’animals  

Línia 
estratègica 

Línia 3: La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies controlades. 

Objectiu Conscienciar a les persones dels abandonaments, fomentar la tinença responsable d’animals de 
companyia i augmentar la responsabilitat cap al benestar animal. 

Descripció Cal informar, explicar i aconsellar sobre el que significa tenir un animal de companyia i així, evitar 
l'abandonament i aconseguir una tinença responsable de mascotes. Una de les prioritats en l’objectiu 
d'evitar l'abandonament, és controlar el gran nombre de cadellades no desitjades que hi ha. És important 
fer entendre el que significa realment (en xifres) no preocupar-se de la cria descontrolada, ja que la majoria 
dels abandonaments de gats provenen de cries particulars. Per aquest motiu és fonamental educar i 
conscienciar els propietaris d’animals per a que adquireixin la responsabilitat que els hi pertany i actuïn de 
manera correcta i complint la normativa. 

Tasques Realitzar campanyes periòdiques en col·laboració amb centres veterinaris, escoles, entitats i altres 
institucions. 

• Elecció de campanya (premsa escrita, anuncis TV-Radio-Internet, campanyes als municipis) 

• Disseny de material 

• Edició i enviament 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) 
Diputació de Girona / Consell Comarcals / Ajuntaments / Centres 
veterinaris / Entitats proteccionistes/ Altres 

Cost Cost acció:  indeterminat segons tipologia i abast de la campanya. 
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5.3.4. Campanya d’informació a establiments turístics i a turistes 

Línia 
estratègica 

Línia  3: : La formació, educació i la comunicació com a eines per arribar a les colònies controlades. 

Objectiu Informar a establiments turístics com hotels, restaurants i càmpings i els seus usuaris. 

Descripció En el municipis litorals, amb una marcada estacionalitat, és habitual trobar que els establiments de 
restauració donin el menjar sobrant a animals del carrer, fent que s’estableixi una colònia i augmenti el 
nombre. Al finalitzar la temporada estival, molts d’aquests establiments tanquen i deixen d’alimentar. 
Aquest fet fa que els animals passin gana, i entrin a cases en busca de menjar i finalment es dispersen en 
cerca d’altres fonts d’aliment. 

Els turistes en molts casos agafen menjar dels bufets lliures dels hotels i porten menjar a l’exterior per 
donar-lo als gats. Aquest fet de simpatia cap aquests animals produeix les diferents problemàtiques 
explicades, problemes d’olors, increment de població, problemes de plagues... Caldria instal·lar potser 
diferents cartells amb diferents idiomes per tal d’explicar aquesta problemàtica. 

Tasques Realitzar una campanya i material informatiu 

• Elaboració de díptics en diferents idiomes 

• Edició i distribució als diferents establiments 

• Seguiment del funcionament de la campanya mitjançant diferents indicadors 

• Utilitzar els gremis per difondre les bones pràctiques 

Prioritat Calendari Responsable 

Alta Curt termini (2015) Diputació de Girona / Consell Comarcals/Ajuntaments 

Cost Cost acció:  indeterminat, segons l’abast de la campanya. 
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ANNEX 1 : Tractament estadístic de les dades 
L’obtenció d’un cens de colònies de gats permet fer un tractament estadístic de les dades i establir relacions 
entre els diferents paràmetres que s’hi desenvolupen. 

Malgrat les dificultats trobades i la poca fiabilitat de les dades, s’ha fet un esforç important de recerca amb 
l’objectiu d’introduir totes aquestes dades en un programari tipus SPSS que permet relacionar diferents 
variables. Per cercar aquesta relació s’ha buscat el coeficient de Pearson entre les variables.  

El Coeficient de Pearson és el coeficient  que determina la correlació entre dues variables, el seu resultat 
implica: 

• Si r=1 hi ha correlació positiva perfecta, on l’índex indica una dependència total entre dues variables. 

• Si r=-1 hi ha una correlació negativa perfecte.  

• Si r=0 no existeix cap relació lineal. 

• Si 0<r<1 (o 0>r>-1) aquests són els intervals segons resultats: 

o 0,01 a 0,19 : correlació molt baixa. 

o 0,2  a 0.39 : correlació baixa. 

o 0,4 a 0,69 : correlació moderada. 

o 0,7 a 0,89: correlació alta. 

o 0,9 a 0,99: correlació molt alta. 

Els resultats de les variables estudiades són les següents: 

• Relació entre nº de gats i ubicació de la colònia: -0,34. 

• Relació entre nº de gats i estat sanitari de la colònia: 0,16. 

• Relació entre nº de gats i número de població del municipi on s’ubica la colònia: 0,04. 

• Relació entre nº de gats i número d’esterilitzacions: 0,71. 

