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COLÒNIES DE GATS DE CARRER
Actuacions a Lloret de Mar 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE LLORET:

Article 40: Alimentació d’animals a la via pública
Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o els espais públics,
així com en portals, finestres, terrasses, balcons i en els voltants de rius i
rieres, platges i cales, excepte en aquells llocs indicats i controlats per
Ajuntament, en els quals, per raons sanitàries i d’higiene, es procurarà
que no hi quedin restes de menjar.

Està especialment prohibit facilitar aliments als gats, als coloms i a les
gavines.

Queda prohibit abeurar directament els animals a les fonts o estanys
públics.

L’incompliment d’aquest article està tipificat com a falta lleu, amb la
possibilitat de ser sancionat amb multes de 100 fins a 400 euros.

� Requeriment
� Acta denúncia PL, en cas d’advertiments previs
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PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES:

- Colònies de gats en espais molt freqüentats: platges, parcs urbans

- Alimentació descontrolada per vilatans, estiuejants i turistes
Només menjar sec (pinso) i aigua, la resta
retirat per part del servei de NV i PiJ

- Risc higienicosanitari: excrements a la
platja i sorreres de parcs infantils, coliforms
fecals a dutxes de platja, casos d’al·lèrgies 
a picades de puces,...

PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES:

- Proliferació d’exemplars d’altres plagues: rates, coloms, gavians, puces,
formigues

- Rebuig i queixes veïnals per: brutícia, males
olors (orins, menjar), molèsties (excrements,
sorolls,...), alimentació en espais privats

- Pressió dels animalistes en fer difusió de la
situació a la premsa internacional (important
per imatge com a municipi turístic)
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RECURSOS HUMANS:
- 1 Aux. Protecció de l’Entorn
- 3 Aux. Protecció Civil

FUNCIONS:
- Recollida de gossos abandonats/solts de la
via pública (acta A10 o D20)

- Atenció i recollida d’altres animals: aus,
fures, cabres, rèptils, marins,...

- Captura de gats en colònies de carrer
- Alimentació coloms prèvia captura i control
nius de gavians

- Inspeccions relatives a tinença d’animals

MATERIAL:

- 3 gàbies a nau de manteniment (2005)
- Remolc
- Lector de xips
- 1 vehicle pick up (2010)
- Gàbies de captura
- Llaç
- Salabre
- Guants de protecció
- Transportins
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ:

- Identificació i inventari de colònies (instàncies, trucades, localització,...)

- Captura dels gats de la colònia (prioritat intervenció) 
� APE i voluntaris instal·len gàbies en llocs vigilats no accessibles

- Trasllat dels gats capturats al CAAS

- Revisió de l’estat sanitari efectuada per un veterinari i test de malalties
contagioses: leucèmia felina -FeLV- i virus immunodeficiència felina -FIV-
� Control dels individus, reduir rebuig social

- Esterilització dels gats i gates adults/es com a mesura de control de la
superpoblació felina

- Marcatge en forma de V a l'orella � Sol·licitud autorització al Depart.
d'Agricultura de la Generalitat (formulari)

- Alliberament dels gats a la colònia de captura o altres ubicacions amb
alimentadors identificats

CASOS PARTICULARS:

- Gats positius en el test � eutanàsia/casa acollida (sofriment de l’animal i
risc de contagi a la resta de la població)

- Gats petits o ferits � Conveni CAAS + Por Ellos � adopció/acollida

ACTUACIONS:

- Entre 2005 i 2012 � APAP Tossa
Màx. 65 gats controlats any 2008

- 2013 � CAAS, adjudicació prèvia sol·licitud oferta a 5 veterinaris locals
58 gats recollits: 8 gats castrats, 12 gates esterilitzades

12 test, 8 eutanàsies
Trasllat de 44 gats capturats a Protectora de Lleida

- 2014 � Proposta conveni CoCoGat
1a licitació deserta (08/09/14): 8 veterinaris de Lloret i Tossa
2a licitació deserta (27/11/14): 5 veterinaris de Blanes,

Maçanet i Vidreres

- 2015 � CAAS, adjudicació 27/01/15 contracte menor (6.050 €)
95 gats recollits: 30 gats castrats, 38 gates esterilitzades

79 test, 13 eutanàsies
38,57 € gat, 63,19 € gata, 25,98 € test, eutanàsia i incineració gratuït 

- 2016 � CAAS, modificació conveni amb CAAS incloent campanyes 
d’esterilització aplicant taxes aprovades per Ord. Fiscal CCS
Durada: 3 anys prorrogable
Partida 2016: +/- 3.500 €
45,00 € gat, 70,00 € gata, test, eutanàsia i incineració gratuït
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INFORMACIÓ PROTECTORES I ENTITATS ANIMALISTES:

- Associació Protectora d’Animals i Plantes de Tossa
- APASC (Associació Protectora Animals Sense Casa)
- Cocogat
- Por Ellos
- FAADA
- Alimentadors particulars

� Reunió
� Carta
� NdP
� Instància
� Atenció telefònica
� Seguiment de la colònia

(nous individus, gats malats,...)
� Exhaustiu control de les actuacions: lloc/dia captura/alliberament

DEMANDES NO ATESES:

- Carnet d’alimentadors autoritzats

- Senyalització de les colònies controlades

- Col·locació de coberts, casetes i abeuradors

- Cessió d’espai per allotjar els gats de carrer

- No marcatge dels gats esterilitzats

- Establiment de colònies de gats en llocs no
conflictius: denúncies, enverinaments, risc 
atropellament, presència de gossos,...

- No test. No eutanàsia de gats positius si han
de ser allibertas
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INCONVENIENTS:

- Limitacions pressupostàries per atendre les colònies (> 40 u.)

- Costos: RRHH (APE, APC, tècnic i adm. MA, adm. SSJJ, PL), vehicle, 
material, pinso, neteja gàbies,... 

- Continuïtat de les campanyes d’esterilització

- RRHH disponibles només en temporada baixa

- Abandonament de gats en colònies controlades (reclam de conductes poc
cíviques)

- Gats domèstics no identificats ni censats (9 de 1.018 inscrits ANICOM)

- Dificultats de col·laboració amb alimentadors (desconfiança)
� Ajuntament fa funció de mediador
� Important transparència i control exhaustiu de les actuacions

- Xarxes socials (informació no contrastada i falsedats)
� Ex. gat positiu FIV
� Ex. Hotel Garbí

GRÀCIES!


