
TENIM  
CURA DELS   

              GATS 
DE CARRER

www.mont-roig.cat

amb la creació de colònies controlades,  
l’acreditació d’alimentadors/es i  
respectant les normes de convivència 



Quins són  
els avantatges   
de les colònies de gats ferals?
• Els gats que formen part de les colònies 

controlades han superat un control 
sanitari i són individus sans i esterilitzats 
quirúrgicament. Aquest fet evita el contagi 
als gats domèstics. 

• A través de les colònies es pretén mantenir 
una població estable i evitar els problemes 
associats al zel (les baralles entre mascles, el 
marcatge territorial o els miols de reclam).

• Es millora la condició física dels 
animals degut a una òptima nutrició i 
s’aconsegueixen adequades condicions de 
salubritat de l’entorn amb la utilització de 
menjadores, abeuradors, etc.

• La presència de gats ferals en colònies  
ajuda a tenir controlades plagues  
urbanes (rates, paneroles...).

L’Ajuntament de Mont-roig  
del Camp ha posat en marxa 
diverses mesures per  

VETLLAR PEL BENESTAR 
DELS GATS DE CARRER, 
regular la seva alimentació  
i millorar la convivència  
amb el veïnat. 



Què fa l’Ajuntament  
per controlar-les?
• S’ha procedit a l’estudi exhaustiu i a la creació 

d’un cens de les colònies del municipi. 

• Es controla l’estat i nombre d’animals 
de les colònies, en col·laboració amb les 
associacions i les persones voluntàries.

• S’ha engegat un programa d’esterilitzacions 
mitjançant el mètode CER (Captura, 
Esterilització i Retorn), totalment respectuós 
amb els felins. 

• S’ implanta un xip als gats per a la seva 
identificació i per tenir un control sanitari. 
Aquestes accions són dutes a terme per 
veterinaris/àries, que garanteixen la 
qualitat de l’assistència.

• S’organitzen cursos per habilitar a  
persones alimentadores i acreditar-les  
per dur a terme aquesta tasca. 

• S’ha aprovat una l’ordenança de protecció, 
control i tinença d’animals que regula aspectes 
com l’acreditació dels alimentadors, les 
zones on es poden mantenir les colònies, les 
infraccions per abandonament d’animals, etc.

Quines  normes de convivència 
hem de respectar?
• Els gats de les colònies felines són animals 

que, de la mateixa forma que la resta, estan 
protegits per la llei i s’han de respectar.

• Els gats de carrer no es poden alimentar 
perquè es perjudica als propis animals  
i a la convivència amb la ciutadania. 

• Els propietaris/àries d’animals domèstics 
estan obligats a identificar mitjançant xip o 
placa identificadora als seus gats, sobretot 
si tenen accés a l’exterior.

• Cal esterilitzar, desparasitar i vacunar  
els gats domèstics.

• L’intrusisme en l’alimentació, l’abandonament 
o maltractament animal i/o els incompliments 
en aquestes matèries podran ser sancionats.



Més informació:
977 83 70 05  

Departament de Salut Pública

ASSOCIACIÓ MOGATMI  
mogatmi@gmail.com 
604 23 23 69  
mogatmi

PROTECTORA SIMBA 
asociacionsimba@gmail.com
626 29 47 94
protectorasimba
protectora_simba

HUELLAS CALLEJERAS COSTA DAURADA 
626 57 44 48
huellas.secretaria@gmail.com

Qui pot  
alimentar-los i tenir-ne cura?

• Només estan autoritzats a alimentar-
los les persones que han rebut una 
formació específica i una acreditació 
per dur a terme aquesta tasca. 
L’intrusisme serà sancionat. 

• Les persones que formen part de la 
xarxa de voluntariat de gats ferals 
dediquen el seu temps i els seus 
diners per millorar la qualitat de vida 
d’aquests animals.

Podeu col·laborar com a voluntaris/àries 
amb les associacions locals:

Consulta l’Ordenança Municipal  
de Protecció, Control i Tinença 
d’Animals a https://mont-roig.cat