• Relació entre nº de gats i ubicació urbana: 0,16. 
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En totes les relacions estudiades, l’únic cas que presenta una intensitat de correlació prou interessant per ser 
considera com una relació alta és la relació entre el nº de gats i el número d’esterilitzacions. Si es relacionen 
s’obté una gràfica de dispersió de dades amb una tendència positiva certament lineal. Tot i que trobem molts 
punts on el nombre de gats esterilitzats és 0, els resultats mostren una relació directe entre quantitat de gats i 
nombre de gats esterilitzats.  
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ANNEX 2 : Cartografia 
Un fet important per poder treballar les colònies és poder-les ubicar geogràficament. La cartografia s’ha 
elaborat en base a les taules del cens que s’han presentat en aquest estudi. 

Cada municipi té una taula i cada una de les colònies té un número que es localitza en la següent cartografia.  
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ANNEX 3 : entrevistes 
L’annex 3 conté la totalitat de les enquestes realitzades i les respostes obtingudes. Tal i com s’ha explicat les 
enquestes realitzades en ha estat les següents: 

• Tècnics municipals 

• Tècnics comarcals 

• Associacions i/o entitats protectores 

• Alimentadors 

• Veterinaris 

• Altres; Agents forestals  

 



Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a les comarques gironines 
Annex 4: jornada de treball amb tècnics municipals i comarcals

 

 

ANNEX 4 : jornada de treball amb tècnics municipals i comarcals 
L’annex 4 recull la presentació duta a terme a la jornada de treballa amb els tècnics municipals i comarcals 
així com l’acta de la sessió on es recullen les intervencions i aportacions realitzades.  



26/06/2015

1

Estudi sobre la problemàtica municipal de les 
colònies de gats a comarques gironines

Sessió de treball amb tècnics municipals i comarcals

16 d’abril de 2015
Consell comarcal del Gironès

CONSIDERACIONS PRÈVIES

Comarca territorialment molt heterogènia
SELVA LITORAL: 

Tossa de Mar 
Lloret de Mar

SELVA INTERIOR: 
Arbúcies
La Cellera

SELVA PLANA: 
Santa Coloma de Farners i
Maçanet de la Selva

Seguint els mateixos criteris de selecció a 
nivell territorial

LITORAL: 
Torroella de Montgrí

INTERIOR: 
Camprodon

PLANA: 
La Bisbal d’Empordà

La Selva Extrapolació

• No existeixen precedents a aquest estudi a les comarques gironines a aquesta escala
• La temporalitat de l’estudi s’ha emmarcat en 3 mesos
• Estudi centrat a la comarca de la Selva amb una extrapolació a la resta de la 

demarcació de Girona

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 La Boadella 20 1 en fase de control regular veïns
2 Sa Caravera 3 0 no controlada bo desconegut
3 Barri de les tres creus 40 0 no controlada regular Jose Luís
4 Av. Catalunya 11 0 no controlada regular veïns
5 Puigventós 13 0 en fase de control bo veïns
6 Sa Caleta 14 0 no controlada regular desconegut
7 Urb Els Llorells 14 0 no controlada bo desconegut
8 c/ ruben dario,11 Club de Tennis Lloret Blau 14 0 no controlada regular desconegut
9 HOTEL BRAVA PARK 7 0 no controlada regular veïna
10 c/baix camp amb c/del segrià. Lloret Blau 6 0 no controlada regular desconegut
11 C/ tordera amb C/ platja d´aro 3 0 no controlada regular desconegut
12 C/ empúries, 43 15 0 no controlada regular CoCoGat
13 c/ urà nº 1  ‐ containers 5 5 controlada bo CoCoGat
14 carrer delícia nº 12  7 7 controlada bo CoCoGat

