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Altres anuncis – Subvencions i Ajuts

ANUNCI d'aprovació de la convocatòria 2021 per a la concessió de 
subvencions en el marc del "Programa de Subvencions del departament per 
protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al 
control i cura la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 18 de març de 2021, ha adoptat el següent 

acord:

Aprovar la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions en el marc del "Programa de 

Subvencions del departament per protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim 

de lucre, per al control i cura la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona" 

d'acord amb les bases aprovades per acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2020. 

Convocar el procediment en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de 

subvencions a entitats sense ànim de lucre dedicades a l'àmbit de al control i cura la població 

de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona 2021. Autoritzar la despesa per un import de 

cent seixanta mil euros (160.000,00 euros) amb càrrec a la partida 0300 48901 16911 de 

l'exercici 2021. Ordenar la publicació de la convocatòria mitjançant la inserció d'anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Tauler d'Edictes Virtuals de 

l'Ajuntament de Barcelona i a la Gaseta Municipal."

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE PROTECCIO DELS 

ANIMALS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER AL CONTROL I 

CURA DE LA POBLACIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta convocatòria ordinària és la concessió de subvencions mitjançant 

concurrència pública competitiva destinada a persones jurídiques sense ànim de lucre, per al 

desenvolupament de les tasques de control i gestió de la població de les colònies de gats 

urbans.

2. FINALITAT I RÈGIM JURÍDIC

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població 

de gats ferals mitjançant l'esterilització seguint el mètode CER (Captura, Esterilització, 

Retorn).

El règim jurídic com es determina a les Bases reguladores es regeix per la normativa 

referenciada, per les bases i per aquesta convocatòria i els seus Annexos.
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3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Poden ser sol·licitants de les subvencions a què fa referència aquesta convocatòria les 

persones jurídiques que hagin de fer l'activitat prevista per al seu atorgament amb les 

particularitats que es concreten a la present convocatòria.

Els requisits exigibles a les persones jurídiques beneficiàries, i que s'han d'acreditar 

degudament, són els següents:

− Ser entitats sense finalitat de lucre, constituïdes i actives en el marc de la protecció dels 

gats urbans.

− Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.

− Que d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores tinguin objectius i finalitats 

coincidents amb l'objecte i les finalitats d'aquestes subvencions.

− Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

− Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i fiscals amb 

l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i la Tresoreria de 

la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per 

l'Ajuntament, si escau.

− No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o 

de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

− No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries en matèria de protecció, tinença i venda d'animals.

− Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s'hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la 

informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte 

de fer-les públiques.

− Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència. En cas 

d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim 

sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a 

beneficiaris d'ajuts, sense perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 

legislació vigent en matèria de subvencions. En cas d'incompliment dels principis ètics i de 

les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i les 

sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sense perjudici d'aquelles 

altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions."
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Els sol·licitants també poden incorporar en el projecte la cooperació amb persones físiques, 

jurídiques o entitats amb independència de quina sigui la seva forma jurídica. Aquestes 

persones o entitats participen en el projecte en qualitat de col·laboradors pel valor afegit que 

comporta la seva participació, per tant, no reben, en cap cas, la consideració ni de 

sol·licitants ni, en conseqüència, de beneficiàries de la subvenció.

En relació amb aquesta incorporació al projecte de col·laboradors, s'informa que serà 

necessari que l'entitat sol·licitant aporti a la documentació de sol·licitud, en la forma que 

s'exposa en el punt 6 de la present convocatòria, els acords de col·laboració amb les persones 

físiques, jurídiques o entitats amb qui volen cooperar en el present projecte.

Així mateix, si al llarg de l'activitat apareixen nous col·laboradors que han de ser incorporats 

per la seva participació en el projecte, serà necessari que l'entitat sol·licitant notifiqui a 

aquesta Administració aquests acords en el termini d'un mes a comptar des de que s'hagin 

signat els precitats acords.

4. REQUISITS DELS PROJECTES

L'àmbit de la present convocatòria es divideix en onze zones territorials que es presenten al 

capítol II de l'Annex I.

Els sol·licitants estan obligats a participar com a mínim en dues zones i hauran de presentar 

un projecte amb la seva sol·licitud corresponent per cadascuna de les zones a les que vulguin 

optar.

Els projectes/les activitats han de contemplar els següents requisits:

− Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s'estableix en aquesta 

convocatòria.

− Que les activitats que es desenvolupin complementin la competència municipal.

− Que el projecte i les activitats que se'n deriven es facin en el terme municipal de 

Barcelona, d'acord amb les previsions de l'Annex I de la present convocatòria.

− Que les activitats que es facin siguin sense afany de lucre.

− Que el projecte presentat compti amb el reconeixement d'altres entitats i serveis del 

territori d'actuació.

− Que les activitats programades finalitzin el 31 de desembre de 2021.

− Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista.

− No es pot presentar un projecte de la mateixa naturalesa en la convocatòria ordinària de 

subvencions.
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5. EL TERMINI I LA FORMA DE LA SOL·LICITUD

Termini:

El termini per a presentar les sol·licituds s'obrirà a partir del dia següent al de la publicació de 

la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 dies hàbils.

Forma:

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú 

de les Administracions Públiques, és obligatori per totes les persones jurídiques, presentar la 

sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits),utilitzant 

els formularis específics de la convocatòria i seguint les instruccions indicades en aquest 

portal de tràmits. Tots els tràmits associats a la sol·licitud; aportació de documentació, 

justificació i/o altres hauran de realitzar-se a través de la seu electrònica, sense perjudici de 

les mesures que s'adoptin en situacions excepcionals, d'acord amb l'article 12 de l'Ordenança 

Reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona aprovada el 21 de 

desembre de 2018.

La sol·licitud de subvenció, així com la resta de documents especificats a les bases, es poden 

obtenir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona a l'adreça:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

6. LA SOL·LICITUD

Les entitats han de presentar una sol·licitud per cadascuna de les zones en les que vulguin 

col·laborar i optar a la subvenció corresponent.

Per tant per cadascuna de les zones, les entitats sol·licitants han de presentar, durant el 

termini establert en aquesta convocatòria, els documents següents:

− Instància de sol·licitud de la subvenció (document bàsic 1): Conté una declaració 

responsable, la qual substitueix la presentació de documentació acreditativa relacionada a 

aquesta declaració responsable en el moment de la sol·licitud

(https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions)

Aquest document s'ha de presentar mitjançant l'imprès establert i ha d'estar degudament

emplenats i signats pel/per la representant legal de la persona jurídica o la persona 

acreditada a tal efecte en la sol·licitud.

