
 
 

 
SOL·LICITUD PER A L’ATORGAMENT/RENOVACIÓ D’AUTORITZACIÓ PER 

ALIMENTAR GATS DE CARRER 
  
SOL·LICITANT 
Noms i cognoms E-mail 
            
DNI Data de naixement Telèfon (mòbil) 
                  
Adreça Número Pis / Porta 
                  
Municipi  Codi postal 
            
 
DADES DE LA COLÒNIA DE GATS FERALS 
Codi colònia (no emplenar) Núm. de gats Núm. gats per sexe Núm. gats esterilitzats 
             M      F  M      F 
Núm. gats amb factors de risc Associació de referència 

 LeLV   FIV   Altres:             
Adreça de la colònia Número Urbanització/Barri 
                  
Titularitat de l’espai Característiques de l’espai Altres elements interès 

 Públic      Privat             
 Nom propietari privat Telèfon (mòbil) Data autorització

                  
Nom persona autoritzada suplent DNI Telèfon (mòbil) Núm. autorització 
                        
 
Codi colònia (no emplenar) Núm. de gats Núm. gats per sexe Núm. gats esterilitzats 
             M      F  M      F 
Núm. gats amb factors de risc Associació de referència 

 LeLV   FIV   Altres:             
Adreça de la colònia Número Urbanització/Barri 
                  
Titularitat de l’espai Característiques de l’espai Altres elements interès 

 Públic      Privat             
 Nom propietari privat Telèfon (mòbil) Data autorització

                  
Nom persona autoritzada suplent DNI Telèfon (mòbil) Núm. autorització 
                        
 
Documentació que cal aportar per a   l’atorgament de l’autorització 

               la renovació de l’autorització 
 

 DNI/NIE de la persona interessada 
  Declaració de col·laboració amb entitat animalista legalment constituïda 
  Autorització escrita del propietari de l’edifici i/o del solar on s’alimenta la colònia 
  Autorització/Consentiment veïnal on s’emplaça/alimenta la colònia 
  Foto del punt d’alimentació  
  Croquis/Mapa de l’emplaçament de la colònia 

 
Sol·licito que em sigui concedida l’autorització per alimentar gats de carrer d’acord amb allò 
establert en l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals en el terme 
municipal de Lloret de Mar, el Protocol de gestió de colònies de gats ferals de Lloret de Mar (annex 
al dors); i la normativa sectorial que la desenvolupa. 
 

 
 
 



 
 

PROTOCOL D’ALIMENTACÓ DE COLÒNIES DE 
GATS FERALS 
 

Alimentació d’animals a la via pública  
Com a norma general, en el municipi de Lloret de 
Mar, 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 l’Ajuntament. Està 
especialment prohibit facilitar aliments a animals 
salvatges urbans, a fauna d’espècies considerades 
plaga, així com a aquells animals que no tenen 
propietari legal conegut.  

Colònies de gats ferals  
Els gats ferals que conviuen en el municipi i que 
s’han agrupat en colònies formen part de la fauna 
urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma 
de viure i se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen 
sempre que sigui tècnicament possible, viable per 
raons de convivència i salubritat, i que en 
l’emplaçament no hi hagi factors de risc per als 
felins que l’integren o d’altres animals.  

L’Ajuntament vetllarà per detectar i inventariar, a 
través de recursos propis o d’associacions 
protectores o d’entitats cíviques sense ànim de 
lucre, les agrupacions de gats ferals no identificats i 
sense propietari conegut, amb la finalitat de 
procedir a la seva consolidació i estabilització, 
mitjançant l’esterilització i control sanitari dels felins 
que la conformen. En base a aquesta informació, 
l’Ajuntament disposarà d’una base de dades de les 
colònies de gats controlades del municipi.  

Cal mantenir una vigilància periòdica de les colònies 
per conèixer qualsevol alteració o incidència 
vinculada a la colònia i/o individus que la integren, 
així com per detectar l’aparició de nous gats i 
controlar-ne la natalitat mitjançant, si escau, 
l’esterilització d’aquests. En cap cas es pot utilitzar 
la colònia de gats ferals per dipositar o abandonar 
gats domèstics.  

