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1. INTRODUCCIÓ
La història comuna de gats i de persones es remunta a fa uns 10.000 anys. Unes èpoques
sent venerats, unes altres sent perseguits, la veritat és que hui en dia hi ha al voltant de 500
milions de gats que habiten en llars de tot arreu.
No obstant això, malgrat ser contemplat com un animal domèstic totalment integrat en les
nostres llars, la naturalesa solitària, territorial i encara semisalvatge que conserven aquests
animals, possibilita que un gran nombre d'ells, amb o sense amo conegut, puguen viure en
llibertat i totalment adaptats a l'entorn urbà que els ofereix les nostres ciutats.
Quan un grup d'aquests gats conviuen junts en un determinat lloc dins del nucli de la
població, de manera estable i alimentant-se principalment gràcies al que els veïns/es li
proporcionen, es forma el que coneixem com a “Colònia Felina Urbana o Feral”, la qual serà
objecte del present pla.
Aquestes colònies poden tindre diversos orígens: gats domèstics perduts o que han sigut
abandonats pels seus propietaris/as, gats procedents d'altres colònies que es desplacen a
la recerca de nous recursos, i ventrades procedents de gates amb propietari/a que no han
sigut esterilitzades i amb hàbits errants que han tingut els seus cadells fora de casa. Una
vegada establida la població, és la pròpia taxa de natalitat interna d'aquesta, el principal
element que la manté i incrementa, convertint a aquests animals en potencials pobladors de
quants espais tinguen al seu abast.
Encara que, generalment aquestes colònies passen desapercebudes i no generen
problemes, la presència d'aquests gats sense un responsable directe en l'entorn urbà, pot
derivar en situacions complexes d'insalubritat, risc zoonòtic, impacte mediambiental, danys
materials i problemes de convivència amb el veïnat.
D'altra banda i encara que en la major part dels casos, és la iniciativa desinteressada de la
pròpia ciutadania la responsable d'atendre i suplir bonament les necessitats bàsiques
d'aquests animals, el seu destí dista molt del desitjat; hi ha molt poques possibilitats que
puguen ser adoptats i desgraciadament molts d'ells acabaran els seus dies atropellats,
enverinats, malalts i/o sacrificats. No sense abans trobar-se en situacions d'amuntegament.
Tot això, sumat a una presència cada vegada major d'aquests animals en l'entorn urbà,
justificaria la necessitat, per part de l'Entitats Locals, en l'àmbit de les seues competències,
de controlar la grandària de la seua població i crear nuclis anomenats “Colònies Felines
Controlades”, que siguen gestionades per voluntaris autoritzats seguint unes pautes
comunes d'actuació, amb la finalitat de garantir el benestar animal i veïnal.
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En aquest sentit, l'aplicació del Mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) per a controlar
la població felina, ha resultat el mètode més eficaç i més ètic. Aquest mètode implica
capturar a tots o la major part dels membres d'una colònia, esterilitzar-los, marcar-los en
l'orella i posteriorment retornar-los al seu territori. Sobre la base de les dades existents, s'ha
comprovat que:

o Amb un 90% d´individus esterilitzats dins d´una colònia felina, el cens decreix
o Amb un 70-90% d´individus esterilitzats, la població es manté estable
o Amb un 50-70% l´augment és controlat i per davall del 50% l´augment és incontrolat
2. JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ I CONTROL
El Terme municipal de Canals compta amb un voltant de 361 colònies felines identificades
(ANNEX I), de les quals:
26 d´elles es troben en àrees urbanes:

▪

1 en la Pedania de la Torre dels Frares

▪

4 en la Pedania de la Serratella-Aiacor

▪

16 en el Municipi de Canals

▪

5 en la Pedania de la Torre de Canals

I 10 es troben en àrees rústiques del Terme Municipal de Canals.
Davant la necessitat de realitzar un control sobre la proliferació d'aquestes colònies en el
municipi de Canals, l'Ajuntament va iniciar en el 2020, un procediment de control basat en
l'aplicació de l'estratègia CER (Capturar, Esterilitzar i Retornar), amb l'objectiu de no
solament regular la grandària de la seua població, sinó també minimitzar qualsevol
problema associat a la presència dels mateixos que poguera comprometre la salubritat
pública.
No obstant això, tant la falta de control i vigilància dels llocs on es concentren aquests
animals, com la falta de consens en la manera d'actuació sobre aquests, com també la falta
de dades tangibles i l'augment del malestar dels veïns de Canals, justificaria la necessitat
de desenvolupar i implantar un pla de gestió i control, amb el propòsit de corregir i millorar
la situació actual.
1

Datos proporcionados por ADA Asociación para la defensa de los Animales
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Així doncs, l'objectiu principal del present pla és la formalització i conversió de les colònies
felines urbanes no controlades presents en el Terme Municipal de Canals en colònies
felines controlades, de manera que s'aconseguisca:
- Millorar la qualitat de vida i esperança de vida del seus membres.
- Reduir els casos d´abandó i augmentar els casos d´adopció i acolliment.
- Estabilizar i en cas òptim minimitzar la seua grandària poblacional.
- Reducir o eliminar els possibles problemes derivats de la seua presència en
l´entorn urbà:

•

Molèsties derivades de la vocalització característica de les femelles en zel

•

Conductes de marcatge i comportament agressiu dels mascles

•

Brutícia en l´entorn

Per a aconseguir aquest objectius, el present pla assentarà les bases a seguir i condicions
que han de cumplir-se per a:

o Localitzar, caracteritzar i registrar les colònies felines existents en l´àrea
ubana del Terme Municipal de Canals amb la finalitat d´elaborar un cens felí.

o Regularitzar la figura del cuidador responsable, cuidador autoritzat i captador
autoritzat, així com establir un protocol comú d´actuació sobre las colònies
felines urbanes, amb la finalitat d´aconseguir una correcta gestió dels
mateixos que garantisca no solamente el benestar animal, sinó també la
convivencia d´aquests amb els seus veïns.

o Establir l´estratègia a seguir per al control de la grandària de la población de
gats urbans, així com altres protocols veterinaris amb la finalitat de no sols
disminuir la población felina existent, sinó també millorar la seua esperança
de vida i qualitat de vida.

o Executar les accions necessàries per a formar, promoure i conscienciar la
sensibilitat ciutadana.

o Concretar els elements a tindre en compte per a la seua supervisió.
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o Concretar els indicadors a tindre en compte per a l´avaluació dels resultats
obtinguts.