− Document de presentació del projecte (document bàsic 2), detallant almenys el nom de 

l'entitat, el NIF, el nom del/la representant jurídic, la previsió d'activitat anual a realitzar, 

les accions de control previstes, la justificació de la capacitat per actuar sobre el nombre 

de zones que presenta el projecte, la previsió econòmica i aquelles dades i documents que 

acreditin les activitats que es consideren puntuables a la convocatòria,. Cal presentar-lo 

conjuntament amb el document bàsic 1. Aquest document ha d'estar signat pel 

representant legal de la persona jurídica o la persona acreditada a tal efecte en la 

sol·licitud.
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− Document de titularitat del compte per a transferència bancària. No es tindrà en compte 

cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, sinó és per 

adjuntar-la a un procediment ja iniciat. Si en el moment de la presentació de la sol·licitud 

no s'ha aportat alguns dels documents exigits, es podran aportar fins que finalitzi el 

període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, si 

s'escau, es podrà atorgar un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació 

requerida. En cap cas s'acceptarà nova documentació ni la substitució de la ja presentada.

Finalitzat aquest període no s'admetrà cap document.

El fet de presentar la sol·licitud implica l'acceptació de la realització de les comunicacions, 

previstes en aquesta convocatòria, per part de l'Ajuntament de Barcelona, al correu electrònic 

indicat a la instància de sol·licitud. Igualment, la presentació de la sol·licitud implica la 

inscripció de l'Entitat al Fitxer corresponent.

D'acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu 

dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades 

awww.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de les 

subvencions.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Per a l'atorgament de les subvencions, s'aplicaran els criteris de valoració següents:

Les propostes presentades seran avaluades per una Comissió de Valoració fins a un màxim de 

100 punts. Per a la valoració dels projectes, únicament es tindran en compte els criteris 

determinats en aquesta convocatòria. La subvenció s'atorgarà a aquell sol·licitant que 

obtingui millor valoració d'acord amb els següents criteris:

1) Valoració del projecte (Fins a un màxim de 20 punts):

a) Objectius coherents amb l'objecte de la subvenció (1 punt per cada objectiu fins a 

un màxim de 5 punts).

b) Accions coherents amb els objectius i ajustades a les capacitats de l'entitat (1 punt 

per cada acció fins a un màxim de 5 punts).

c) Activitats complementàries pròpies de l'entitat i relacionades amb el control i la cura 

de la població de les colònies de gats (2 punts per activitat fins a un màxim de 10 

punts).

2) Grau d'arrelament amb la zona en funció dels anys de desenvolupament del projecte de 

control i cura de la població de gats a la zona a què s'opta, i la proximitat temporal 

d'aquest fet a l'actualitat (Fins a un màxim de 30 punts):
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a) Demostració mitjançant document de conveni que acrediti la vinculació de l'entitat 

amb l'Ajuntament per a l'execució de les activitats referenciades i recompte dels 

anys totals de desenvolupament del projecte (2 punts per any natural de 

desenvolupament del projecte fins a un màxim de 20 punts).

b) Acreditació mitjançant Declaració responsable de la vinculació de l'entitat amb 

l'Ajuntament per a l'execució de les activitats referenciades i recompte dels anys de 

desenvolupament del projecte en relació a la proximitat d'aquest fet a l'actualitat. A 

la taula següent es mostra la relació de punts acumulatius per any de 

desenvolupament del projecte (fins a un màxim de 10 punts):

Any de desenvolupament del projecte Puntuació

2020 2 punts

2019 2 punts

2018 2 punts

2017 1 punt

2016 1 punt

2015 1 punt

2014 1 punt

3) Experiència en el desenvolupament d'un projecte de control i cura de colònies de gats en 

un territori diferent al de la convocatòria (3 punts per any natural fins a un màxim de 15 

punts).

4) Capacitat de finançament del projecte, a través de recursos propis de l'entitat (quotes 

d'associats, patrocinadors, recursos humans...) que complementin la subvenció (Fins a un 

màxim de 10 punts):

c) Finançament igual al 50% del volum de l'activitat subvencionada (5 punts).

d) Finançament entre el 50% i el 60% del volum de l'activitat subvencionada (8 punts).

e) Finançament de més del 60% del volum de l'activitat subvencionada (10 punts).

5) Compromís i accions de promoció de la convivència entre espècies i de biodiversitat 

destinades a la població general o a col·lectius específics (programes d'educació 

ambiental, participació en projectes municipals de reducció de l'oferta alimentària a fauna 

salvatge, participació en programes de foment de la biodiversitat...) (2 punts per activitat 

fins a un màxim de 10 punts)
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6) Relació de la xarxa de voluntariat acreditada i disponible per atendre les colònies. A la 

taula següent es mostra la relació de punts segons el número de voluntàries acreditades 

(Fins a un màxim de 15 punts):

Número de persones voluntàries acreditades Puntuació

Entre 5 i 30 persones 5 punts

Entre 30 i 60 persones 10 punts

Més de 60 persones 15 punts

Justificació dels criteris de puntuació:

D'entre les tasques imprescindibles per al control de la població com la detecció de gats sense 

esterilitzar i els trasllat des de la colònia de gats al centre d'esterilització i viceversa, cal fer 

especial esment a la funció de les alimentadores habituals en les tasques que acompanyen 

l'esterilització: La seva constància en l'alimentació de la colònia i el seu coneixement i vincle 

amb els seus integrants, permet detectar la presència de nous individus o camades, i procedir 

a activar el circuit per a la seva esterilització. En la tasca de la captura, la col·laboració de 

l'alimentadora en no donar menjar als gats -el menjar s'usa com a reclam i cal que estiguin 

afamats- és imprescindible. Tanmateix la seva presència en el moment de la captura en 

millora l'eficiència ja que els gats s'hi apropen sense temença.

Els projectes s'avaluaran a partir dels àmbits i dels aspectes que es valoren.

Per poder rebre la subvenció és necessari que l'entitat obtingui com a mínim 38 punts del 

total.

8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, QUANTIES I CONCEPTES SUBVENCIONABLES

La subvenció concedida a l'empara d'aquestes bases es destinarà íntegrament a finançar el 

desenvolupament de les tasques de control de colònies de gats urbans durant el període 

comprès en l'any natural 2021.L'import total que es destina a aquesta convocatòria és de 

160.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0300 48901 16911 del pressupost de l'Ajuntament 

de Barcelona.

Tenint en compte la proporció entre els diferents districtes i colònies de la ciutat de 

Barcelona, i les circumstàncies de cadascuna d'elles, el pressupost anual per cada zona és de 

13.450 €, excepte a la zona 3 (Sants-Montjuïc i Muntanya de Montjuïc) que és de 25.500 €.

