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NORMATIVA D'ALIMENTADORS I ALIMENTADORES DE COLÒNIES 
FELINES 

 La presència de gats urbans no ha de ser considerada, com una plaga o font de 
problemes veïnals o sanitaris, per contra, són el depredador natural d'espècies poc 
desitjables en entorns urbans com són, rosegadors i determinats insectes. 

 Els objectius generals que es busquen amb el desenvolupament de la present 
normativa, és el de respecte i protecció de la vida animal, mitjançant el benestar 
d'aquests animals en el municipi, facilitant la convivència amb els ciutadans i la 
prevenció de problemes de salut pública, basant-se en el control de la població de gats, 
els seus punts d'alimentació, les condicions sanitàries i les persones voluntàries que 
desitgen col·laborar. 

Per aquest motiu es desenvolupa a continuació la següent normativa. 

Normes a seguir per les persones voluntàries per a l'alimentació de les 
colònies felines en terme municipal de Favara: 

1. Usar l'acreditació homologada per l'Ajuntament de Favara durant el 
desenvolupament de la seua labor. 

 
2. Definir clarament quina colònia o colònies es compromet a alimentar. 
 
3. Proporcionar aigua neta a lliure disposició i si és possible, canviar-la diàriament. 
 
4. Alimentar diàriament  les colònies amb pinso sec per a gats exclusivament, 

evitant tot aliment orgànic o humit i mai amb restes de menjar, amb la finalitat de 
mantindre neta la zona d'alimentació. (Només podrà alimentar-se amb menjar humit 
per a gats quan s'estime oportú, prèvia autorització per part del personal qualificat de 
l'Ajuntament). 

 
5.  Establir un horari d'alimentació fix per a així facilitar el control de nous gats que 

hagen pogut entrar en la colònia. Es recomana una hora en la franja horària de 20.00 
PM a 8.00 AM. 

 
6. No alimentar a la colònia quan així se sol·licite des de l'Ajuntament per a facilitar 

la captura d'animals en cas que siga necessari. 
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7. Col·locar els recipients de menjar i/o beguda sempre en els llocs habilitats per a 
això. Mai es deixarà aliment en el sòl. 

 
8. Recollir l'aliment proporcionat per l'ajuntament en el dia i hora establits. 
 
9. Retirar i netejar les restes d'aliment diàriament per a evitar riscos sanitaris. La 

quantitat de menjar a subministrar haurà de ser la indicada prèviament. 
 

10.  Mantindre neta la zona i material instal·lat per a l'alimentació i recer de les 
colònies felines, així com informar de qualsevol incidència que hi haguera en aquest, per 
al seu correcte manteniment. 

 
11.  Facilitar la gestió per a l'esterilització dels gats o gates de la colònia. 
 

12.  Observar i comunicar les incidències i noves incorporacions d'individus a la 
colònia per a poder portar una correcta gestió d'aquesta. 

 
13.  Col·laborar amb el personal autoritzat de l'Ajuntament i proporcionar 

informació sobre la colònia o colònies que alimenta. 
 

14.  Informar a  l´Ajuntament quan vaja absentar-se de manera temporal per poder 
realitzar la seua substitució. 

 
15. Comunicar la baixa de la col·laboració amb un mínim de 10 dies d'antelació. 

 


