
24/03/2017

1

Gestió de gats de carrer a 
l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i l’Estartit – cap a un 
model de colònies controlades
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MARC LEGAL
DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s ’aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals.

� Article 16 Recollida d’animals

ORDENANÇA de 2010 sobre la protecció, tinença respo nsable i salut ambiental dels 
animals 

Article 27. Alimentació d’animals a la via pública 

Article 29. Servei de recollida i acollida d’animals perduts o abandonats

Article 30. Termini i procediment de recuperació de l’animal 

Article 31. Sol·licitud d’acolliment temporal i adopció
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ACCIONS ANY 2008 – GESTIÓ INCREMENT POBLACIÓ 
DE GATS CARRER I ALIMENTACIÓ SENSE CONTROL

� Inici de gestió de control de punts d’alimentació al municipi mitjançant sistema CER : 
Captura, Esterilització i Retorn.

� Col·locació de menjadores per a posar aliment per als gats en punts repartits pel 
municipi en espais i terrenys de titularitat pública. 

� Resultats: � Resultats: 

� Defectes: No s’utilitzen les menjadores (falta de compromís dels alimentadors, no se’ls 
requeria autorització per alimentar, ubicació zona perifèrica, valoració de la correcte ubicació 
de les menjadores). 

� Avantatges: Implantació sistema CER.
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PROCEDIMENT - INTERLOCUTORS

CAPTURA ESTERILITZACIÓ RETORN

INTERLOCTUORS

APDA CONVENI (4.000€ ANUALS) 

GIROPROTEC CONTRACTE GESTIÓ FAUNA URBANA

VETERINARIS PARTIDA ESTERILITZACIONS (8.000 € ANUALS)
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PUNTS D’ALIMENTACIÓ IDENTIFICATS 
ANY 2015

2017: 31 punts d’alimentació coneguts entre Torroel la, l’ Estartit i les urbanitzacions
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PUNTS D’ALIMENTACIÓ ANY 2015
– ESTERILITZACIÓ
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NUCLI ZOOLÒGIC MUNICIPAL– RECOLLIDA 
D’ANIMALS PERDUTS O ABANDONATS

Article 16 DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s ’aprova el Text refós 
de la Llei de protecció dels animals.

16.3 Recollida d’animals

Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts 
adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei adequades i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei 
amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis.

Nucli zoològic Torroella-Estartit: En fase de redacció projecte del nucli zoològic.
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ACCIONS ANY 2017: Aprovació modificació de l’ 
Ordenança Març 2017
Objectiu: Generar un control dels punts d’alimentació amb la col·laboració de voluntaris que es facin responsables 
d’una colònia

Procediment:

1. Entrada per registre de la sol·licitud (dades interessat, nombre gats, quants esterilitzats).

2. Valoració amb l’APDA i Regidoria per a determinar la idoneïtat d’ubicació de la menjadora. 

3. Autorització de la llicència per a alimentar gats i esser responsable de la colònia.

4. Esterilització de gats que pertanyin a la colònia

5. Seguiment i control de les colònies
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MOLTES GRÀCIES