L'import mínim per sol·licitud serà de 26.900 €.

L' import màxim per sol·licitud serà de 51.000 €.

En tot cas, l'import màxim total atorgat per entitat no podrà superar els 67.250 €.
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L'import concedit serà un percentatge del cost total de l'activitat o projecte objecte de la 

subvenció. Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de 

la despesa total del projecte, especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte, 

d'acord a l'art. 2.5. de la NGRSA.

Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i 

recursos propis a destinar a l'activitat no podrà superar el cost total del projecte a 

desenvolupar. Si es supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part 

proporcional o l'ampliació de l'activitat o projecte subvencionat.

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, 

seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera 

indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins el termini d'execució 

del projecte:

A) En relació a les activitats d'esterilització de gats

− Esterilitzacions (factures veterinàries d'esterilitzacions quirúrgiques)

− Menjar específic per facilitar la captura

− Cures derivades de l'esterilització (factures veterinàries)

− Material de captura (gàbies)

B) Despeses veterinàries bàsiques i urgents

− Desparasitacions

− Vacunacions

− Visites i Cirurgia per processos que comprometin greument la salut de l'animal

C) Cura de l'entorn i infraestructures de les colònies

− Alimentació (pinso)

− Habitacles pels gats

− Materials per la colònia; abeurador, menjadors i similars

9. TRAMITACIÓ, RESOLUCIÓ I ATORGAMENT

Les sol·licituds presentades es valoraran d'acord amb els criteris establerts en aquesta 

convocatòria. La decisió de no admetre una sol·licitud o de no concedir una subvenció es 

basarà en alguna de les següents raons:

− Sol·licitud rebuda fora de termini.

− Incompliment d'algun dels requisits descrits en aquesta convocatòria o a les seves Bases 

generals reguladores.
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− No obtenir la puntuació mínima establerta en aquesta convocatòria.

− Per exhauriment de crèdit pressupostari. L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és el 

Departament de Protecció dels Animals.

La Comissió de valoració està constituïda per :

− La Directora del Servei de Drets dels Animals

− La Cap del Departament de Benestar Animal

− Un/a tècnic/a del Departament de Gestió i Protecció dels Animals

En cas d'absència, seran substituïdes per les persones en qui deleguin.

L'òrgan competent per a resoldre aquest procediment és el Tercera Tinenta d'Alcaldessa, 

d'acord amb el decret d'alcaldia de data 15 de juny de 2019. S'examinaran en un sol 

procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un 

únic acte administratiu.

El termini màxim per dictar la resolució definitiva serà de 6 mesos a comptar des de la 

finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d'atorgament i 

denegació de subvencions es publicaran a l'efecte de notificació al Butlletí Oficial de la 

Província Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler 

d'edictes electrònic i al web de l'Ajuntament de Barcelona.

10.OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les obligacions exigibles als beneficiaris són les estipulades a la base 12ena de les Bases 

Reguladores i a l'Annex I de la present convocatòria.

11. PAGAMENT

El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a 

la justificació, com a finançament necessari per a executar les actuacions o projectes 

inherents a la subvenció. El pagament de les subvencions s'efectuarà mitjançant transferència 

bancària al compte indicat pel sol·licitant en el model establert a tal efecte.

12. JUSTIFICACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL

Per tal de justificar que s'ha realitzat l'activitat que fonamenta la subvenció, i d'acord amb 

allò previst a l'article 30 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, a 

l'article 75 del Reglament corresponent i a l'article 10è.3 de la Normativa General reguladora 

de les Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat es compromet a presentar a través 

de la seu electrònica de l'Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits):

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat 

un compte justificatiu simplificat que constarà de:
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· Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 

en el programa de col·laboració previst a les prescripcions tècniques (Annex I), que 

ha d'incloure la relació de les noves colònies incorporades, número d'individus 

esterilitzats i quants resten per controlar.

· Una memòria econòmica que inclourà una relació classificada de les despeses de 

les intervencions veterinàries (esterilitzacions i animals ferits o malalts) i una 

relació d'ingressos i subvencions que hagin finançat el projecte, adjuntant les 

factures o documents probatoris equivalents i l'acreditació del seu pagament, com 

a mínim per la totalitat de l'import subvencionat, i les fitxes d'actuació clínica.

· Juntament amb les factures o documents probatoris equivalents de la despesa, una 

declaració responsable del representant legal de l'entitat d'acord amb el model 

establert.

La declaració responsable i els documents justificatius formaran part del mateix arxiu. Si per 

motius de mida s'ha de presentar més d'un fitxer, caldrà una declaració responsable per cada 

un d'ells.

El perceptor de la subvenció haurà d'aportar la justificació mitjançant el compte justificatiu 

d'acord amb els models establerts que es podran trobar a la web:

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions. En cas que no 

es faci ús d'aquests models, és del tot imprescindible presentar totes i cadascuna de les 

dades i declaracions incloses en ells, mitjançant qualsevol altre document.

L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el 

destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la 

subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres 

comptables).

La falta de justificació o la justificació incompleta podran comportar l'anul·lació total o parcial 

de la subvenció i el reintegrament en les condicions previstes en la normativa general 

aplicable.

S'adjunta com a Annex II el model de marcatges d'orella, i com a Annex IV la Fitxa per 

actuació d'esterilització en una mateixa colònia.

S'adjunta com a Annex II el model de marcatges d'orella, i com a Annex IV la Fitxa per 

actuació d'esterilització en una mateixa colònia.

13.ANUL·LACIÓ, RENÚNCIA I REINTEGRAMENT

Resta establert a la base 17ena de les Bases Reguladores.

Barcelona, 22 de març de 2021. La secretària delegada, de la Gerència de l’Àrea d’Agenda 

2030, Transició Digital i Esports, Maribel Fernández Galera.

14 d’abril del 2021 CSV: bc34-0eea-9dbe-ebae

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions


GASETA MUNICIPAL

11
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

ANNEX I. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LES TASQUES DE CONTROL I CURA DE 

LA POBLACIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS DE LA CIUTAT DE BARCELONA. 

CAPÍTOL I. ANTECEDENTS I CONTEXT. 

CAPITOL II. OBJECTE. 

CAPITOL III. MARC TÈCNIC. 