Es tracta d'un pla participatiu, en el qual es requereix l'actuació no únicament de
l'Ajuntament com a responsable de l'execució pla, sinó també la col·laboració de veterinaris,
associacions/entitats col·laboradores, voluntaris, veïns i les força i cos de seguretat de
l'estat per a una correcta implantació i obtenció dels resultats esperats.
Per a tal fi, l'Ajuntament de Canals, promourà jornades amb els qui desitgen participar en la
consolidació de colònies de gats urbans en les quals s'explicaran els termes del present
pla, així com les condicions que han de complir-se, i el paper que aquests juguen en el
desenvolupament d'aquest.

3. OBJECTE I ÀMBIT D´APLICACIÓ
Seran objecte d'aquest pla, les colònies felines urbanes del Terme Municipal de Canals que
hagen sigut localitzades, caracteritzades i registrades seguint el procediment descrit en el
present Pla.
En cap cas, s'atendran gats que tinguen propietari, llevat que s'hagen perdut, i en aquest
cas s'intentarà identificar i localitzar al propietari o promoure la seua adopció.

4. LOCALITZACIÓ, CARACTERIZACIÓ I REGISTRE D´UNA COLÒNIA FELINA
URBANA
Podrà formalitzar una colònia felina qualsevol cuidador responsable, cuidador autoritzat,
captador autoritzat, associació/entitat col·laboradora, centre veterinari, així com qualsevol
ciutadà que tinga coneixement de l'existència d'una colònia felina urbana que no haja sigut
prèviament registrada i vulga o no fer-se responsable d'ella.
Per a això, haurà d'indicar-se a través del formulari “Sol·licitud de Consolidació Colònia
Felina Controlada” (Annex II) les dades personals, la ubicació exacta de la mateixa dins
del Terme Municipal de Canals, així com qualsevol altre detall que puga permetre la seua
localització i en la mesura que siga possible el número i caracterització dels membres que
la formen. Aquesta sol·licitud podrà presentar-se de manera presencial en el Registre
d'Entrada de l'Ajuntament de Canals o bé electrònicament, a través de la Seu Electrònica.
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Les dades proporcionades seran utilitzats i incorporats a la base de dades existent de
l'Ajuntament per a conéixer el Cens Felí2.
Localitzada i caracteritzada la colònia felina, el Dpt. de Medi Ambient determinarà la
idoneïtat o no, del seu lloc d'emplaçament seguint el diagrama de flux detallat en l'Annex III:
-

En cap cas, s'autoritzarà una colònia felina urbana en les instal·lacions de
col·legis, instituts, centres docents, centres esportius, centres sanitaris, parcs
infantils o molt prop de llocs de trànsit intens. Així doncs, en aquests casos i
altres casos de força major en el qual puga veure's compromés el benestar
animal i/o del veïnat, la colònia felina serà desplaçada a un lloc pròxim (sempre
que siga possible) o reubicada a una de les zones habilitades per l'Ajuntament
de Canals per a aquests fins.

-

En el cas en el qual la colònia felina estiga situada en un espai que no siga la via
pública, es promourà la signatura d'un acord de col·laboració entre els cuidadors
responsables, cuidadors autoritzats, capturadors, i els propietaris o responsables
de l'espai ocupat pels animals (Annex IV). En el cas de no existir acord per
alguna de les parts, la colònia felina serà desplaçada a un lloc pròxim (sempre
que siga possible) o reubicada a una de les zones habilitades per l'Ajuntament
de Canals per a aquests fins.

Una vegada aprovat el lloc d'assentament de la colònia felina, es procedirà al seu registre
amb designació d'un número i nom identificatiu de la colònia així com indicació del cuidador
responsable i cuidador/es autoritzat/s que es vagen a fer càrrec3 (Annex V).
Les colònies felines que hagen sigut registrades disposaran d'un mobiliari mínim:
menjador/s i abeurador/s i en el seu cas també de arener/s i/o refugi/s, que hauran de ser
fàcils de netejar, higienitzar i mantindre.
A més i sempre que siga possible, se senyalitzarà la zona ocupada per aquests animals
mitjançant la col·locació d'un cartell indicatiu en el qual es detalle que la colònia felina forma
part del present Pla de Gestió i Control. Aquests cartells indicatius inclouran una bústia al
servei del ciutadà, al qual dirigir-se en cas de voler participar com a voluntari.

2 Es tracta d'un cens felí aproximat ja que és molt difícil fer un còmput exacte dels membres d'una colònia felina, d'una

banda pel seu caràcter poc social i per un altre perquè és pràcticament impossible distingir un gat de carrer d'un gat que
tinga propietari si no porta collaret que ho identifique i/o distingisca
3Les dades personals de les persones designades com a cuidadors responsables, cuidadors autoritzats i capturadors

estaran sotmesos al que es preveu en matèria de protecció de dades de caràcter personal per la legislació vigent.

Page 7 of 19

L'Ajuntament de Canals elaborarà i mantindrà actualitzat un mapa amb la ubicació de les
colònies felines urbanes registrades que serà posat a disposició i consulta de qualsevol
ciutadà.
Per al desenvolupament amb èxit d'aquesta part del Pla de Gestió i Control, serà necessari
el suport de les associacions/entitats col·laboradores, així com centres veterinaris, per a:
•

Conscienciar a la ciutadania (especialment, als veïns que de manera habitual
s'ocupen de la cura d'aquests animals) sobre la importància de formalitzar
les colònies felines, d'acreditar-se com a cuidador responsable o cuidador
autoritzat, així com també dels beneficis derivats de la seua adhesió al
present pla.

•

Trobar voluntaris que vulguen atendre les colònies felines urbanes que
hagen sigut localitzades i registrades però no tinguen cap cuidador
responsable assignat (Annex VI).