15
Zona super Día, Hotel Anabel + Escola Esteve 
Carles + Escola Immaculada Concepció + Hotel 
Cliper, C/Narcís Fors, 44

15

0 no controlada regular Kim
16 C/ pas nº 8  10 8 en fase de control bo Varis i CoCoGat
17 ALBA PARK 12 2 no controlada regular veïna
18 sta clotilde 12 0 no controlada regular Clàudia
19 platja Fenals 4 0 no controlada regular
20 Montecarlo, 18 Font de Sant Llorenç 15 4 en fase de control bo veïns
21 C/ Avets (Serra Brava) 12 0 no controlada bo veïns
22 C/ Marfull 11 0 no controlada regular desconegut
23 C/ del Sol + C/ Verge de la canal + Plaça Melcior 6 0 no controlada regular desconegut
24 C/ Puig Castellet, davant entrada Hotel Goya 11 0 no controlada regular desconegut
25 C/ Floristes + C/ dels terrassans 11 0 no controlada regular desconegut
26 Zona verda antic Hotel San Francisco (Av. Vila d 11 0 no controlada regular desconegut
27 Passatge del Grau 6 0 no controlada regular desconegut
28 Mas Arboç, casa 22 8 0 no controlada regular desconegut
29 Lloret de Dalt 13 0 no controlada regular desconegut
30 Can Barnés (sector Gran Palace) 7 0 no controlada regular desconegut
31 Barri dels Pescadors pel C/ Reina Fabiola 11 0 no controlada regular desconegut
32 Brigada vella/Front guàrdia civil + Part posterio 7 0 no controlada regular desconegut
33 C/ Selva (Lloret Blau) 11 0 no controlada regular desconegut
34 C/ Migjorn, 12 (Roca Grossa) 11 0 no controlada regular desconegut
35 Rieral (C/ Masia del Roser + C/ Eugeni d’Ors) 11 0 no controlada regular desconegut
36 C/ Josep Pla (local abandonat que havia estat u 11 0 no controlada regular desconegut
37 C/ Alguer, 11 (URCASA) 11 0 no controlada regular desconegut
38 Mas Romeu, sector casetes aparellades (C/ Ave 11 0 no controlada regular desconegut
39 Av. del llac, 78 (Lloret Residencial) 11 0 no controlada regular desconegut
40 C/ Satèl∙lits (Lloret Residencial) 11 0 no controlada regular desconegut
41 C/ Poeta Carner, 6‐8 13 5 en fase de control bo Mònica
42 C/ Venècia (Edifici COSVA) 11 0 no controlada regular desconegut
43 C/ Poeta Zorilla, 8 11 0 no controlada regular desconegut
44 C/ Pla de Fenals i C/ Francesc Layret 11 0 no controlada regular desconegut

TOTAL 488 32

LL
O
RE
T 
DE

 M
AR

La Selva Litoral

Els ajuntaments hi destinen 6.050 € i 2.500 € respectivament a esterilitzacions

L’associació COCOGAT treballa a ambdós municipis 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Cala Llevador 40 20 en fase de control bo veïns
2 C/Barcelona 6 0 no controlada regular desconegut
3 Cala Salionç 25 0 no controlada regular desconegut
4 zona St Eloi 9 9 controlada bo veïns
5 Vila Vella 8 3 no controlada regular desconegut
6 C/ Agut 19 0 no controlada regular veïns
7 Can Vergonyós 5 0 no controlada regular desconegut
8 Mirador del Codolar 10 0 en fase de control bo veïns
9 Torre dels Moros 6 0 en fase de control bo veïns

TOTAL 128 32
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Algunes fotografies

Ambdós ajuntaments no destinen recursos a les colònies de gats

No existeixen associacions treballant al municipi; tot just a Santa Coloma s’acaba de 
crear amb la col·laboració de l’ajuntament que realitzarà una proba pilot

A Maçanet les esterilitzacions s’han donat fruit de la inversió particular d’una veïna

La Selva Plana

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Carrer Palamós‐ cementiri  10 0 en fase de control regular veïns
2 Ctra. Banys 5 0 no controlada regular veïns
3 Zona Magma‐Escola  12 0 no controlada regular veïns

TOTAL 27 0
1 Zona del cementiri 7 0 no controlada regular desconegut
2 Plaça Jardí 8 0 no controlada regular desconegut
3 Plaça Lluís Companys 9 3 en fase de control bo veïns

TOTAL 24 3
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Algunes fotografies

L’ajuntament d’Arbúcies destina uns 1.000 € anuals a l’esterilització, però 
el gran volum el porta uns veïns del municipi que no estan constituïts com a 
associació però es fan dir “Sonrisa de gato” 

A La Cellera nos’hi destinen recursos i tampoc hi ha cap associació. 

La Selva interior

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS
GATS 

ESTERILITZATS
TIPUS COLÒNIA

ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Can Delfí 11 2 en fase de control bo veïns
2 Urb. El Palau 6 0 en fase de control bo veïns
3 Ctra Santa Fe 6 0 en fase de control bo veïns
4 Can Pons (Ctra Santa Fe) 6 en fase de control bo veïns
5 Placeta de Ca  6 en fase de control bo veïns
6 Turó campament 6 en fase de control bo veïns
7 Camp de l'Oliver 6 en fase de control bo veïns
8 C Castell 6 en fase de control bo veïns
9 C Domènech Refart 6 en fase de control bo veïns
10 Carrer Pietat (zona horts/ca 6 en fase de control bo veïns
11 La Joia 6 en fase de control bo veïns
12 La Vinyassa 6 en fase de control bo veïns
13 La Plana (urbanització) 6 en fase de control bo veïns