3.1 Presentació del Model CER. 

3.2 El paper de les entitats i de les persones que gestionen les colònies. 

3.2.1 Les entitats i les persones que gestionen les colònies. 

3.3 Actuacions relacionades amb l'aplicació del model CER. 

3.3.1 Captura. 

3.3.2 Trasllat dels gats. 

3.3.3 Gestions veterinàries. 

3.3.4 Devolució a la colònia. 

3.4 Gestió continuada de les colònies. 

3.4.1 Subministrament d'aliment. 

3.4.2 Mesures higienicosanitàries. 

3.4.3 Protecció dels punts d'alimentació. 

3.4.4 Senyalització de les colònies. 

3.4.5 Ubicació de les colònies. 

CAPITOL IV. GESTIÓ DE LES DEMANDES D'ESTERILITZACIÓ. 

4.1 Demanda d'esterilització. 

4.2 Creació d'una colònia de gats. 

4.3 Seguiment de les esterilitzacions. 

4.4 Seguiment de les colònies. 

CAPITOL V. ALTRES DEMANDES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LES COLÒNIES. 

5.1 Molèsties generades per una mala praxi en la gestió de la colònia. 

5.2 Incompatibilitats en la ubicació d'una colònia. 

14 d’abril del 2021 CSV: bc34-0eea-9dbe-ebae



GASETA MUNICIPAL

12
gaseta@bcn.cat               barcelona.cat/gasetamunicipal                 DLB-5.656-2007

CAPITOL VI. OBLIGACIONS PER PART DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA. 

ANNEX II. MODELS DE MARCATGE D'ORELLA. 

ANNEX III. FITXA DE LA COLÒNIA. 

ANNEX IV. FITXA PER ACTUACIÓ D'ESTERILITZACIÓ EN UNA MATEIXA COLÒNIA. 

ANNEX I. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LES TASQUES DE CONTROL I CURA DE 

LA POBLACIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

CAPÍTOL I. ANTECEDENTS I CONTEXT

Les colònies de gats controlades són una oportunitat de poder gaudir de la presència de gats 

a la ciutat disminuint al mateix temps els problemes de superpoblació i generant els beneficis 

d'una adequada integració a la realitat urbana que contribueix a la socialització i la 

convivència. La gestió d'aquestes colònies recau en l'administració mitjançant la col·laboració 

de les entitats proteccionistes i la xarxa de clíniques veterinàries que col·laboren generant 

teixit de barri.

Una colònia controlada és un grup de gats, esterilitzats quirúrgicament que conviuen en un 

espai públic o privat, i que són controlats i alimentats amb pinso sec. El model CER té a veure 

amb les accions de Captura d'exemplars, Esterilització i Retorn a la colònia.

L'Ordenança de 25 de juliol de 2014 recull la competència en els termes següents:

Article 28. Les colònies de gats ferals

1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense persona 

propietària o posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai 

públic o privat, a càrrec d'organitzacions i entitats cíviques sense ànim de lucre, amb 

l'objectiu de vetllar per llur benestar i on reben atenció, vigilància sanitària i alimentació. 

L'Ajuntament de Barcelona promou l'existència de les colònies controlades de gats ferals 

i dona suport a les entitats que en tenen cura.

2. Els gats ferals pertanyents a les colònies seran alimentats amb pinso sec diàriament i 

disposaran sempre d'aigua neta i fresca. S'acostumarà els gats a alimentar-se al mateix 

lloc i a la mateixa hora per facilitar la captura i l'observació de la colònia. Els recipients 

de menjar han de tenir un disseny estèticament acceptable i s'han de col·locar, sempre 

que sigui possible, amagats a les àrees de vegetació. Mai s'ha de deixar l'aliment a terra. 

Les restes d'aliment s'han de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris. En tot cas, 

sempre s'ha de complir l'obligació de prevenir i evitar embrutar la via i els espais públics. 

S'entén per embrutar la via i els espais públics l'abandonament de qualsevol tipus de 

residu a qualsevol tipus d'espai públic (inclou tot tipus de residus, tant orgànics com 

inorgànics, sòlids o líquids i de qualsevol mida).
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3. Tots els gats amb identificació que siguin capturats s'han de retornar a les persones 

propietàries per procedir a la seva esterilització. Quan no sigui possible el retorn del gat 

al propietari s'ha de seguir el procediment previst a l'article 19 d'animals de companyia 

abandonats i perduts.

CAPITOL II. OBJECTE

L'objecte d'aquest programa és la promoció i foment de les colònies de gats a la ciutat, 

d'acord amb l'establert a l'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals de 

Barcelona.

L'àmbit del projecte ha estat dividit en onze zones conformades per les següents agrupacions 

de colònies naturals: una zona per cadascun dels Districtes excepte per al Districte de Sants-

Montjuïc en què es diferencien, per la seva extensió i complexitat, dues zones: d'una banda, 

el districte i la Muntanya de Montjuïc, i de l'altra la Zona Franca. La zona del Districte de 

Sants Montjuïc inclou la zona ubicada entre la Ronda Litoral i el Port de Barcelona.

La codificació de les zones és:

Zona 1: Districte de Ciutat Vella

Zona 2: Districte de Eixample

Zona 3: Districte de Sants-Montjuïc -excepte l'àrea de la zona 3Z

Zona 3Z: Zona Franca

Zona 4: Districte de Les Corts

Zona 5: Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Zona 6: Districte de Gràcia

Zona 7: Districte d'Horta-Guinardó

Zona 8: Districte de Nou Barris

Zona 9: Districte de Sant Andreu

Zona 10: Districte de Sant Martí

Als annexos III i IV, a efectes de recollida de dades, la zona 3 es distingeix entre la Muntanya 

de Montjuïc (codificada com a 03M)i la resta del districte que correspon a la zona 3(03).

CAPITOL III. MARC TÈCNIC

Els procediments tècnics i les actuacions es duran a terme ajustant-se a l'actual marc legal 

que atorga gran rellevància a la consideració dels animals com a bé jurídic a protegir i a 

l'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals que té com a finalitat assolir el 

màxim nivell de protecció i benestar dels animals garantint la preservació de la salut i la 

seguretat de les persones.
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3.1 Presentació del Model CER

El Programa per al control de la població de gats urbans a la ciutat de Barcelona consisteix en 

l'establiment i identificació de colònies -és a dir d'un punt o conjunts de punts d'alimentació-, 

i el control de la població a través de l'esterilització, aplicada mitjançant el mètode CER 

(Captura, Esterilització, Retorn).

Aquest programa s'empara, bàsicament, en el que estableix l'Ordenança sobre la protecció, la 

tinença i la venda d'animals, als articles 4: Entitats de protecció i defensa dels animals i 

article 28: Les colònies de gats ferals. En coherència, doncs, amb el que estableix la Carta 

Municipal de Barcelona, que recorda que l'Ajuntament és competent per promoure tota classe 

d'activitats i prestar tots els serveis públics que afectin l'interès general dels ciutadans i que 

no estiguin expressament atribuïdes a d'altres administracions públiques.