5. COLÒNIA FELINA CONTROLADA
5.1 ATENCIÓ, CURA I MANTENIMENT DE LES COLÒNIES FELINES
CONTROLADES
Les labors d'atenció, cura i manteniment de les colònies felines urbanes registrades seran
realitzades per cuidadors responsables i cuidadors autoritzats.
Una colònia felina podrà comptar amb un només cuidador (que exercirà el paper de
responsable), o amb diversos (un dels quals exercirà el paper de cuidador responsable).
Tots ells hauran d'aparéixer reflectits en el citat formulari “Sol·licitud de Consolidació
Colònia Felina Urbana” (Annex II) en el moment de formalització de la colònia felina o bé
hauran de ser comunicats com a tals a través del formulari “Sol·licitud de nou voluntari”
(Annex VI) la qual podrà presentar-se de manera presencial en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Canals o bé electrònicament, a través de la Seu Electrònica.
Les persones que figuren com a cuidadors responsables i autoritzats de les colònies
registrades, rebran el seu corresponent carnet de cuidador acreditat (Annex VII) una
vegada rebuda el corresponent curs de formació i reconeguda la responsabilitat que
aquesta condició de col·laboració implica mitjançant signatura de la “Declaració
responsable” (Annex VIII). El Dpt. de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canals, mantindrà
actualitzat un registre d'aquests.
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El Carnet de Cuidador podrà ser retirat en qualsevol moment, si les condicions d'atenció,
cura i manteniment de la colònia felina incompleixen l'estipulat:
* Alimentació
El gat és un animal carnívor estricte, per la qual cosa la seua dieta ha de contindre almenys
un 30% de proteïna d'origen animal. Una dieta pobra en proteïna pot comportar greus
problemes de salut per al gat. Per a garantir la salut d'aquests animals se'ls proporcionarà
un pinso sec que cobrisca el 100% de les seues necessitats (es podrà utilitzar pense humit
només per a la seua captura o per a administrar algun tractament sanitari).
Sempre que siga possible, l'alimentació d'una colònia felina controlada serà realitzada per
la mateixa persona i en un horari fix, de manera que els animals s'acostumen a aquest
horari i apareguen en aqueix moment, la qual cosa facilitarà el seu control i per tant també
el seu seguiment.
Una vegada mengen tots els seus membres, es retiraran i netejaren les restes de menjar
per a evitar situacions d'insalubritat. Per a saber si la quantitat subministrada a una colònia
és suficient, se seguirà la següent recomanació: “Si la ració alimentària és consumida en
menys de 15 minuts, s'augmentarà la quantitat. Si roman més d'una hora, es reduirà”.
Per evitar conflictes i i estrés dins de la colònia, els abeuradors i menjadores deuran:
- Situar-se a prop un de l´altre.
- Situar-se en un número suficiente en funció de grandària de la colònia.
- Situar-se el més allunyats posible de la zona d´areners en cas que existisquen.
- Situar-se sobre superfícies fàcils de netejar i desinfectar. I mai es deixarà aliment
sobre el sòl.
- Situar-se en llocs protegit de possibles condicions metereològiques adverses.

* Eliminació:
Els gats són animals amb un gran sentit de la higiene pel que necessiten un lloc adequat
per a realitzar les seues deposicions. És per això, que en aquells llocs on no existisca de
manera natural algun àrea d'eliminació, es proporcionarà un número suficient d´areners que
estiga d'acord de no sols amb els gats sinó també amb els veïns i l'entorn. En aquest sentit,
els areners deuran:
- Situar-se lluny de les fonts d'alimentació.
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- Situar-se en zones de fácil neteja.
- Situar-se luny del pas de vianants.
- Neteja periòdica.

* Condicions higiènic-sanitaries:
Es netejaran i desinfectaran diàriament els menjadors, abeuradors, areners, així com altre
material urbà i utensilis que siguen utilitzats. Una tasca no pot substituir a l'altra perquè no
hi ha desinfecció sense neteja i viceversa.
Per a les tasques de neteja es recomana l'ús de sabons (exemple: rentavaixelles) i per a les
tasques de desinfecció l'ús de lleixiu domèstica diluïda (250ml/5L d'aigua). Per a una
correcta higiene, primer es netejarà i posteriorment es desinfectarà (10 min en lleixiu diluït).
S'utilitzaran guants durant la realització d'aquestes tasques.
Un bon grau de neteja i desinfecció permetrà que un nombre més gran d'animals puga
conviure junts en una colònia en unes condicions higiènic-sanitàries adequades, disminuint
el contagi de malalties infeccioses, brutícia en l'entorn i per tant malestar en el veïnat.
* Vigilància:
Els cuidadors responsables hauran de remetre, o bé de manera presencial en el Registre
d'Entrada, o bé electrònicament a través d'un correu electrònic habilitat o a través de la Seu
Electrònica, al Dpt. de Medi Ambient el formulari “Part d'Incidència Colònia Felina
Controlada” (Annex IX) per a notificar qualsevol anomalia/obstacle dins de la colònia felina
controlada que puga entorpir en el normal funcionament d'aquesta:
-Estat de salut d´algun dels seus membres:
Es comunicará l´èxistència de qualsevol anomalia en l´estat de salut d´algun dels
seus membres. Este será derivat al centre veterinari per a la seua exploració,
valoración i tractament. Una vegada recuperat l´animals será retornat a la colònia
d´origen, refugi o adopción, segons el cas.
S´aplicará l´eutanàsia segons els criteris veterinaris quan les condicions de l´animal
siguen incompatibles amb una vida digna.
En el cas que muira un gat de la colònia, es procedirà a la retirada del cadáver
telefonant al 96 291 21 67.
-Control de la immigració:
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Es comunicarà l'aparició i incorporació d'un nou/s membre/s dins una colònia felina
controlada per al seu control veterinari en cas necessari i esterilització. La no
esterilització d'aquests nous membres podrien afectar de manera desfavorable els
resultats del projecte.
Serà també necessari identificar si aquest nou membre és un possible cas de gat
abandonat o perdut per a trobar al seu propietari o introduir-lo en el programa
d'adopció si encara conserva el seu caràcter sociable.

-Ventrades:
Es comunicarà l'aparició de noves ventrades dins de la colònia per a la seua
esterilització abans dels sis mesos d'edat, perquè així s'evitarà la primera gestació
de les gates.
Els cadells no hauran de ser separats de la seua mare fins al seu deslletament (8-10
setmanes).
La no esterilització d'aquests nous membres podria afectar de manera negativa els
resultats del projecte.