TOTAL 83 2
1 Grup l'Estel (zona  5 0 no controlada bo veïns
2 C/Ateneu i C/ de la Barca 2 0 no controlada bo veïns
3 C/Aulet amb C/Torrent de  1 0 no controlada bo veïns
4 Carrilet amb c/Major i  4 0 no controlada bo veïns
5 Pasteral 3 0 no controlada bo veïns

TOTAL 15 0
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Algunes fotografies

L’EXTRAPOLACIÓ

LITORAL: 

Torroella de 
Montgrí

INTERIOR: 

Camprodon

PLANA: 

La Bisbal 
d’Empordà

Després de l’experiència generada a la comarca de la
Selva, els criteris de selecció a la resta de demarcació de
Girona no han estat únicament els territorials, en l’excepció
de Camprodon:

Municipis amb un recorregut en el control de les colònies de gats, per
tenir coneixement de més experiències

Municipis amb associacions treballant-hi que poguessin proporcionar
dades de les colònies més fiables.

Torroella de Montgrí

L’Ajuntament hi destina uns 4.000 € anuals

Hi ha una associació treballant i col·laborant amb l’ajuntament: Associació Amics 
Protectors dels Animals (APDA)

L’Ajuntament té un contracte amb una empresa per la gestió de gats: GIROPROTECT

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 zona centre (l'Estartit) 70 32 en fase de control regular associació
2 Av Grecia (l'Estartit) 20 20 en fase de control regular associació
3 Av Roma/Tres Palmeres  10 9 en fase de control regular associació
4 Zona Mas Marquès/Lidl (l'E 22 21 en fase de control regular associació
5 Torre Gran 50 30 en fase de control regular associació
6 Santa Caterina 15 15 en fase de control regular associació
7 Torre Vella 22 22 en fase de control regular associació
8 Les Dunes 15 0 no controlada regular veïns
9 Deixalleria 12 12 en fase de control regular associació
10 Mas Pinell 30 15 en fase de control regular veïns
11 C/Migdia (Torroella) 25 0 no controlada regular veïns
12 C/del Mar (Torroella) 10 9 en fase de control regular veïns
13 C/Santa Caterina 13 3 no controlada regular veïns
14 Carrefour 20 0 no controlada regular veïns
15 Jardins de Santa Clara 20 0 no controlada regular veïns
16 Vicenç Bou/Safareig 10 0 no controlada regular veïns
17 C/del Montgrí (Panini) 10 0 no controlada regular veïns

TOTAL 374 188
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La Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament hi destina uns 3.000 € anuals

Hi ha una associació treballant i col·laborant amb l’ajuntament: BisbalGat

Desconeixement del nombre real d’esterilitzacions, però aproximadament es pot 
parlar de 100 en total. 

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS
GATS 

ESTERILITZATS
TIPUS COLÒNIA

ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Solar del raig 8 no controlada regular veïns
2 carreró darrera bar Can  7 controlada regular veïns

3
pk darrera antic FP (entre 
pisos notari i bar absenta)

7
en fase de control

regular veïns
4 pk Consell Comarcal 4 en fase de control regular veïns
5 Carrer del pont sota el riu 7 en fase de control regular veïns
6 carrer paral∙lel , alçada rest 7 en fase de control regular veïns
7 carrer paral∙lel , darrera cor 7 no controlada regular veïns
8 masia darere les voltes 7 en fase de control regular veïns
9 pavelló 7 controlada regular veïns
10 zona radio bisbal, CNT,… 7 no controlada regular veïns
11 pisos sortint de la bisbal  6 no controlada regular veïns
12 Cal gallaret 16 controlada regular veïns
13 Shlecker, pisos la pau 6 no controlada regular veïns
14 carrer del pont, zona horts 10 no controlada regular veïns
15 carrer marquès de cruïlles,  5 no controlada regular veïns
16 fàbrica ceràmica carrer sta l 7 en fase de control regular veïns
17 fàbrica brancós 6 en fase de control regular veïns
18 josep pla‐registre de la  4 controlada regular veïns
19 carreró darrera can  7 no controlada regular veïns
20 solar sobre can geli  4 controlada regular veïns
21 pisos de st francesc 7 controlada regular veïns

TOTAL 146 100
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Camprodon

L’Ajuntament no hi destina recursos

No existeixen cap associació treballant-hi que estigui constituïda, però la dona del  
veterinari del poble és qui controla la seva alimentació amb fons propis i donacions 
anònimes, i els porta a esterilitzar. 