El control reproductiu implica la captura dels animals, la seva esterilització i marcatge 

distintiu i el retorn a la colònia (conegut com el mètode CER). Es considera que una colònia 

està controlada quan el 100% dels gats que la integren està esterilitzat.

El model que treballa l'Ajuntament de Barcelona és el model de les colònies controlades en el 

territori. L'objectiu és la promoció en el control de la població de gats a través de 

l'establiment de colònies. L'estratègia sanitària d'aquest model es basa em l'esterilització i 

una adequada alimentació i seguiment sanitari de la cabana de la colònia.

El mètode de Captura, Esterilització i Retorn (CER), evita la vocalització característica de les 

femelles en zel, el comportament agressiu dels mascles es redueix i per tant les baralles i el 

marcatge del territori amb l'orina. Una de les conseqüències de tenir la població esterilitzada 

és que s'evita l'existència de cadells malalts o moribunds (la mortalitat de cadells en gats 

ensalvatgits és del 50%) i alhora es controla l'abandonament de nous exemplars a la colònia. 

A més s'estabilitza el nombre d'individus, es poden identificar els nouvinguts i millorar l'estat 

de salut dels gats. El subministrament de pinso sec aporta avantatges evitant males olors, o 

el fet que el menjar es faci malbé i proliferin insectes.

Els gats viuen en colònies que congreguen individus, recursos alimentaris i refugi. Les 

colònies de gats poden ser gestionades de forma no-letal a través del CER, el mètode que 

consisteix en: Capturar-los, Esterilitzar-los i Retornar-los al seu hàbitat, de la forma més 

"humanitària" i menys estressant possible per a ells.

Un cop retornats al seu hàbitat, les persones que els alimenten en tenen cura al llarg de tota 

la seva vida, els proporcionen aigua i menjar, (adequat a les seves necessitats físiques i 

nutricionals i, alhora, un menjar que evita que els veïns se sentin molestos per males olors, 

etc...) el CER també inclou el tractament veterinari per als gats quan sigui necessari, la 

desparasitació associada a la primera intervenció de la colònia, etc.

3.2 El paper de les entitats i de les persones que gestionen les colònies

3.2.1 Les entitats i les persones que gestionen les colònies

De les tres fases en què es divideix el mètode CER, les alimentadores i entitats realitzen tant 

la captura com el retorn. A més desenvolupen altres tasques imprescindibles per al control de 
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la població com la detecció de gats sense esterilitzar i els trasllat des de la colònia de gats al 

centre d'esterilització i viceversa.

Així, cal fer especial esment a la funció de les alimentadores habituals en les tasques que 

acompanyen l'esterilització: La seva constància en l'alimentació de la colònia i el seu 

coneixement i vincle amb els seus integrants, permet detectar la presència de nous individus 

o camades, i procedir a activar el circuit per a la seva esterilització. En la tasca de la captura, 

la col·laboració de l'alimentadora en no donar menjar als gats -el menjar s'usa com a reclam i 

cal que estiguin afamats- és imprescindible. Tanmateix la seva presència en el moment de la 

captura en millora l'eficiència ja que els gats s'hi apropen sense temença. El trasllat fins al 

centre d'esterilització i el seu retorn a la colònia s'assumeix també des de les entitats i les 

alimentadores.

Totes aquestes tasques són desenvolupades per membres de les entitats i alimentadores de 

la colònia que realitzen la tasca amb gran implicació i de forma desinteressada, amb l'únic 

objectiu de garantir el control i benestar de la població de gats.

Les persones que alimenten i gestionen les colònies acostumen a disposar d'una informació 

bastant acurada respecte els individus que la integren. És aconsellable comptar amb elles ja 

que normalment són qui millor coneixen les circumstàncies de les colònies, la seva localització 

i el nombre d'animals que alimenten diàriament. D'altra banda, les associacions 

proteccionistes poden utilitzar mètodes d'estimació que donen bons resultats.

Les actuacions que cal que les entitats desenvolupin per a un bon control de la població de 

gats són les següents:

− Establir el nombre i la localització de les colònies presents a la zona.

− Estimar el nombre d'individus que pertanyen a cada colònia.

− Establir quines són les colònies de gats que haurien de ser reubicades.

− Promoure una bona convivència amb la resta de persones usuàries dels espais públics.

L'entitat a la que se li atorgui la subvenció per una determinada zona, està obligada a 

acreditar documentalment que durant el termini de la subvenció ha esterilitzat un nombre 

mínim de gats equivalent al 10 % dels gats censats en la zona a gener de 2021.

3.3 Actuacions relacionades amb l'aplicació del model CER

3.3.1 Captura

La captura s'ha de dur a terme amb gàbies parany. El sistema implica col·locar uns dies 

abans al lloc on es realitzarà la captura, una gàbia desactivada, de forma que els gats s'hi 

acostumin. El dia anterior a la captura programada, no es donarà menjar a la colònia, per tal 

que estiguin afamats i es faciliti la mateixa. Si els gats resten més de 4 hores dins les gàbies 

és necessari que disposin d'aigua neta. Les captures durant la nit anterior a la cirurgia són les 

més indicades atès que els gats no han de menjar durant les 12 hores abans de la 

intervenció.
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El lloc ha d'estar constantment vigilat per alguna persona afí, o la mateixa caçadora, ja que 

deixar una gàbia sense vigilància pot fer que sigui boicotejada, robada o utilitzada amb altres 

finalitats.

Un cop el gat és dins, cal tapar la gàbia amb un llençol o tovallola per a evitar que el gat 

s'estressi i pugui auto lesionar-se intentant fugir. Aquesta reacció pot alterar als altres gats i 

dificultar posteriors captures. Es desaconsella l'ús de gatons lactants per capturar la mare pel 

perill que aquesta pugui matar-los al veure's atrapada.

Si la persona alimentadora -que coneix als gats i els gats confien en ella- col·labora, es pot 

capturar sense necessitat d'utilitzar una gàbia trampa i fent ús directament del transportí. Per 

a què aquest mètode sigui efectiu és necessari que l'animal s'habituï a entrar al transportí per 

alimentar-se sense percebre-ho com un perill.

És necessari realitzar vàries batudes per garantir que tots els gats no esterilitzats siguin 

capturats. Tots els gats amb identificació que siguin capturats han de ser retornats als seus 

propietaris.