-Evidència d´alimentació per personal no autoritzat:
Es comunicarà la presència de fonts d´alimentació externa. En cas que es conega
l´origen, es intervindrà amb la finalitat de corregir aquestes accions i será convidat/a
a participar en el Pla de Gestió i Control com a cuidador/a autoritzat/a.

-Queixes per part del veïnat:
Es comunicarà qualsevol queixa o malestar per part dels veïns/es en relació a la
colònia felina.

-Altres:
Altres incidències/no conformitats que puguen sorgir dins de la colònia felina
controlada.
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5.2 PROTOCOL VETERINARI Y MARCATGE: MÈTODE CER (CAPTURA,
ESTERILITZACIÓ, RETORN)
Es requerirà la participació d'un veterinari llicenciat i col·legiat per a dur a terme el següent
protocol d'actuació basat en el mètode CER (Captura, Esterilització, Retorn); el qual ha
demostrat no sols ser un mètode eficaç per al control de la població de gats urbans, sinó un
mètode necessari per a millorar el seu estat de salut i esperança de vida:

Fig 1. Protocol d'actuació veterinària: Mitjançant l'ús de gàbies parany, s'aniran capturant als animals, que seran
portats a la clínica veterinària col·laboradora on seran explorats, esterilitzats, vacunats, desparasitats i
posteriorment retornats al seu lloc d'origen. En defecte d'això, podran ser donats en adopció, en acolliment o
reubicats. Quant a les proves FeL/FIV, només es realitzaran en els animals en els quals s'existisca sospita i en
animals presos a l'atzar de la colònia prioritzant aquelles colònies més nombroses. Només es procedirà a la
identificació de l'animal en el cas que vaja a ser donat en adopció, les despeses de la qual seran a càrrec de
l'adoptant.

Page 12 of 19

Encara que es tracta d'un protocol a seguir de forma continuada en el temps, s'intensificarà
en els períodes previs a les èpoques de zel i es prioritzarà en aquelles colònies felines amb
menor percentatge de membres esterilitzats, i/o major nombre de queixes procedents del
veïnat.
Durant aquests períodes més intensos, l'Ajuntament de Canals comunicarà als veïns de les
zones adjacents mitjançant notes informatives, els dies d'execució d'aquestes tasques amb
la finalitat que els gats domèstics es troben sota supervisió i evitar situacions no desitjades.
Les labors de captura/retorn seran realitzades per cuidadors responsables i cuidadors
autoritzats, voluntari/s identificat/s com “capturador/s autoritzat/s” i en defecte d'això per
membres de l'associació/entitat col·laboradores sempre que hagen sigut acreditats per a
això, després de rebre el corresponent curs de formació i reconeguda la responsabilitat que
aquesta condició de col·laboració comporta mitjançant la signatura de la “Declaració
responsable” (Annex VIII). Es podrà requerir la seua actuació en aquelles colònies felines
controlades que així es considere segons els criteris de prioritat definits en aquest pla.
El carnet de capturador autoritzat podrà ser retirat en qualsevol moment, si el
desenvolupament de les labors de captura/retorn incompleixen l'estipulat.

MÈTODE CER
Captura:
S'utilitzaran gàbies parany amb un dispositiu de tancament automàtic que s'acciona quan
l'animal accedeix en el seu interior a la recerca de menjar prèviament col·locat per a tal
propòsit. Per a una correcta manipulació se seguiran les següents pautes:

•

El procés de captura es durà a terme de manera progressiva en un període de
temps curt amb la finalitat de no espantar als membres de la colònia felina i evitar
també que caiguen en el parany animals que ja han sigut esterilitzats.

•

Sempre que siga possible, es realitzarà una habituació a les gàbies parany (sense
estar habilitades per a la captura) uns dies abans de la captura amb reforç positiu
(pense humit).

•

Per a facilitar la captura es deixarà sense menjar el dia anterior a la captura.
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•

No es deixaran sense vigilància el dia de la captura a fi de minimitzar el temps des
de la captura al seu trasllat al centre veterinari.

•

Realitzada la captura, la gàbia serà coberta per una manta o tovallola a fi de
minimitzar l'estrés de l'animal durant el seu trasllat al centre veterinari.
Esterilització:

Aquesta intervenció serà realitzada en el/els centre/s veterinari/s on l'Ajuntament de Canals
tinga conveni i sempre en quiròfan estèril amb el material quirúrgic necessari i suficient.
Serà imprescindible l'ús d'analgèsics, fluid, calor i oxigen durant la intervenció.
Sempre que siga possible, l'esterilització es realitzarà abans dels sis mesos d'edat i mai
podrà suposar un major risc per a la vida de l'animal. En general, una mortalitat
peroperatòria superior al 2% no serà tolerable.
S'establirà amb el centre/s veterinari/s l'horari i dies de la setmana per al trasllat dels gats
capturats que siguen objecte d'intervenció. A la seua arribada, el capturador haurà
d'acreditar-se amb el seu carnet acreditatiu i haurà d'emplenar i signar el document “Fitxa
identificativa i intervenció clínica” que li proporcione el/la veterinari/a“ (Annex X).
Després de la intervenció, l'animal serà marcat mitjançant la realització d'una osca en
l'orella (esquerra en cas de mascles, dreta en femelles) per a evitar la seua nova captura i
serà traslladat a un lloc tranquil i calent fins a la seua recuperació.
Altres actuacions veterinàries que seran realitzades en el centre veterinari durant el mateix
dia de l'esterilització:
•

Lectura de microxip (per si l'animal estiguera identificat)

•

Vacuna de la ràbia (ordre 3/2016 de 4 de març de 2016)

•

Desparasitació interna i externa

Altres actuacions veterinàries que podrien ser realitzades en el centre veterinari:

•

Identificació mitjançant microxip: només en el cas en què l'animal vaja a ser donat
en adopció, les despeses de la qual seran a càrrec de la persona adoptant.

