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

Propostes d’accions

Jornada tècnica sobre el control de les colònies urbanes de gats
Lloret de Mar, 23 de març de 2017

– Depredació en zones 
naturals i fauna periurbana

– Brutícia

– Excrements

– Sorolls

– Olors i atracció de plagues 
urbanes

– Problemes de salut 
relacionats amb les 
colònies

– Transmissió de malalties

Creixement incontrolat de les colònies de gats

Impacte 
ambiental

Impacte social 
(convivència 
ciutadana)

Impacte en 
sanitat pública
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– Durada estudi 3 mesos > Complexitat 
identificació totes les colònies

– Paper important administració en 
recursos

– Actuació de l’administració reactiva no 
preventiva

– Actuacions difuses > no hi ha pla local

– Dificultat en adopció gat feral

– Complexitat creació associacions

– Sistema d’esterilitzacions actual poc 
eficaç i cost elevat

– Efectes beneficiosos de les 
esterilitzacions

– Convenis amb veterinaris

– Alimentació dels gats amb pinso sec per 
evitar molèsties i poques menjadores 

– Associacions són vincle d’unió entre 
alimentadors i ajuntaments

– Majors problemàtiques en 
ciutats/pobles grans i s’agreuja en 
aquells amb estacionalitat marcada

– Urbanitzacions tenen colònies molt 
disperses i quan es detecten ja són molt 
grans.

– Quan colònies no estan ben 
gestionades generen problemes de 
convivència.

– Reubicació de colònies tasca 
complicada.

– Foment del voluntari format

– No senyalització de la ubicació de les 
colònies

Conclusions de la diagnosi
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1.1 Creació entitat supramunicipal per a la 
gestió de les colònies de gats a nivell comarcal

• Dossier explicatiu del servei (tasques, obligacions i 
responsabilitats)

• Redactar un codi de bones pràctiques per a la gestió de les 
colònies (acció 1.2)

• Redactar un protocol d’actuació per a tots els municipis 
(acció 1.3)

• Establir contacte amb tots els alimentadors de la comarca
• Crear ponts de comunicació i relació entre alimentadors i 

entitats
• Formar els alimentadors – complint protocol bones 

pràctiques
• Inventariar totes les colònies
• Portar a terme les esterilitzacions –seguint protocol

Tasques servei comarcal:

ACCIONS D’ORGANITZACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS

1.2 Creació protocol actuació per als municipis

• Com actuar en l’aparició d’una colònia

• Identificació i contacte amb els gestors 
(alimentadors)

• Identificació dels impactes i com mitigar-los

• Establir punts d’alimentació

• Organitzar els alimentadors

• Consensuar amb els veïns la ubicació de la 
colònia

El protocol hauria de definir:

ACCIONS D’ORGANITZACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS
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1.3 Creació codi bones pràctiques per a la 
gestió de colònies

El codi hauria de definir:

• Ubicació de les menjadores

• Explicació sistemes alimentació

• Formació dels gestors (acció 3.2)

• Formació als responsables i tècnics municipals
(acció 3.1)

• Realització de censos periòdics

• Realització de campanyes (accions 3.3 i 3.4)

ACCIONS D’ORGANITZACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS

1.4 Creació convenis de col·laboració amb entitats-
associacions del territori 

• Fomentar i donar suport a la creació d’entitats-
associacions

• Garantir el seguiment dels protocols i les bones 
pràctiques

• Facilitar la formació dels membres d’entitats i 
associacions

• Fomentar trobades i accions comunes entre 
diferents agrupacions de la demarcació

El conveni hauria de definir:

ACCIONS D’ORGANITZACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS
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1.5 Creació d’un centre veterinari per a realitzar 
esterilitzacions a nivell provincial

Centre veterinari a nivell provincial?

o

Protocol de col·laboració amb el col·legi de 
veterinaris per fer una compra agregada 

d’esterilitzacions a nivell local?

ACCIONS D’ORGANITZACIÓ I UNIFICACIÓ DE CRITERIS
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Preparació document per presentar a la Generalitat amb la 
finalitat d’assentar les bases del Reglament de la Llei de 
protecció dels animals (decret legislatiu 2/2008 pel qual aprova 

el text refós de la Llei de protecció dels animals):

� Estat actual de la gestió

� Sistemes de gestió comarcals

� Valoració sistemes actuals

� Problemàtiques i mancances que es troben ens locals

� Propostes per a millorar la recollida, adopció i control 
colònies de gats

2.1 Desenvolupament reglament llei autonòmica

ACCIONS NORMATIVES

• Pauta d’actuació comuna entre els diferents 
ajuntaments.

• Necessitat de veure experiències reeixides

• Consensuar amb els ens locals del text tipus

2.2 Elaboració ordenança municipal tipus

ACCIONS NORMATIVES
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2.3 Creació metodologia reubicació colònies

• Redacció d’un document que mostri com actuar i els 
criteris per a la reubicació.

• Tenir en compte les aportacions dels alimentadors, veïns 
i mantenir 300 metres respecte zones naturals o sòls no 
urbanitzables.

• A nivell ambiental és preferible ubicar les colònies en 
zones urbanes i zones verdes a dins les poblacions.

ACCIONS NORMATIVES

2.4 Elaboració protocol d’establiment, control 
i seguiment de colònies

• Com organitzar els voluntaris

• Com realitzar les actuacions

• Campanyes d’informació

• Indicadors de seguiment

• Evolució de les colònies

Documentació:

• Plantilles de control i seguiment dels possibles impactes

• Preparació d’indicadors de seguiment i evolució

ACCIONS NORMATIVES
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3.1 Informació i formació tècnics i responsables 
municipals

• Jornada de formació

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

ACCIONS DE FORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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3.2 Informació i formació alimentadors i/o 
gestors colònies

• Xerrades i tallers personalitzats

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

• Acreditació amb un carnet al final de la formació

• Comunicació amb l’ajuntament

ACCIONS DE FORMACIÓ I COMUNICACIÓ

3.3 Campanya tinença responsable d’animals

3.4 Campanya d’informació a establiments 
turístics i turistes

• Evitar l’abandonament i aconseguir una tinença responsable
• Campanyes periòdiques en col·laboració veterinaris, 

escoles, entitats i altres institucions

• Elaboració díptics en diferents idiomes
• Edició i distribució als establiments
• Seguiment funcionament campanya amb diferents 

indicadors.
• Utilitzar gremis per difondre les bones pràctiques.

ACCIONS DE FORMACIÓ I COMUNICACIÓ
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