3.3.2 Trasllat dels gats

Els gats capturats han de ser traslladats abans de les 12 hores des de la seva captura al lloc 

on es realitzarà l'esterilització. Les gàbies de trasllat han de ser segures i fortes i és preferible 

cobrir la gàbia amb una manta per calmar l'animal durant el transport. En els dies calorosos 

és necessari tenir en consideració el temps que han de romandre els animals dins del vehicle.

3.3.3 Gestions veterinàries

a) Anàlisis de l'estat general dels animals

La primera intervenció ha de ser una revisió veterinària dels gats capturats. Si els animals 

presenten alguna malaltia greu, que sigui difícil de tractar o que pugui contagiar la resta de la 

població, cal valorar la viabilitat del tractament i prendre les mesures adequades en cada cas. 

Només s'han d'esterilitzar i retornar a la colònia els gats sans.

Cal fer proves de FeLV (Leucèmia Felina) i de FIV (Virus d'Immunodeficiència Felina) als gats 

que, sota criteri veterinari, presentin simptomatologia compatible amb aquestes malalties. En 

el cas de resultats positius, cal analitzar la resta dels membres de la colònia per tal d'establir 

quants es troben infectats. Als animals aparentment sans, no se'ls efectua aquestes proves. A 

tots els animals que siguin retornats a la colònia també se'ls efectua desparasitació interna.

El resultat de la revisió veterinària, resultat del test i altra informació rellevant s'ha de fer 

constar a l'apartat d'Observacions de la fitxa de l'Annex IV.

b) Esterilització

S'ha de practicar l'ovari histerectomia a les femelles i l'orquiectomia als mascles. Aquest tipus 

d'intervenció elimina els comportaments més molestos, com és el cas de les baralles 

freqüents, vocalitzacions, i marcatge amb orina. Els gats han de ser tornats a la colònia quan 

s'hagin recuperat de l'anestèsia i després del període d'observació que els serveis veterinaris 

considerin oportú. Normalment poden ser alliberats l'endemà de la intervenció quirúrgica.
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Se'ls ha de subministrar un antibiòtic de llarga durada per tal de reduir la possibilitat 

d'infecció derivada de l'operació així com per a prevenir infeccions subclíniques.

c) Intervenció quirúrgica

Anestèsia: El gat s'anestesia intramuscularment amb medetomidina.

Cirurgia: Es rasura la zona quirúrgica i s'immobilitza l'animal.

Femella: Laparotomia mitja de 3-4 cm. a la zona abdominal mitja caudal.

Dissecció del subcutani i obertura de la cavitat abdominal per la línia alba.

Exteriorització dels ovaris i les banyes uterines.

Sutura dels pedicles ovàrics i del cos de la matriu.

Tancament de la paret abdominal amb material reabsorbible.

Sutura del subcutani i 2 punts a la pell amb material reabsorbible.

Mascle: tall únic intertesticular de 0,5 cm. de longitud.

Esterilització dels testicles després de diseccionar el subcutani la túnica vaginal.

Hemostàsia dels vasos testiculars amb el conducte deferent.

Extirpació dels testicles. La ferida es deixa sense saturar per facilitar el drenatge i la retracció 

escrotal i evitar infeccions i reaccions tissulars causades per una sutura externa.

d) Marcatge

Durant l'anestèsia, cal extirpar el quart superior esquerre de l'orella de les femelles i el dret 

de la dels mascles que s'hagin esterilitzat. Aquest tipus de marcatge facilita la identificació, 

fins i tot a llarga distància, dels gats que ja estan esterilitzats i evita la seva recaptura. A 

més, facilita la identificació de qualsevol gat nou que s'incorpori a la colònia i que es vulgui 

esterilitzar. És un sistema que no resulta antiestètic i cicatritza ràpidament (veure Annex II).

Femelles: orella esquerra

Mascles: orella dreta

e) Tractament post quirúrgic

Antibioteràpia per a un mínim de 48 hores post quirúrgic.

Analgèsia i antiinflamatoris per a 24 hores post quirúrgic.

f) Manteniment post quirúrgic

Els gats es mantenen amb el transportin obert, amb aigua i pinso a disposició. Han de 

disposar d'aire condicionat i calefacció en la zona d'hospitalització. Els mascles han de restar 
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un mínim de 6 hores a la zona d'hospitalització. Les femelles han de restar un mínim de 48 

hores a la zona d'hospitalització.

3.3.4 Devolució a la colònia

Els animals s'han d'alliberar després del període d'observació, a la mateixa localització on van 

ser capturats o en llocs prèviament establerts per la seva reubicació. Han de disposar d'aigua 

i aliment fresc a prop del lloc on són alliberats.

3.4 Gestió continuada de les colònies

Com ha quedat demostrat en diferents estudis, l'única manera de garantir l'èxit del model 

CER, és portant a terme una gestió continuada de la colònia. Així, per tal d'arribar a una 

regulació i control eficaç de la colònia de gats esterilitzats i minimitzar els riscos sanitaris, la 

fase d'esterilització inicial dels animals ha de continuar amb un programa de seguiment que 

permeti la detecció de noves incorporacions i inclogui els següents apartats:

− Subministrament diari d'aliment (pinso sec) i d'aigua fresca.

− Mesures higienicosanitàries.

− Supervisió periòdica de la colònia.

− Captura i esterilització dels gats nous que s'incorporin a la colònia per tal d'evitar el 

començament d'un nou cicle reproductiu que faria fracassar l'esforç realitzat i els recursos 

destinats.

3.4.1 Subministrament d'aliment

Els gats s'han d'alimentar amb pinso sec diàriament i han de disposar sempre d'aigua neta i 

fresca. Cal acostumar als gats a alimentar-se al mateix lloc i a la mateixa hora per facilitar la 

captura i l'observació de la colònia. Els recipients de menjar han de tenir un disseny 

estèticament acceptable i s'han de col·locar amagats a les àrees de vegetació poc visibles per 

afavorir una bona acceptació del projecte per part dels visitants.

3.4.2 Mesures higienicosanitàries

Malgrat que existeixen riscos potencials de contagi d'algunes malalties als humans pel 

contacte amb gats assilvestrats, la incidència és escassa. No obstant, la transmissió de 

malalties pot ser minimitzada si es combina amb una higiene adequada de la colònia.

Es recomana amb prioritat:

− Netejar diàriament les restes de menjar.

− Netejar les àrees utilitzades pels gats per realitzar les seves deposicions.

Així, les persones que gestionen la colònia han de garantir una neteja periòdica de les zones 

destinades a l'alimentació i a les deposicions, i que no hi hagi presència de fonts d'alimentació 

passives (accessibilitat a les deixalles, brutícia orgànica existent, etc...). Mai es deixarà 

l'aliment a terra i les restes d'aliment seran netejades diàriament per evitar riscos sanitaris.
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L'entitat adjudicatària ha de cercar la col·laboració de les persones que gestionen la colònia 

per a què mantinguin l'entorn de la colònia en un estat higienicosanitari que respecti el que 

es detalla en aquest programa.