•

I prova FeLV/FIV: en els casos en els quals s'existisca sospita i en animals presos a
l'atzar de les colònies felines sempre que existisca la possibilitat d'adopció dels
positius i/o separació respecte als animals sans.
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De la mateixa manera, quedarà registre de tota actuació clínica realitzada per part del
responsable veterinari en el mateix document “Fitxa identificativa i intervenció clínica”
(Annex X).
Retorn:
Una vegada recuperat l'animal, aquest serà retornat al seu lloc d'origen en les mateixes
condicions en les quals es va realitzar la seua captura.
Es promourà l'adopció en aquells casos en els quals per edat o caràcter social de l'animal
siga possible.
Es promourà l'acolliment en els casos en els quals per estat de salut l'animal no puga ser
retornat al seu lloc d'origen.
La persona que realitze la labor de retorn, haurà d'acabar d'emplenar el document de “Fitxa
identificativa i intervenció clíniques” (Annex X) i remetre-la a través del Centre Veterinari
convingut al Dpt. de Medi Ambient perquè en prengueu coneixement i arxiu. S'habilitarà un
correu electrònic per a això.

6. ACCIONS COMPLEMENTARIES AL PLA: SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Per a garantir la implantació del present Pla de Gestió i Control i consecució dels objectius
marcats, l'Ajuntament de Canals al costat de les associacions/entitats col·laboradores i
centres veterinaris, duran a terme les actuacions informatives i divulgatives necessàries per
a:

•

Conscienciar als veïns de Canals sobre els beneficis de l'aplicació del present pla,
així com fomentar la identificació i esterilització primerenca de gats amb propietari
per a erradicar els problemes derivats de ventrades no desitjades i futurs abandons.

•

Conscienciar als veïns de Canals (sobretot a aquells que ja de forma desinteressa
cuiden alguna colònia felina urbana) sobre la importància de formalitzar les colònies
felines urbanes i acreditar-se com a cuidadors o captadors acreditats de manera que
tots seguisquen unes pautes comunes per al correcte control i funcionament de les
colònies: alimentació, higiene, vigilància, protocols veterinaris etc.
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•

Fomentar la sensibilització i participació ciutadana per a captar nous voluntaris que
puguen fer-se càrrec de les colònies felines urbanes registrades que no tinguen
cuidador assignat.

•

Fomentar l'adopció de gats susceptibles de ser adoptats bé per edat (cadells), bé
per caràcter.

•

Fomentar l'acolliment de gats que per les seues condicions de salut no puguen
retornar al seu lloc d'origen.

•

Fomentar donacions i/o campanyes de recollida d'aliments per a aquests animals.

7. SUPERVISIÓ DE LES COLÒNIES FELINES URBANES CONTROLADES
Es duran a terme, inspeccions de l'estat i funcionament de les colònies felines controlades
per part del responsable municipal, sempre que existisquen queixes procedents del veïnat o
es consideren necessàries (per incidències notificades pel cuidador responsable o
capturador, per avisos procedents de les força i cos de seguretat de l'estat, per avisos
procedents d'associacions/entitats col·laboradores, per avisos procedents de centres
veterinaris etc.).
Així mateix, i de manera aleatòria, es podran realitzar visites a les colònies felines
registrades per al seu seguiment, valoració i recollida de dades (Annex XI).
Es prendran les mesures correctives oportunes per a corregir o evitar qualsevol no
conformitat detectada dins de la colònia.

8. EVALUACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ
Implantat el pla de gestió, es realitzarà una reunió anual de totes les parts implicades:
personal municipal responsable, associació/entitat/és col·laborador/as, centre/s veterinari/s
amb la finalitat d'avaluar les activitats realitzades i revisar els resultats obtinguts, mitjançant
l'anàlisi dels següents indicadors:
-Població total inicial i final
-Total d'esterilitzacions realitzades
-% de membres esterilitzats per colònia
- Incorporació de nous membres (casos d'abandó o perduts)
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- Natalitat
- Número d´adopcions
- Número d´acollides
- Número de sacrificis
- Estat alimentari, higiènic i de salut de les colònies felines
- Número de voluntaris autoritzats
- Incidencies transmitides per els cuidadors responsables i cuidadors autoritzats
- Problemes/queixes dels veïns solucionats i per solucionar
Després d'aquesta avaluació i valoració de resultats, es prendran les mesures correctores
que pogueren procedir i es planificaran i definiran els objectius per a l'any següent.
El present Pla de Gestió i Control podrà ser objecte d'adaptació i modificació en cas
necessari.

9. EJECUCIÓ I DURACIÓ
El present pla municipal serà aplicable a partir de la data de la seua signatura i tindrà una
duració indefinida fins a la consecució dels objectius establits.
S'establiran dues fases d'implementació:
•

FASE I: Implementació del Pla de Gestió i Control en les àrees urbanes del Municipi
de Canals

•

FASE II: Implementació del Pla de Gestió i Control en les àrees urbanes de les
pedanies de la Torre de Canals, Serratella-Aiacor i la Torre dels Frares.

10. DEFINICIONS
Cuidador autoritzat: persona que es compromet a ocupar-se de la cura i atenció dels
animals, així com del control de la immigració i altres accions que resulten necessàries per
a la viabilitat i manteniment de la colònia.

Page 17 of 19

Capturador autoritzat: persona autoritzada per a la realització de les tasques de captura i
retorn dins del Terme municipal de Canals.
Cuidador responsable: Tindrà aquesta consideració el/la col·laborador/al que, a més de les
tasques detallades per al cas del col·laborador/a autoritzat/a, exercisca el paper
d'interlocutor/a amb les parts implicades (veïns/as, alimentadors/as, administració, o
qualsevol altra), en els aspectes relacionats amb la consolidació i seguiment de la colònia.
Colònia felina controlada: grup de gats urbans que vivint en un espai públic o privat, han
sigut comptabilitzats, esterilitzats i desparasitats, i són alimentats de forma regular per
persones responsables, a més de mantindre les condicions higièniques de la zona i vigilar
el seu estat de salut.
Entitat col·laboradora: tindran aquesta consideració les associacions de protecció animal
que col·laboren amb l'Ajuntament de Canals en la implementació i control de les colònies
urbanes felines, havent d'estar registrades en el registre autonòmic o nacional.
Gat abandonat o perdut: gat que deixa de tindre amo, bé perquè ha sigut abandonat o
perquè s'ha perdut. Inicialment es tracta d'un gat socialitzat però amb el pas del temps pot
adquirir conductes més silvestres i passar a la categoria de gat urbà.
Gat errant: gats que no estant confinats en una casa o lloc tancat, tenen possibilitats de
vagar lliurement en l'entorn urbà. Aquests animals tenen propietari i a ells cal demanar-los
responsabilitat sobre la cura i les molèsties o danys a tercers que puguen ocasionar.
Gat urbà o feral: gat silvestre que viu en llibertat en l'entorn urbà, mancant de propietari o
posseïdor, sense que puguen considerar-se com a tals els qui de manera habitual o
esporàdica els proporcionen aliment o un altre tipus d'atenció. Solen ser gats sense
socialitzar pel que no es deixar agafar o manipular i difícilment poden ser objecte d'adopció.
Neteja: eliminació de la brutícia orgànica i inorgànica macroscòpica de l'entorn.
Desinfecció: eliminació la brutícia microscòpica i potencialment infecciós (virus, bacteris
fongs).
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11. REFERÈNCIES