Han realitzat 40 adopcions

CARTO UBICACIÓ COLÒNIA Nº GATS GATS 
ESTERILITZATS

TIPUS COLÒNIA ESTAT SANITARI 
COLÒNIA

RESPONSABLE 
COLÒNIA

1 Bac de Sant Pere 10 1 no controlada regular veïns
2 Carretera de Mollo 4 0 no controlada regular veïns
3 C/Freixenet 6 2 no controlada regular veïns
4 Costinyola 15 0 no controlada regular veïns
5 C/ Monestir 6 0 no controlada regular associació
6 C/Ignasi Casabó 8 0 no controlada regular veïns
7 C/Ferrer Bàrbara 6 0 no controlada regular associació
8 Mas Ventós 12 0 no controlada regular veïns
9 El riu 18 2 no controlada regular associació
10 La Fia/Cal Marquès 9 0 no controlada regular veïns
11 Estació d'autobusos 6 0 no controlada regular veïns
12 Font Rubí 20 0 no controlada regular veïns
13 Beget 20 0 no controlada regular veïns

TOTAL 140 5
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Algunes fotografies

CONCLUSIONS

LES FONTS 
D’INFORMACIÓ

Treball de camp

Entrevistes als tècnics 
municipals i 
comarcals

Entrevistes als 
alimentadors

Entrevistes a les 
associacions 
animalistes

Després de tota la informació obtinguda arriben a les següents conclusions:

L’administració pública juga un paper molt important amb l’aportació de
recursos, sobretot econòmics. No actua de forma preventiva, sinó reactiva

Els alimentadors, sovint actuen sense coneixement de com ho han de fer bé. I
amb molta desconfiança cap a l’administració.

Les associacions poden ser un vincle d’unió entre alimentadors i ajuntaments
que facilitin la comunicació i el control de les colònies. Existeix una
complexitat important per tal de fer associacions entre els diferents
alimentadors.

Poca experiència a la demarcació amb colònies controlades i persones
alimentadores.

Les problemàtiques més grans s’ubiquen en ciutats/pobles grans, i s’agreuja
amb els que tenen una estacionalitat marcada. Així mateix, zones
d’urbanitzacions que el problema apareix quan la colònia ja es molt gran.

Una colònia mal gestionada ocasiona, problemes amb els veïns (olors,
molèsties....) i problemes d’enverinament.

PROPOSTES

Quin ha de ser el 
paper de 

l’administració 
pública?

Com ensenyar als 
alimentadors a 
donar menjar i 

mantenir la 
colònia 

sanitàriament 
estable?

Les associacions 
... Tenen un 

paper clau per el 
control de les 

colònies?

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Línia 1: La vinculació de l’administració pública

Línia 2: Comunicació entre els agents implicats i disposar de la informació més fiable

Línia 3: La normativa i la formació 

Línia 4: Experiències



ESTUDI SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE LES COLÒNIES DE GATS A LES 
COMARQUES GIRONINES 
Acta reunió de treball amb tècnics municipals i comarcal 
Lloc: Consell Comarcal del Gironès 

Hora: 10.00 – 12.30 

Intervencions 

• GIRONA 

Porten 7 anys treballant el problema de les colònies de gats. Des de fa uns 
anys treballen amb Fundació Fauna, però van començar amb Progat el 2005.  

Tenen unes 50 colònies controlades, amb una població de +/- 450 gats i s’hi 
està treballant en 27 o 28. Remarca la importància de la realització dels testos 
de leucèmia i immunodeficiència, ja que una colònia controlada implica un 
colònia sana.  

Per ells una colònia controlada implica; esterilitzades, sanes i que estan 
alimentades per alimentadors amb carnet.   

Disposen d’un registre d’alimentadors i fan dues reunions anuals. Actualment hi 
ha entre 50-60 persones que realitzen alimentació.  Cada colònia té 3-4 
alimentadors 

És molt important que els alimentadors vencin la por. 

Pel tema enverinaments ... va a èpoques.  

A nivell de recursos, a part dels econòmics també n’hi posen d’humans 
(personal propi de l’ajuntament: tècnics i brigada) 20.000/25.000 €/anuals.  

Des de l’ajuntament paguen directament als veterinaris i fan unes 80 
esterilitzacions a l’any. 

Els interessa molt que es poguessin assenyalar uns criteris/protocols comuns. 

La intervenció de la tècnica de Girona provoca un debat al voltant de si cal fer els 
testos o no i de com alimentar les colònies. El debat arriba a les següents conclusions: 

o És necessari un protocol d’actuació; si fer testos, si esterilitzacions, gats 
marcats quan estan esterilitzats, etc. 

o Realització d’un codi de bones pràctiques per l’alimentació.  