En cas que la persona que gestiona la colònia es resisteixi a aplicar unes bones practiques en 

el manteniment de la colònia, el Departament de Gestió i Protecció dels Animals realitzarà 

una inspecció. Si de l'informe d'inspecció es desprèn que la persona alimentadora provoca, 

associats a la seva actuació, problemes de salubritat, brutícia o altres que pertorbin la 

convivència i contravinguin el que estableix l'art. 23 de l'O.M. de 25 de juliol de 2014 al 

respecte, el Departament de Gestió i Protecció dels Animals la comminarà formalment a 

modificar o a finalitzar, si convé, aquestes actituds, amb advertiment de la sanció per a 

aquests fets que estableix l'esmentada normativa. Si persisteix la conducta després dels 

advertiments i es manté la situació, l'Ajuntament de Barcelona podrà iniciar expedient 

sancionador per embrutar la via i els espais públics.

En alguns casos les colònies de gats poden ser font d'aliment per a altres espècies, com per 

exemple múrids. En cas d'actuació del Servei de Vigilància i Control de Plagues (SVIPLA) a 

una colònia de gats, la persona voluntària que gestiona la colònia haurà d'evitar la presència 

d'aliment disponible per impedir la competència amb l'actuació de desratització i seguir la 

resta d'indicacions del SVIPLA que es traslladaran a la persona beneficiària a través del 

Departament de Gestió i Protecció dels Animals.

3.4.3 Protecció dels punts d'alimentació

A fi i efecte de fer una gestió més correcte i acurada de les colònies sobre el territori i evitar 

les concentracions de restes de menjar, utillatges i altra brutícia, es poden instal·lar 

proteccions per als punts d'alimentació, sempre localitzats en llocs de baix impacte visual ja 

que són un reclam per l'abandonament de gats domesticats i pot crear conflictes amb els 

veïns.

Aquestes petites infraestructures permeten l'autogestió de l'aliment i l'aigua per part dels 

propis gats i suposen un element de suport, i emmagatzemament i recer per al treball 

d'alimentadors/es i entitats.

En les zones en què hi ha presència de porcs senglars, s'ha de vetllar per la col·locació de 

sistemes robustos que impedeixin l'accés a l'aliment per part d'aquesta espècie. Si això no és 

possible, és imprescindible retirar l'aliment un cop la colònia s'ha alimentat, per tal d'evitar 

l'atracció dels senglars.

3.4.4 Senyalització de les colònies

És important considerar que aquestes colònies controlades de gats urbans poden afavorir les 

actituds d'abandonament d'exemplars domèstics, atès que perceben que els gats podran 

estar sans i alimentats. Les colònies estables poden convertir-se en un reclam per conductes 

poc cíviques atès que l'abandonament d'un exemplar a les mateixes pot tranquil·litzar la 

consciència de la persona propietària de l'animal. És per això que és important garantir la 

discreció de la ubicació de les colònies així com la divulgació de la seva creació.
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3.4.5 Ubicació de les colònies

Per tal de garantir una bona gestió de l'esterilització de la població de gats a la ciutat, la 

persona beneficiària ha de traslladar la referència exacta del carrer i/o parc on es troba el 

punt d'alimentació com a referència de la colònia controlada, així com el nombre de gats, 

l'estat sanitari de la colònia i el nombre d'esterilitzacions pendents a través de la fitxa de 

colònia (Annex III).

Les entitats han d'utilitzar la codificació de les colònies establerta per l'Ajuntament de 

Barcelona, i informar de qualsevol modificació que es doni en l'estat de les colònies. La 

persona beneficiària està obligada a fer guaita de la ciutat sobre les colònies naturals 

pendents d'intervenció a fi i efecte de fer-ne informe d'estat i d'urgència a petició del 

districte.

CAPITOL IV. GESTIÓ DE LES DEMANDES D'ESTERILITZACIÓ

4.1 Demanda d'esterilització

L'entrada de les demandes d'esterilització es realitza via instància o IRIS. Els tècnics del 

districte han d'indicar a les entitats quines són les zones que cal prioritzar. Per actuar sobre 

una colònia cal que estigui censada.

4.2 Creació d'una colònia de gats

La demanda d'inclusió d'una nova colònia ha de fer-se via IRIS. Els referents en matèria de 

colònies de gats del districte conjuntament amb la persona de referència del Departament de 

Gestió i Protecció dels Animals, determinen la codificació que es dona a la colònia.

4.3 Seguiment de les esterilitzacions

Sobre cada esterilització, la persona beneficiària ha de facilitar la informació que apareix en 

les fitxes elaborades a tal efecte (Annex IV). S'estableix un sistema d'actualització trimestral 

d'aquesta informació per part dels Districtes i de la persona beneficiària i el Departament de 

Gestió i Protecció dels Animals, que actua com a receptor final d'aquesta informació.

4.4 Seguiment de les colònies

Sobre cada colònia, la persona beneficiària ha de facilitar la informació que apareix en les 

fitxes elaborades a tal efecte (Annex III). S'estableix un sistema d'actualització anual 

d'aquesta informació per part dels Districtes i de la persona beneficiària i el Departament de 

Gestió i Protecció dels Animals, que actua com a receptor final d'aquesta informació.

CAPITOL V. ALTRES DEMANDES RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LES COLÒNIES

5.1 Molèsties generades per una mala praxi en la gestió de la colònia

Tot i que la intervenció sempre és el control de la colònia a través del CER, les demandes 

poden ser positives, quan es demana el control d'una colònia per a un benestar animal, o 

negativa, quan l'origen n'és una queixa de la ciutadania.
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Quan el fet denunciant són les molèsties provocades i inherents a la presència dels gats, i els 

antecedents, cas d'existir, apunten a un problema greu de manca de salubritat, el 

Departament de Gestió i Protecció dels Animals realitzarà una inspecció. En la mesura del 

possible, durant la inspecció es recolliran mostres de les femtes que es puguin trobar en el 

lloc de la mateixa, que el Departament de Gestió i Protecció dels Animalsfarà analitzar per a 

avaluar la presència de determinades malalties infecto-contagioses. Paral·lelament l'entitat 

adjudicatària haurà de cercar la col·laboració de les persones que gestionen la colònia per a 

què mantinguin l'entorn de la colònia en un estat higienicosanitari que respecti el que es 

detalla en aquest programa.

