
¿Què és un gat de carrer? 
 
Els gats de carrer són gats que han tornat a 
tenir un cert grau salvatge. Aquests gats que 
provenen de gats domèstics perduts o aban-
donats, han après a viure a l’aire lliure o en 
llocs com ara magatzems, fàbriques, cases 
desocupades i edificis abandonats. Es poden 
adaptar tant a ambients urbans com rurals, 
poden viure en carrers, urbanitzacions, àrees 
de boscos o patis. En la majoria de casos, els 
gats de carrer no són totalment salvatges de-
gut a la dependència que tenen de menjar un 
o dos cops al dia, o del contenidor                 
d’escombraries. Una quantitat molt reduïda 
viuen de la caça. 

Mètode C.E.R.  

 

Per a més informació:  

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
 

Tel. 936 500 211 
ajuntament@corberadellobregat.cat 

Horari: de dilluns a dimecres de 8:30 a 14:30 h 
Dijous: de 8:30 a 20:00 h 

Divendres: de 8:30 a 14:00 h 
 

*** 
 

Policia Local 
 

Tel. 936 881 600 
 

*** 
 
 

 

Entitat col·laboradora:  

Societat per a la Conservació                     
de la Natura i de l’Animal 
(NACS) 

 
Tel. 931 431 919 

mascotas@nacsinfo.net 
www.nacsinfo.net 

Projecte  
“Per una gestió de les 

colònies de gats” 

A Catalunya, els gats estan considerats com 
animals de companyia amb independència 
de la seva situació. En el decret legislatiu 
2/2008, o Llei de Protecció dels animals de 
Catalunya, el gat és una de les 3 espècies que 
sempre han estat considerades com animal 
de companyia. En el decret legislatiu 2/2008, 
o Llei de Protecció dels animals de Catalu-
nya, s’estableix la responsabilitat dels muni-
cipis en matèria d’animals de companyia 
abandonats, perduts o assilvestrats. 



Control de colònies de gats 
 
Des de 2012, l’Ajuntament de Corbera de Llo-
bregat està realitzant mitjançant un conveni de 
col·laboració amb l’associació ecologista NACS, 
un control de les colònies de gats del carrer en 
diferents punts del municipi amb l’objectiu de 
disminuir progressivament el número de gats i 
així evitar-ne la superpoblació. Mitjançant     
l’esterilització es poden estabilitzar  al llarg del 
temps les colònies de gats, evitant molèsties 
durant les èpoques de zel. 
 
Què és el mètode C.E.R.? 
 
El mètode C.E.R. són les sigles de Captura-
Esterilització–Retorn. Mitjançant aquest siste-
ma, persones voluntàries autoritzades per     
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, realitzen 
la captura de gats, els porten al veterinari per 
fer-los l’esterilització i després de la seva recu-
peració els retornen al seu lloc d’origen. 
 
L’efecte buit 
 
Els mètodes de capturar, matar o resituar els 
gats són  inefectius. Un cop eliminats d’un      
territori, uns altres s’hi  mudaran, aprofitant els 
nous recursos disponibles, es reproduiran i for-
maran una nova colònia. Aquest és el fenomen 
conegut com efecte buit. 

Els gats miolen, es barallen, ori-
nen, deambulen i tenen gatets 
 
EXPLICACIÓ:  
 
Aquests són comportaments d’aparellament 
i continuaran fent-los a menys que               
s’esterilitzin o castrin. 
 
SOLUCIONS RÀPIDES: 
 
Agafar-los, esterilitzar-los i retornar-los fre-
na els comportaments d’aparellament. Els 
gats mascles castrats ja no  es barallen, ori-
nen i deambulen. Les gates esterilitzades dei-
xen de miolar i ja no tenen gatets. Després de 
l’esterilització, les hormones abandonen el 
seu sistema i, per general, els comporta-
ments desapareixen totalment després de 
tres setmanes. 

Beneficis del projecte “Per una 
gestió de les colònies de gats” 
 
Els gats proporcionen un benefici social i per 
tant, reconèixer aquest fet augmenta el pres-
tigi o com a mínim el respecte de cara a la 
sensibilització i convivència amb la comuni-
tat: 
 
Els gats seran millors veïns: estudis confir-
men que un cop la reproducció s’atura i, per 
tant, els comportaments relacionats amb  
l’aparellament, la relació de les comunitats 
amb els gats també millora. Les trucades a 
les autoritats en relació als gats disminueix 
significativament i la moral de la comunitat 
millora. 
 
Es crea oportunitat de diàleg, cooperació i 
educació: mantenir un diàleg obert i escol-
tar les preocupacions dels veïns pot repre-
sentar una gran diferència per  aconseguir 
l'èxit en la implantació del mètode CER. 
 
Ajudem a millorar la qualitat de vida dels 
gats del nostre municipi:  s’acabaran els 
comportaments  relacionats  amb                  
l’aparellament, orinar per marcar territori, 
baralles i millorarà la seva salut física. 
 

 

Recorda: Mai s’ha d’apartar a un 
gatet de la gatada ni de la seva ma-
re sinó no seran sociables.    

Cal recordar que la Llei de protecció         
d’animals i l’Ordenança Municipal de 
Convivència i Civisme prohibeix el mal-
tractament animal i les sancions poden 
arribar fins als 20.000 euros. 