S’assenyala que cal tenir clar que “tot animal que corri pel carrer, si no és de ningú es 
responsabilitat de l’ajuntament” 

• CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 
S’exposa que el problema de les colònies de gats afecta a tres blocs: 

o MEDI AMBIENT (estan protegits per la llei i un col·lectiu dels ciutadans) 

o SALUT PÚBLICA (les colònies general brutícies, puces, paparres) 

o CONVIVÈNCIA (xoc d’interessos) 

S’inicia un debat al voltat dels problemes amb els alimentadors: 

o A Girona es fan processos de mediació per ubicar les colònies 

o Moure les colònies de lloc és molt difícil, tot i que es pot fer. 



o A vegades, quan hi ha problemes de comunicació amb els alimentadors es 
fa a través dels serveis socials.   

 

• PLATJA D’ARO 

No són conscients de que existeixi una problemàtica de colònies al municipi. 
Pregunta per la normativa i si és obligat tenir colònies.  

• CALONGE 

S’està col·laborant amb persones estrangeres que s’han establert com a entitat 
col·laboradora. S’ha arribat amb un acord amb el veterinari local per dur a 
terme les esterilitzacions. Quan tens els problema creat hi ha molèsties, 
queixes, és quan truca un particular i demana aportar gatinades a les colònies.  

Es fan les mediacions a través de l’entitat per ajudar a esterilitzar.  

Hi estan destinant 6.000 €  però són insuficients. L’entitat posa recursos propis 
(1 persona més 2 o 3 col·laboradors. L’entitat  recull diners amb mercats de 
segona mà o persones estrangeres) 

També es compren gàbies i es volen posar menjadors per reduir les molèsties.  

Tenen detectades 10 colònies, però sospiten que n’hi ha més.  

 

• LA BISBAL D’EMPORDÀ 

La peça clau és l’alimentador, si estan en contra no servirà de res tot el que es 
plantegi. Costa molt conscienciar l’alimentador però són la base per arribar al 
control de la colònia.  

Tenen un conveni amb una entitat i quan hi ha conflictes veïnals la pròpia 
associació ha ajudat als problemes i arribar a solucions.  

També comenta que com que és un tema de salut pública caldria potser 
demanar a DIPSALUT finançament i que s’involucrés en el tema.  

 

• CC BAIX EMPORDÀ 

Seria possible buscar un preu conjunt de per esterilitzar per aconseguir preus 
ajustats? Tenir un centre o arribar un conveni amb un centre veterinari per 
aconseguir preu ajustat. 

Aquesta pregunta porta un debat i Girona comenta que alguns alimentadors tenen 
predilecció per un veterinari i que ells per solucionar-ho han fet un conveni amb tots els 
veterinaris de Girona i així no hi ha problemes.  

Es comenta que el tema normativa no ajuda i cal, a part d’una implicació a l’hora de 
fer-la i sobretot cal fer-la complir.  

Girona comenta que s’ha de modificar la llei. La llei diu que han d’estar censat i 
identificats. Tots els ajuntaments incompleixen la llei en aquest aspecte.   

 

• LLORET DE MAR 

Tenen una persona que en exclusiva es dedica a recollir gats i gossos. Lloret 
porta unes 300/400 esterilitzacions des de fa 5 anys i treballen amb tres 
entitats, però tenen problemes perquè entre elles no s’entenen ja que tenen 



criteris i perspectives del problema diferents. Hi destinen 6.000 euros l’any, i 
han començat a censar gats. 

 

Es pregunta si hi ha experiències fent campanyes o díptics i si tenen resultats 

Des del Consell Comarcal de La Selva, es comenta que és difícil fer campanyes. El 
problema d’aquesta problemàtica, esta centrada en molt pocs elements. El gat és la 
conseqüència, no el problema. El problema que cal treballar és l’alimentador. 

En zones turístiques potser si és interessant fer campanyes genèriques, d’informar als 
restaurants, càmpings i la gent. Quan finalitza la temporada turística és genera el 
problema. 

 

Des de Lloret de Mar es comenta que a vegades, quan una colònia genera un 
problema de salut pública molt important no es pot tolerar i llavors s’ha d’actuar 
traslladant la colònia si o si, encara que els alimentadors no la vulguin.  

Ex. Colònia de gats a la platja amb un problema de puces important.  

 

Des de Santa Coloma es pregunta quan es pot considerar una plaga.  

Arrel d’aquest comentari s’inicia un debat al voltant de la definició de plaga. Es 
comenta que la diferència és que una plaga la pots eradicar.   

 

Propostes sorgides 

• Millorar les dades 

• Guia metodologia consensuada amb tots els municipis 

• Preus de veterinaris iguals per tothom  

• Protocol d’actuació; si fer testos, si esterilitzacions, gats marcats quan estan 
esterilitzats, etc. 

• Realització d’un codi de bones pràctiques per l’alimentació.  

