
 
 
CONDICIONS PER ATORGAR L’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER 
ALIMENTAR ELS GATS DE CARRER 
 
 
Referència a la normativa aplicable 
 
Segons queda recollit a l’article 31.1.d) de les Ordenances municipals de 
Tinença d’animals, “Als espais d’ús públic en general i als espais de 
concurrència pública, no és permès alimentar als animals peridomèstics o 
ensalvatgits, llevat de les persones físiques autoritzades per l’Ajuntament de 
Rubí i conforme als criteris o condicions que s’estableixin en l’autorització. 
Aquesta autorització queda subjecta al règim que preveu l’article 60.3”. L’article 
60.3 abans mencionat diu: “L’autorització municipal per a donar aliments als 
animals peridomèstics o ensalvatgits només podrà ser concedida a les 
persones físiques majors de 16 anys. Aquestes autoritzacions tindran una 
durada limitada que s’establirà en cada cas, depenent de la dinàmica 
poblacional de cada espècie, de les exigències del control sanitari i d’altres 
circumstàncies. La durada mai serà superior a 5 anys. 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”. També es fa referència 
a les autoritzacions municipals per alimentar els gats de carrer a l’article 36.2.c) 
que diu:” Manteniment de la població (gats de carrer): s’estudiaran i valoraran 
les necessitats d’aixopluc i alimentació dels animals i de conservació de la 
salubritat de l’entorn urbà. L’alimentació només serà permesa al lloc 
d’assentament de la colònia i conforme als criteris o condicions que estableixi 
l’Ajuntament de Rubí, prèvia autorització de les persones físiques que podran 
fer-lo. Aquesta autorització queda subjecta al règim que preveu l’article 60.3 
d’aquesta ordenança”. 
 
Condicions de l’autorització per alimentar gats de carrer 
 
La concessió de les autoritzacions per alimentar gats de carrer suposarà el 
compliment de totes les condicions que seguidament es detallen. 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. 
L’incompliment d’una o vàries de les següents condicions també serà motiu per 
a la no concessió de l’autorització. 
 
 

• El tràmit administratiu per demanar l’autorització per alimentar gats de 
carrer s’iniciarà mitjançant sol·licitud al Registre General d’Entrada de 
l’Ajuntament de Rubí. A la sol·licitud s’ha de fer constar la/les colònia/es 
de gats de carrer de les quals la persona sol·licitant es fa responsable. 

 
•  Tota persona autoritzada per alimentar els gats de carrer, és a la 

vegada responsable de la/les colònia/es de les quals es fa càrrec, ja 



sigui de manera individual o col·laborant en el seu manteniment amb 
d’altres persones autoritzades. L’autorització només serà concedida a 
persones físiques majors de 16 anys i tindrà una durada màxima de 5 
anys. 

 
• El manteniment d’una colònia de gats de carrer implica el control de la 

seva població (esterilitzacions) i el control sanitari de la mateixa. 
L’Ajuntament de Rubí es farà càrrec de les esterilitzacions i controls 
sanitaris dels animals mitjançant acords o convenis amb centres 
veterinaris, ja siguin de caire privat o públic. Els responsables de les 
colònies hauran de col·laborar en la captura dels animals i el seu 
transport i recollida del centre designat per l’Ajuntament de Rubí, així 
com el seu posterior alliberament al lloc d’origen. En el cas de recórrer a 
d’altres serveis veterinaris, serà necessari presentar les factures o 
certificacions a l’Ajuntament de Rubí, per a la verificació de què s’està 
realitzant un control de la colònia. En aquest cas les despeses aniran a 
càrrec de la persona responsable. Les esterilitzacions comportaran el 
marcatge dels animals (tall a l’orella). L’objectiu últim ha de ser 
l’esterilització de tots els gats integrants de la colònia. 

 
• El tipus de menjar utilitzat per alimentar els animals, serà exclusivament 

menjar sec (pinso) per a gats. Excepcionalment es podrà alimentar algun 
animal que així ho requereixi amb menjar humit (llaunes) especial per a 
gats. En aquests casos, l’aliment s’abocarà en una safata impermeable i 
s’esperarà fins que l’animal acabi de menjar. Un cop l’animal hagi 
finalitzat, es llençarà la safata i les restes de menjar a les escombraries. 
Mai es faran servir restes de menjar per alimentar els gats. Per 
l’abeurament dels animals només es farà servir aigua. L’aigua es 
canviarà com a mínim un cop cada dos dies. Aquesta mesura té com a 
objectiu preservar la salut dels animals i evitar la proliferació del mosquit 
tigre. 

 
• Mai no es posarà el menjar dels animals directament sobre el terra. 

S’utilitzaran safates o d’altres estris impermeables per dipositar el 
menjar. Mai no es posaran les safates o estris utilitzats per alimentar i 
abeurar els animals a les voreres ni a la calçada. Els estris utilitzats es 
netejaran o canviaran de manera periòdica. Les zones on alimentar els 
animals restaran tan amagades com sigui possible i caldrà atenir-se a 
les recomanacions sobre la seva ubicació, que disposin els tècnics de 
l’Ajuntament de Rubí. Les zones on alimentar els animals es triaran 
segons criteris de màxima discreció. Mai es donarà menjar als animals a 
l’interior de centres escolars. S’evitarà en la mesura del possible la seva 
proximitat amb centres escolars i zones de concentració de persones.  

 
• Totes les actuacions amb els animals es realitzaran amb la màxima 

discreció i en horaris en els quals la presència d’altres persones vianants 
sigui el mínim possible. Es preservarà la higiene i neteja dels llocs 
d’alimentació. 

 


