ALIMENTADORS AUTORITZATS
• L’autorització és concedirà mitjançant un
conveni amb les persones interessades i/o
associacions.
• El tràmit administratiu s’iniciarà
mitjançant sol·licitud al Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament de
la Selva del Camp.
• Les persones autoritzades per alimentar
els gats de carrer, són a la vegada
responsable de la/les col nia/es de		
les quals es fa càrrec.
• El manteniment d’una colònia de gats
de carrer implica el control de la seva
població (esterilitzacions) i el control		
sanitari de la mateixa.
• El tipus de menjar utilitzat per alimentar
els animals, serà exclusivament menjar sec
(pinso) per a gats, mai no es posarà el
menjar dels animals directament
sobre el terra.

Les colònies controlades de gats a les zones
urbanes són la millor opció per aconseguir
una situació d’equilibri i convivència entre
els gats i les persones, de mantenir la salut
publica evitant així les plagues de puces i
malalties contagioses. La manera més eficaç
d’acabar amb les molèsties dels gats del
carrer, és controlar-ne les colònies.

PER MÉS INFORMACIÓ
• Adreceu-vos a l’Ajuntament
de la Selva del Camp.
• Telèfon d’informació: 977844007
Si us agraden els gats, i teniu interès en aquest
programa o en formar part de l’Associació
CATUS camp, podeu posar-vos en contacte
mitjançant el correu electrònic catuscamp@
gmail.com, i us diran com podeu col·laborar.
També podeu portar aliment sec, és una altra
forma de donar suport a la iniciativa.

PODEU COL·LABORAR
• Com alimentador acreditat.
• Com a voluntaris pel manteniment
de les condicions sanitàries de les colònies.
• Col·laborant en la compra d’aliment sec,
puntualment o periòdicament.
• Informant a l’Ajuntament de possibles
gats abandonats o de la ubicació de
noves colònies.

Seguim
millorant,
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LA CREACIÓ DE COLÒNIES DE
GATS CONTROLADES, OFEREIX
UN SEGUIT D’AVANTATGES QUE
VOLEM DONAR A CONÈIXER
• Millora de les condicions de salubritat de
l’entorn de la colònia, derivades de les
actuacions sobre el medi, com la
utilització de menjadores, abeuradors,
tractaments medi ambientals, i les
realitzades sobre els gats.
• Millora de l’estat sanitari dels gats,
esterilització, tractaments anti-parasitaris,
etc. I de retruc evitem el contagi de
malalties infecto-contagioses o parasitosis
als gats domèstics i evitem zoonosis.

COM ES FA EL CONTROL
DE GATS DE CARRER?

El mètode que es proposa és l’anomenat
CER (Captura, esterilització, retorn):
• Captura dels gats

• L’aliment sec evita la presència d’aliment
orgànic, la descomposició del mateix i
les plagues a la via pública.

• És important no alimentar colònies de
gats sense l’autorització de l’Ajuntament,
alimentar qualsevol tipus d’animal a la via
pública està prohibit per l’ordenança
municipal i es sancionable.
• Com a propietàries és important, identificar
els nostres gats amb xip i una xapa, sobretot
si tenen accés a l’exterior, per no confondre’ls,
amb gats ferals i, molt important, inscriure’ls
en el cens municipal.

• Esterilització i control sanitari

• Mantenir una població estable i evitar els
problemes associats al zel, com ara les
baralles entre mascles, el marcatge
territorial, evitant l’olor i brutícia derivada o
els miols de reclam i vocalitzacions.
• Millora de la condició física dels animals
degut a una adequada nutrició, ja que la
desnutrició, es una forma més de
maltractament animal, l’ajuntament
te la voluntat de vetllar pels animals
que viuen a la nostra població.

QUÈ PODEM FER
COM A CIUTADANS?

xip

• Esterilitzar, desparasitar i vacunar els
nostres gats domèstics.
• Retorn a la mateixa localització

• No abandonar-los a la via pública, un gat
domèstic no sobreviu en una colònia
urbana. L’abandonament o
maltractament animal està penat
per llei i implica sanció de fins a 3000€
(Article 18 de l’Ordenança Municipal
Reguladora de la tinença d’animals
de companyia).