•

Posicionamiento GEMFE-AVEPA

•

Programa de gestión y control de colonias felinas urbanas. Ayuntamiento Zaragoza

•

PGI: Plan de gestión integral de colonias felinas. Ilustre colegio oficial de
veterinarios de Valencia.

•

Procedimiento para la gestión de solicitudes de colaboración del ayuntamiento de
Madrid en la consolidación de colonias controladas de gatos urbanos, por razones
de sostenibilidad y bienestar animal.

•

Plà municipal de colònies de gats urbans. Ajuntament d´Alcoi. Regidoria de Sanitat.

•

Proyecto de control de las colonias felinas en medio urbano mediante el método
C.E.S. Municipio de Binissalem. Illes Balears.

•

Pliego de prescripciones técnicas del servicio de captura, esterilización y suelta de
gatos de colonias callejeras en el municipio de Alicante

12. ANNEXOS
ANNEX I: Localització colònies felines identificades
ANNEX II: Model normalitzat de sol·licitud de consolidació un colònia felina controlada
ANNEX III: Avaluació de la idoneïtat de localització original d'una colònia felina urbana
ANNEX IV: Model normalitzat de declaració responsable
ANNEX V: Model normalitzat de registre d'una colònia felina controlada
ANNEX VI: Model normalitzat de sol·licitud de nou voluntari
ANNEX VII: Exemples de possibles carnets acreditatius
ANNEX VIII: Model normalitzat de declaració responsable
ANNEX IX: Model normalitzat de part d'incidències
ANNEX X: Model normalitzat de fitxa identificativa de l´animal i intervenció clínica
ANNEX XI: Model normalitzat d'inspecció d'una colònia felina controlada
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N.º EXP:
A emplenar per la Administració

SOL.LICITUD CONSOLIDACIÓ
COLÒNIA FELINA CONTROLADA
1 DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

2 DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (a emplenar si actua a través de representant)
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

3 DADES DE LA COLÒNIA FELINA
Ubicació:
Altres detalls de la ubicació:
Nº aproximat de membres en la colònia:
Nº Mascles:

Caracterització dels seus membres:

Nº Femelles:

Nº Adults:

Nº Cadells:

Nº Marcats:

Altres detalls a tindre en conter:

4 CUIDADOR RESPONSABLE
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Relació amb l´entitat col.laboradora

SI

Correu electrònic:
NO

Desitja realitzar tasques de Captura/Retorn?

5 RELACIÓ DE CUIDADORS AUTORITZATS
DNI/NIE/CIF

Nom i Cognoms o Raó Social

Desitja realitzar tasques de
Captura/Retorn?

Signatura de la persona sol.licitant
Signatura:

Canals, a

de

de 20

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat
de l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant
comunicació per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.
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IDONEÏTAT DE L´EMPLAÇAMENT ORIGINAL DE
LA COLÒNIA FELINA URBANA

PODRIA L'EMPLAÇAMENT
ORIGINAL COMPROMETRE EL
BENESTAR ANIMAL I/O DEL
VEÏNAT?

NO

SI

ES TRACTA D´UN
ESPAI PÚBLIC?

ES TRACTA D'UN
ESPAI PRIVAT?

DESPLAÇAMENT I EN
DEFECTE D'AIXÒ
REUBICACIÓ DE LA
COLÒNIA FELINA

SIGNA EL PROPIETARI
L´ACORD DE
COL.LABORACIÓ?

NO

SI

UBICACIÓ APTA
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ACORD DE COL.LABORACIÓ GESTIÓ
COLÒNIA FELINA CONTROLADA

N.º EXP:
A emplenar per la Administració

Posem en coneixement de Sr./Sra.
amb DNI/NIF/NIE/CIF:

, en calitat de titular de la propietat privada

en la qual es té coneixement de
l'establiment d'una colònia de gats urbans la qual esta sent atesa per ___________________

que:
l'Ajuntament de Canals en el seu interés de controlar la població felina dins del municipi, minimitzar
l'impacte d'aquests sobre l'entorn i protegir el benestar animal i dels seus veïns, desitja arribar a un
acord de col·laboració entre el/els propietaris de la propietat privada i els cuidadors acreditats
anteriorment citats en el qual garantisca el compliment d'aquests fins, assumint cadascun les
següents accions:

1. Propietari/s o responsables de la propietat privada:

Autoritzar la consolidació d'una colònia felina controlada dins de la parcel·la de la seua
propietat.
Permetre l'accés al recinte a cuidadors responsables i autoritzats per al desenvolupament
de tasques relacionades amb l'atenció, cura i manteniment de la colònia felina controlada.
Permetre la col·locació de punts d'alimentació, i en cas necessari, punts d'eliminació i/o
refugi en la/s zona/s que es consideren (principalment, zones de fàcil accés per als cuidadors
i poc visibles per a tindre una bona acceptació de projecte).
Facilitar l'accés al recinte de les persones acreditades com a captadors per a fer les tasques
de captura/retorn.
Permetre la col·locació de gàbies parany per a dur a terme la labor de Captura, Esterilització
i Retorn per a controlar la grandària de la població felina.
En cas de considerar-ho apropiat, permetre la col·locació de senyals indicadors de l'existència
d'una colònia felina controlada si així es considera oportuna.
Notificar qualsevol incidència i/o no conformitat que puga observar-se en el recinte privat
i/o puga afectar el correcte control i funcionament de la colònia felina controlada amb la
finalitat de prendre les mesures correctives oportunes

2. Entitat col.laboradora o cuidadors acreditats:

Garantir el compliment de tots i cadascun dels termes acordats en aquest document, i dels
recollits en el Pla de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes aprovat per l'Ajuntament
de Canals.
Respectar la integritat de la propietat privada i mantindre-la neta.
Assegurar el manteniment i estat d'higienicosanitari dels punts d'alimentació, i en el seu cas,
punts d'eliminació i refugi habilitats en la propietat privada.
No desenvolupar cap activitat aliena als acords en el desenvolupament del present Pla.
No administrar aliment, en altres punts no habilitats, encara que s'observe la presència de
gats.
Notificar qualsevol incidència i/o no conformitat que puga observar-se en el recinte privat
i/o puga afectar el correcte control i funcionament de la colònia felina controlada amb la
finalitat de prendre les mesures correctives oportunes.