• S’ha de fer un balanç econòmic de la demarcació de Girona. Tenir una xifra 
global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a les comarques gironines 
Annex 5: plantilla fitxa treball de camp

 

 

ANNEX 5 : plantilla fitxa treball de camp 
A continuació s’ensenya la plantilla de fitxa utilitzada al treball de camp realitzat.  



 
Municipi  Direcció  Codi colònia 

Coordenades UTM 

  Sistema utilitzat 
 

Data de l’Inspecció  Hora   Responsable 
Condicions meteorològiques 
 
 
 
 

Nombre de gats identificats a la colònia 

Adults  Cries  Malalts  Tipologia 
alimentació  Observacions 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Animals detectats a les proximitats 

Adults  Cries  Malalts 

Es detecten 
punts 

d’alimentació 
a l’entorn  

Observacions 
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ANNEX 6 : Perfils psicològics 
Com s’ha anat definint en l’estudi realitzat, els alimentadors són les persones claus per la creació i el 
desenvolupament d’una colònia de gats. Aquests són el punt de partida i la base per a poder realitzar les 
actuacions necessàries amb la finalitat d’arribar al control de la colònia. Generar en ells suficient confiança 
perquè exposin les particularitats de cada colònia no és una tasca fàcil i sovint no s’ha arribat a aconseguir.  

No obstant, la presència d’una veterinària a l’equip ha facilitat aquesta tasca d’aproximació als alimentadors. 
El fet que un veterinari treballi directament amb la cura i el benestar dels animals genera empatia entre tots els 
amants dels animals. 

Degut a que existeixen múltiples tipologies d’alimentadors a la zona, cal definir diversos perfils psicològics: 

Perfil 1:  Alimentador que actua en solitari 

Aquest perfil de persona és generalment la de més difícil accés perquè es mantenen en l’anonimat per 
possibles represàlies que puguin rebre per part de l’administració pública i/o veïns. Un cop s’ha accedit a ella 
continua demostrant certa desconfiança, sobretot a l’hora de facilitar informació sobre la localització i 
dimensió de la colònia.  

Sovint aquestes persones es troben i viuen soles, tenen una edat avançada i es prenen la cura dels gats com 
una tasca més personal.  Són persones molt complidores i responsable amb la seva colònia donat que tenen 
un fort sentiment de propietat cap als gats. A diari porten aliment i aigua a la colònia i la mantenen en 
condicions mínimament higièniques. S’ha observat que sovint no són conscients de les problemàtiques que 
generen les colònies de gats per manca de coneixement específic sobre la qüestió.  

Aquesta tipologia d’alimentadors solen actuar en solitari i no es presten a participar en associacions, ni volen 
col·laborar en les tasques de captura i control sanitari dels animals. 

En casos molt concrets, s’ha observat que alguns d’aquests alimentadors tampoc estan d’acord en el sacrifici 
dels gats malalts.  

Perfil 2:  Alimentador estàndard 

Aquest perfil de persona té moltes similituds amb el perfil anterior; actuen sols, són de difícil accés i els hi 
manca coneixement específic. No obstant, un cop s’ha generat un ambient de confiança, es mostren 
col·laboradors i oberts a redefinir les pautes de gestió de la colònia.  

S’ha observat que sovint aquestes persones acaben formant part d’una entitat o associació dedicada a la 
protecció dels animals i concretament a la gestió de les colònies de gats.  

Perfil 3:  Alimentador actiu amb coneixements  

Aquest  és el perfil d’un alimentador que coneix les pautes correctes de gestió d’una colònia de gats i que té 
una actitud pro-activa a les problemàtiques que puguin sorgir.  

Sovint és qui motiva la creació d’una entitat o associació amb la finalitat de trobar i coordinar un equip de 
persones compromeses amb la gestió de les colònies.  Així mateix, adopten  el paper d’interlocutors entre 
l’administració pública i els alimentadors aliens a l’associació. També acaben desenvolupant tasques de 
mediació entre veïns quan es generen conflictes per la presència de colònies.  
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ANNEX 7 : Llistat entitats 
L’elaboració d’aquest llistat s’ha fet pòstum a l’estudi amb la finalitat de facilitar la tasca de l’administració 
pública a l’hora de poder identificar les entitats que treballen al seu territori i/o municipi. El llistat no és 
complert i presenta unes dificultats associades: 

• Presència al territori d’entitats no registrades 

• Presència d’alimentadors que treballen individualment i que no s’han constituït com a entitat o 
associació.  
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MUNICIPI COMARCA NOM DEL TITULAR NOM TIPUS DE NUCLI ZOOLÒGIC ADREÇA NUCLI OBSERVACIONS
ARBÚCIES SELVA SONRISA DE GATO ARBÚCIES No estan constituits com a associació