Autorització per alimentar gats de carrer 
La concessió de l’autorització per alimentar gats de 
carrer suposarà el compliment de les normes 
sanitàries i d’higiene establertes per l’Ajuntament, 
mitjançant el protocol de gestió de colònies felines.  
L’autorització concedida podrà ser revocada, sense 
dret a indemnització, per raons d’interès públic o 
per incompliment dels criteris o condicions imposats 
en la mateixa, sense perjudici de la sanció que 
correspongui a aquest incompliment (art. 51 de 
l’Ordenança). L’autorització ha de ser sol·licitada 
formalment a l’Ajuntament i anirà associada a 
una/es colònia/es determinades de la/es qual/s la 
persona se’n farà responsable, ja sigui de manera 
individual o col·laborant en el seu manteniment, 
vigilància i atenció sanitària amb d’altres persones 
autoritzades o entitat animalista legalment 
constituïda. Per raons de coordinació, s’instarà a les 
persones interessades que s’associïn a entitats 
animalistes col·laboradores.  

Es designaran com a màxim 3 alimentadors per 
colònia (entre titulars i substituts). 

L’autorització és individual i intransferible. Només 
podrà ser atorgada a persones majors d’edat i 
tindrà una vigència màxima de cinc (5) anys. 
Finalitzat aquest període, la persona interessada 
haurà de sol·licitar la pròrroga de l’autorització o 
comunicar la baixa.  

Condicions i normes 
Per raons sanitàries, d’higiene i de benestar animal, 
es respectaran estrictament les següents condicions 
i normes:  

- Esterilització dels gats que conformen la colònia 
seguint el mètode CER (captura, esterilització i 
retorn), per controlar-ne la natalitat i evitar a la 
seva proliferació. Els facultatius veterinaris que 
esterilitzin els gats els hauran d’identificar amb 
una marca en forma de V a l’orella (esquerra en 
els mascles i dreta en les femelles) per 
reconèixer fàcilment aquesta condició. 
Les colònies controlades per alimentadors 
autoritzats, seran preferents en les campanyes 
d’esterilització promogudes per l’Ajuntament.  

- Alimentació realitzada exclusivament per part de 
persones autoritzades per l’Ajuntament, les 
quals hauran de complir estrictament les normes 
establertes. Per tal d’acreditar que són persones 
autoritzades, en el moment d’alimentar, hauran 
de dur obligatòriament l’autorització vigent 
atorgada per l’Ajuntament.  

- Proporcionar només menjar sec (pinso) apropiat 
per a gats, en quantitat necessària. En cap cas 
es faran servir restes de menjar per alimentar 
els gats. El menjar no es posarà mai en contacte 
directe amb el terra, usant safates o altres estris 
impermeables per dipositar-lo i evitant 
disseminacions d’aquest.  

- Els recipients es col·locaran en un lloc adient i 
discret, tant amagats com sigui possible de 
manera que no representi cap perill pels animals 
ni molèstia per als vianants i veïns, atenint-se a 
les recomanacions que sobre la seva ubicació 
determini l’Ajuntament. Excepcionalment, i atent 
a raons sanitàries, es podrà alimentar algun gat 
amb menjar humit (llaunes) especial per a gats. 
En aquests casos, l’alimentador s’esperarà fins 
que l’animal acabi de menjar, per una vegada 
hagi finalitzat, llençar el recipient i les restes de 
menjar a les escombraries.  

- Abeurar els gats només amb aigua potable. 
L’aigua es canviarà com a mínim una vegada 
cada dos (2) dies. Aquesta mesura té com a 
objectiu preservar la salut dels animals i evitar 
la proliferació del mosquit tigre.  

- Mantenir l’espai net de papers, recipients, i 
altres residus que puguin degradar la imatge i 
salubritat de l’entorn. Procurar que no quedin 
restes d’aliments a l’abast d’altres animals.  

- Qualsevol element o mobiliari que es col·loqui en 
l’espai on s’emplaça la colònia, a fi de 
subministrar aliments amb majors garanties 
d’higiene, proporcionar aixopluc o refugi, o 
d’altres funcions similars, serà facilitat per 
l’Ajuntament o bé comptarà amb el vistiplau 
d’aquest per autoritzar-ne la instal·lació.  

- En cas d’alimentar la colònia en un espai de 
titularitat privada, caldrà disposar de 
l’autorització escrita del propietari de l’edifici i/o 
del solar, i si escau, acreditar el consentiment 
veïnal.  

- Es podrà establir un horari d’alimentació per 
facilitar el control i observació.  
Els animals s’alimentaran com a màxim dues (2) 
vegades/dia. 

- En cas d’adopció d’algun felí de la colònia, 
aquesta transacció o acollida s’haurà de fer amb 
control veterinari previ i, esterilitzant, 
identificant i registrant en el cens municipal 
l’animal, el qual passarà a ser considerat animal 
de companyia.  
Les persones que alimentin gats a l’àmbit privat 
del seu domicili, seran considerades posseïdores 
de l’animal, no sent considerats gats ferals, sinó 
gats domèstics als efectes d’aplicació de les 
obligacions establertes en l’Ordenança. 
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