El present acord de col·laboració serà aplicable a partir de la data de la seua signatura i tindrà
caràcter indefinit mentre no hi haja oposició fefaent del propietari/a o representant que haurà de
ser dirigida per escrit al Departament de Medi Ambient amb una antelació mínima d'un mes.
I en prova de conformitat amb l'estipulat en el present acord signen

A

,a

(Cuidadors acreditats)
Signatura:

de

de 20

(Titular/s o representant de la propietat)
Signatura:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat
de l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant
comunicació per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.

ANNEX V: Model normalitzat de registre d´una colònia felina controlada

N.º EXP:

REGISTRE
COLÒNIA FELINA CONTROLADA

1 DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

2 DADES DEL/LA REPRESENTANT (a emplenar si actua a través de representant)
Nom i Cognoms o razón social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

3 DADES DE LA COLÒNIA FELINA
Ubicació:
Altres detalls d´ubicació:
N.º aproximat de membres en la colònia:
Nº Mascles:

Nº Femelles:

Caracterizació dels seus membres:
Nº Adults:

Nº Cadells:

Nº Marcats:

Altres detalls a considerar:

4 CUIDADOR RESPONSABLE
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Relació amb l´entitat col.laboradora

SI

Correu electrònic:
NO

Desitja realitzar tasques de Captura/Retorn?

5 RELACIÓ DE CUIDADORS AUTORITZATS
DNI/NIE/NIE

Nom I Cognoms o Raó Social

Desitja realitzar tasques
de Captura/Retorn?

6 ESTUDI DE L´UBICACIÓ ORIGINAL DE LA COLÒNIA FELINA
APTE

NO APTE

Dades nova ubicació:

Altres detalls a considerar:

7 COLÒNIA FELINA REGISTRADA
N.º I nom de Registre:

Canals, a la data de la signatura que consta al marge de la present notificació.
El tècnic Mitjà de Gestió Ambiental, per delegació del Secretari segons Resolució de 17/05/2012

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat de
l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant comunicació
per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.
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SOL.LICITUD DE NOU VOLUNTARI
COLÒNIA FELINA CONTROLADA

N.º EXP:
A emplenar per la Administració

1 DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

Marque les seues preferències:
Cuidador Responsable

Cuidador Autoritzat

Capturador

2 DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (a emplenar si actua a través de representant)
Nom i Gognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

3 DADES DE LA COLÒNIA FELINA ASIGNADA
N.º i Nom de la Colònia Registrada:
Ubicació:

La persona sol·licitant manifesta:
1. Que s'ofereix com a voluntari/a per a gestionar i controlar les colònies felines urbanes que se li assignen com a
cuidador responsable o cuidador autoritzat i/ o en el seu cas, s'ofereix com a voluntari per a realitzar tasques de
Captura/Retorn en aplicació del mètode CER com a capturador autoritzat.
2. Que es compromet a cursar el corresponent curs de formació i assumeix la seua responsabilitat que aquesta

3. Que es compromet a complir amb el Pla de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes.
Signatura de la persona sol.licitant

Signatura:

Canals, a

de

de 20

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una
base de dades de titularitat de l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o
modificar aquestes dades, mitjançant comunicació per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm.
9, Canals (València) o per Seu Electrònica.
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1. Cuidador Responsable

CUIDADOR RESPONSABLE
CÒLONIA FELINA
CONTROLADA
Nom:
Cognoms:
DNI:

-Reconeix al titular com a cuidador acreditat de l'Ajuntament
de Canals en l'atenció, cura i manteniment de colònies felines
controlades, i durant el temps de validesa recollit en aquest

Autoritzat per a labors de captura/retorn:
SI

-Carnet d'ús personal i intransferible. Haurà d'aportar-se, quan
es requerisca, acompanyat de qualsevol altre document
identificatiu

NO

-L'expedició d'aquest carnet implica l'acceptació, per part del
seu titular de les condicions i compromisos recollits en el Pla
Municipal de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes
aprovat per l'Ajuntament de Canals

Data validesa:

2. Cuidador Autoritzat
CUIDADOR AUTORITZAT
COLÒNIA FELINA
CONTROLADA
Nom:
Cognoms:
DNI:

-Reconeix al titular com a cuidador acreditat de l'Ajuntament
de Canals en l'atenció, cura i manteniment de colònies felines
controlades, i durant el temps de validesa recollit en aquest

Autoritzat per a labors de captura/retorn:
SI

-Carnet d'ús personal i intransferible. Haurà d'aportar-se, quan
es requerisca, acompanyat de qualsevol altre document
identificatiu

NO

-L'expedició d'aquest carnet implica l'acceptació, per part del
seu titular de les condicions i compromisos recollits en el Pla
Municipal de Gestió i Control de les Colònies Felines Urbanes
aprovat per l'Ajuntament de Canals

Data validesa:

3. Capturador Autoritzat
CAPTURADOR AUTORITZAT
COLÒNIA FELINA
CONTROLADA

-Carnet d'ús personal i intransferible. Haurà d'aportar-se,
quan es requerisca, acompanyat de qualsevol altre
document identificatiu

Nom:
-Reconeix al titular com a cuidador acreditat de

Cognoms:
DNI:
Data validesa:

l'Ajuntament de Canals en les labors de captura/retorn de
colònies felines controlades, i durant el temps de validesa
recollit en aquest
-L'expedició d'aquest carnet implica l'acceptació, per part
del seu titular de les condicions i compromisos recollits en
el Pla Municipal de Gestió i Control de les Colònies
Felines Urbanes aprovat per l'Ajuntament de Canals

ANNEX VIII: Model normalitzat de declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE
COLÒNIA FELINA CONTROLADA

Jo, En/Na

amb DNI,NIF,NIE:

C/

N.º EXP:
A emplenar per la Administració

resident en el municipi de

i amb Tlf n.º

DECLARE SOTA JURAMENT:

•

Assumir la tasques i responsabilitats associades a la condició de la colònia felina controlada

•

Que coneix i es compromet a complir el procediment detallat en el “Pla de Gestió i Control de les
Colònies Felines Urbanes” aprovat per l'Ajuntament de Canals, així com també el compliment del
que s'estableix en el corresponent curs de formació.