BANYOLES PLA DE L'ESTANY CONSELL COMARCAL DEL PLA DE 
L'ESTANY

CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS 
DOMÈSTICS

CENTRES DE RECOLLIDA D'ANIMALS Pg. De la Indústria, 19 (Costat 
abocador de Puigpalter)

BEGUR BAIX EMPORDÀ ELENA VERA RODERO MITXU REFUGI DE GATS Edifici  la Coma. Ap. 3 urb. La Coma‐Sa 
Riera

CALONGE BAIX EMPORDÀ PUSSY GAT CALONGE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES ALT EMPORDÀ PROGAT I GOS 638207539  http://www.progatampuria.com   silke@progatampuria.com

COMPRODON RIPOLLÈS ASSOCIACIÓ GATS DE CARRER DE 
CAMPRODON

EL PORT DE LA SELVA ALT EMPORDÀ ASSOCIACIÓ ELS GATS DEL PORT DE 
LA SELVA

627257289   gatsportselva@gmail.com

FIGUERES ALT EMPORDÀ ASSOCIACIÓ PROTECTORA 
D'ANIMALS I PLANTES

ASSOCIACIÓ PROTECTORA 
D'ANIMALS I PLANTES

CENTRES DE RECOLLIDA D'ANIMALS C/Pont de Molins, 17
http://www.protectorafigueres.com

GIRONA GIRONÈS AJUNTAMENT DE GIRONA CENTRE MUNICIPAL D'ACOLLIDA 
D'ANIMALS DE GIRONA

REFUGI I CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS Ctra. Santa Coloma, 62‐70

LA BISBAL D'EMPORDÀ BAIX EMPORDÀ FUNDACIÓ ALTARRIBA‐AMIGOS DE 
LOS ANIMALES

BU BUP PARC REFUGI I CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS Olivar de Baix, CASTELL D'EMPORDÀ  696652749

LA BISBAL DÈMPORDÀ BAIX EMPORDÀ BISBALGAT 659578829 / 972640439

OLOT GARROTXA
ASSOCIACIÓ PROTECTORA 
D'ANIMALS D'OLOT I GARROTXA 
(APADOG)

REFUGI I CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS Mas la Casica, Argelaguer

PALAFRUGELL BAIX EMPORDÀ ASSOCIACIÓ PROTECTORA ANIMALS EL RODAMON CENTRES DE RECOLLIDA D'ANIMALS Paratge Morena, s/n
972301486 / 620260484 http://www.aparodamon.com/

RIELLS I VIABREA SELVA ALBA DIANA REICH CAN FELINI REFUGI DE GATS Vall  Fornes, núm. 8
RIPOLL RIPOLLÈS RESIDÈNCIA CANINA CAN PUJOL, SC REFUGI D'ANIMALS DEL RIPOLLÈS CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS Cal  Menut. Camí de Casadesús pk. 2,3
SANT FELIU DE GUÍXOLS BAIX EMPORDÀ PROGAT SANT FELIU 659532404    www.totguixols.cat/entitat/detal lsentitat.php?nIdAssoc=1013
SANT FELIU DE GUÍXOLS BAIX EMPORDÀ PROGAT BEGUR 608484522  progatbegur@gmail.com
SANT FELIU DE GUÍXOLS BAIX EMPORDÀ ELISABET PACHAMÉ BARRERA EL REFUGI‐JARDI DELS GATS RESIDÈNCIA I REFUGI. CENTRE DE RECOLIDA Camí Sant Baldiri, poligon 7, 42‐C
SANT MARTÍ DEL LLÈMENA GIRONÈS ATAGI 676726459 / 616035218  atagi.terapia@gmail.com
SANTA COLOM DE FARNES SELVA AMICS DE GATS COLOMENCS de recent creació

TORROELLA DE MONTGRÍ ALT EMPORDÀ ASSOCIACIÓ D'AMICS PROTECTORS 
DELS ANIMALS Regina: 638847492

TOSSA DE MAR SELVA FUNDACIÓ CHARI CRUZ FUNDACIÓ CHARI CRUZ CENTRE DE RECOLLIDA D'ANIMALS I REFUGI Sa Sureda, ap correus  367 http://www.fundaciocharicruz.org/index.php/es/    funcharicruz@hotmail.com
TOSSA DE MAR SELVA CONSELL COMARCAL DE LA SELVA GOSSERES COMARCALS CENTRES DE RECOLLIDA D'ANIMALS Ctra de Llagostera, 1
TOSSA DE MAR SELVA COCOGAT http://www.cocogat.org
VALL D'EN VAS GARROTXA FUNDACIÓ FAUNA FUNDACIÓ FAUNA info@fundaciofauna.org
VILAFANT ALT EMPORDÀ ANIMALETS BUSKEN KASA 689165378   animalets_busken_kasa@hotmail.com