5.2 Incompatibilitats en la ubicació d'una colònia

La persona beneficiària ha de col·laborar en les decisions que es prenguin des del Districte i el 

Departament de Gestió i Protecció dels Animals, respecte la ubicació d'aquelles colònies de 

gats que per algun motiu no pugin mantenir-se a la seva ubicació actual.

CAPITOL VI. OBLIGACIONS PER PART DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

La persona beneficiària, a fi i efecte d'assegurar un tracte acurat, està obligada a seguir, en 

totes les seves tasques, les prescripcions tècniques de benestar animal descrites en aquest 

document, així com les prescripcions que es desprenen de l'Ordenança de Protecció, Tinença i 

Venda d'Animals (OPTVA).

L'entitat a la que se li atorgui la subvenció per una determinada zona, està obligada a 

acreditar documentalment que durant el termini de la subvenció ha esterilitzat un nombre 

mínim de gats equivalent al 10 % dels gats censats en la zona a gener de 2021.

A més:

Respecte el control de la població de gats la persona beneficiària està obligada a:

− Utilitzar la codificació de les colònies establerta per l'Ajuntament, i informar de 

qualsevol modificació que es doni en l'estat de les colònies.

− Facilitar anualment la referència exacta del carrer i/o parc on es troba el punt 

d'alimentació de la colònia controlada, així com el nombre de gats, l'estat sanitari de la 

colònia i el nombre d'esterilitzacions pendents a través de la Fitxa de colònia (Annex 

III).

− Entregar les fitxes d'esterilització (Annex IV) al districte un cop al trimestre.

Respecte la gestió continuada de les colònies la persona beneficiària està obligada a:

− Fer guaita de la ciutat sobre les colònies naturals pendents d'intervenció a fi i efecte de 

fer-ne informe d'estat i d'urgència.

− Realitzar, a petició del Districte, un informe en cas de situacions on cal una intervenció 

immediata de control.

− Establir quines són les colònies de gats que haurien de ser reubicades.
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− Promoure que les persones voluntàries de les colònies de la zona adjudicada, participin 

del curs de formació per a la gestió de les colònies de gats urbans, així com altres 

cursos complementaris que es puguin realitzar i que millorin la gestió de les colònies de 

gats de la ciutat.

− En les zones en què hi ha presència de porcs senglars, s'ha de vetllar per la col·locació 

de sistemes robustos que impedeixin l'accés a l'aliment per part d'aquesta espècie. Si 

això no és possible, és imprescindible retirar l'aliment un cop la colònia s'ha alimentat, 

per tal d'evitar l'atracció dels senglars.

Respecte les incidències en la gestió de les colònies la persona beneficiària està obligada a:

− Cercar la col·laboració de les persones que gestionen la colònia per a què mantinguin 

l'entorn de la colònia en un estat higienicosanitari que respecti el que es detalla en aquest 

programa.

− Cercar la col·laboració de les persones que gestionen la colònia respecte les mesures ha 

aplicar en cas d'actuació del Servei de Vigilància i Control de Plagues (SVIPLA) a una 

colònia de gats i prop d'aquesta.

− Col·laborar en les decisions que es prenguin des del Districte i la Direcció de Drets dels 

Animals, respecte la ubicació d'aquelles colònies de gats que per algun motiu no pugin 

mantenir-se a la seva ubicació actual.
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ANNEX II. MODELS DE MARCATGE D'ORELLA

Gat de la colònia 09-17

Gata de la colònia 05-094Gata de la colònia 05-008
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ANNEX III. FITXA DE LA COLÒNIA

FITXA DE COLÒNIA DE GATS URBANS

DISTRICTE D’ACTUACIÓ CODI DE LA COLÒNIA

� Ciutat Vella (01-)

� Eixample (02-) ENTITAT

� Sants Montjuïc (03-) � XXXXXXXXXXX

� Muntanya de Montjuïc (03M-) � XXXXXXXXXXX

� Zona Franca (03Z-) � XXXXXXXXXXX 

� Les Corts (04-) Especificar: ______________

� Sarrià-Sant Gervasi (05-) PERSONA RESPONSABLE DE LA COLÒNIA

� Gràcia (06-)

� Horta-Guinardó (07-) TELÈFON DE CONTACTE

� Nou Barris (08-)

� Sant Andreu (09-)
ALTRES PERSONES QUE ALIMENEN 

HABITUALMENT (si n’hi ha)
� Sant Martí (10-)

DATA D'ALTA DE LA COLÒNIA

ESTAT DE LA COLÒNIA

� En fase de control (nova)

��En fase de control (més d'un any des del reconeixement)

��Estable/Controlada

TOTAL D'INTEGRANTS DE LA COLÒNIA NOMBRE DE GATS ESTERILITZATS

Femelles: Femelles:

Mascles: Mascles:

Gatons: 

CONTROLS PERIÒDICS, SANEJAMENTS, INCIDÈNCIES i ALTRES ACCIONS 

REALITZADES

ANNEX IV. FITXA PER ACTUACIÓ D'ESTERILITZACIÓ EN UNA MATEIXA COLÒNIA
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FITXA PER ACTUACIÓ D’ESTERILITZACIÓ EN UNA MATEIXA COLÒNIA

DISTRICTE D’ACTUACIÓ
CODI DE LA COLÒNIA ON S’HA REALITZAT 

LA CAPTURA I/O EL RETORN

� Ciutat Vella (01-)

� Eixample (02-) ENTITAT

� Sants Montjuïc (03-) � XXXXXXXXXXX

� Muntanya de Montjuïc (03M-) � XXXXXXXXXXX

� Zona Franca (03Z-) � XXXXXXXXXXX 

� Les Corts (04-) Especificar: ______________

� Sarrià-Sant Gervasi (05-) CODI FITXA IRIS QUE HA MOTIVAT 

L'ACTUACIÓ

� Gràcia (06-)

� Horta-Guinardó (07-) CONFIRMACIÓ ADREÇA

� Nou Barris (08-)

� Sant Andreu (09-)

� Sant Martí (10-)

ESTAT DE LA COLÒNIA

� En fase de control (nova)

��En fase de control (més d'un any des del reconeixement)

��Estable/Controlada

FEMELLES ESTERILITZADES _______ MASCLES ESTERILITZATS ________

OBSERVACIONS (Incloure en aquest apartat el resultat de la revisió veterinària i del 

test (si n’hi ha) i altra informació rellevant)

La persona que lliura els gats El /la Veterinari/ària

(Nom complet i signatura) (Nom complet i signatura)

Barcelona,          de                           de  2021    

Vist-i-plau tècnic/a Districte
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