•

Complir amb qualsevol proposta nova o modificació de l'actual Pla de Gestió i Control de Colònies
Felines Urbanes.

•

Complir amb els termes de l'acord de col·laboració signat amb els propietaris de la parcel·la
privada.

•

Comunicar al Dpt de Medi Ambient el seu cessament amb un mínim d'antelació de 15 dies.

•

Usar l'acreditació homologada per l'Ajuntament de Canals durant el desenvolupament de les
seues tasques.

•

Complir amb la normativa autonòmica i municipal vigent en matèria de protecció i benestar
animal.

•

No haver sigut, ni estar actualment sancionat, per cap infracció greu o molt greu de les declarades
en la “Ordenança Municipal sobre Tinença i Protecció d'Animals de Companyia” i “Llei 4/1994, de
8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia”.

La falsedat o omissió, respecte al compliment dels apartats anteriors, determinarà la impossibilitat
de continuar amb les tasques i responsabilitats assignades en relació a les colònies felines controlades i la
retirada del carnet acreditatiu des del moment en què es tinga constància d'aquests fets, havent d'assignarse un nou cuidador o *capturador i sense perjudici de les responsabilitats que tinga lloc.
I per deixar-ne constància on convinga realitze la present declaración
En Canals, a

de

de 20

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat
de l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant
comunicació per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.

ANNEX IX: Model normalitzat de part d´incidència

PART D´INCIDÈNCIA
COLÒNIA FELINA CONTROLADA

N.º EXP:
A emplenar per l´Administració

1 DADES DEL CUIDADOR RESPONSABLE/CAPTURADOR
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:

Municipi:

C.P.:

Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

2 DADES DEL/DE LA REPRESENTANT (a emplenar si actua a través de representant)
Nom i Cognoms o Raó Social:

DNI,NIE,CIF:

AdreÇa:
C.P.:

Municipi:
Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

3 DADES DE LA COLÒNIA
N.º i Nom de Registre:
4 INCIDÈNCIA/NO CONFORMITAT DETECTADA
Data:

Hora:

LLoc:
Exposició de motius:

5 MESURES CORRECTIVES/PREVENTIVES (a emplenar per l´Administració)
Mesures correctives/preventives:

Signatura del declarant:

Canals, a

de

de 20

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat
de l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant
comunicació per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.

ANNEX X: Model normalitzat de fitxa identificativa de l´animal e intervenció clínica

FITXA
FICHAIDENTIFICATIVA
IDENTIFICATIVA
E INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓ CLÍNICA
E
CLÍNICA
1. DADES A EMPLENAR PER EL CUIDADOR O CAPTURADOR
Nomi Cognoms o Raó Social:

DNI,NIF,NIE,CIF:
Signatura:

N.º i Nom de Registre de la Colònia:
Data de la Captura:

Hora de la Captura:

2. DADES A EMPLENAR PER EL/LA VETERINARI/A
Data ingrés:

Nom de la Clínica:

Signatura:

Nom i Cognoms profesional veterinari:
N.º Col.legiat:

CARACTERÍSTIQUES DEL ANIMAL
Sexe:
Exàmen clínic:

Edat:

APTE

Motiu Eutanasia:

NO APTE

Marcatge pavelló auricular:
N.º Microxip:
Esterilització:

Marcat: SI

NO
Fotografia

Esq. Mascle

Dreta Femella
Indicar si portava microxip:

Orquidectomía

Observacions o incidèncias:

Ovariohisterectomía

Ovariectomía

3. A EMPLENAR PER EL CUIDADOR O CAPTURADOR AUTORITZAT
Nom i Cognoms o Raó Social:
Data de l´eixida:

DNI,NIF,NIE,CIF:
Hora de l´eixida:

Destí de l´Animal:
Colònia d´origen

Adopció

Acollida

Eutanasia

Altres:

Sinatura:

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, se l'informa que les dades de caràcter personal que facilite en aquest formulari quedaran registrats en una base de dades de titularitat de
l'Ajuntament de Canals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la fi indicada, podent eliminar o modificar aquestes dades, mitjançant comunicació
per escrit sobre aquest tema, dirigida a l'Ajuntament de Canals, plaça la Vila núm. 9, Canals (València) o per Seu Electrònica.

ANNEX XI: Model normalitzat d´inspecció d´una colònia felina controlada

INSPECCIÓN
INSPECCIÓ
COLONIA
FELINA
CONTROLADA
COLÒNIA
FELINA
CONTROLADA
Nom i Cognoms inspector:

N.º EXP:
A emplenar per l´Administració

Data:

N.º i Nom Colònia:

Motiu de la inspección:
N.º Membres observats:
Nº Mascles:

Nº Femelles:

Nº Adults

Nº Cadells:

Nº marcats:

Inspecció in situ de l´estat i funcionament de la colònia
SI

NO

Aspecte saludable dels Animals
Àrea d'ubicació neta
Punts d'alimentació, eliminació etc nets
Provisió d'aliment, aigua
Restes d'alimentació externa
Presència de personal alié al pla
Evidència de plagues
Evidència nova ventrada
Evidència nous membres
Conversa amb el/els cuidador/és
Ús correcte de l'acreditació
SI
Ús de guants en tasques neteja/desinfecció
Restes d'alimentació externa
Presència de personal alié al pla

NO

Evidència de plagues
Evidència nova ventrada
Evidència nous membres
Incidències amb els veïns
Problemes amb altres cuidadors/capturadores
Observacions:

Resultat de la inspecció:

APTA

NO APTA

Medides correctives/preventives:

Signatura:

