PLA COLONIAL FELÍ DE L’OLLERIA

1. Objecte.
L’Ajuntament de l’Olleria, dins de la seua política de protecció i respecte a la vida animal,
estableix criteris per al control, tractament i vigilància de les colònies felines al seu territori,
desenvolupant el Pla Colonial Felí de l’Olleria. El seu objectiu és el benestar dels felins del poble,
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 col·laboradores responsables de dites colònies. Dins del mateix,
s’estableixen mecanismes de mediació per a solucionar els possibles problemes que estes
colònies puguen generar amb la ciutadania.

2. Responsables.
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Olleria serà la responsable i supervisora del
compliment d’este Pla.
Es nomenarà un responsable-coordinador per part de la Regidoria.

3. Les Colònies.
L’objectiu d’esta part del Pla Colonial serà el control dels gats del poble, tant en la seua vesant
sanitària, com en el seu número. Per a això s’adoptaran les mesures necessàries en funció dels
recursos disponibles en l’Ajuntament, podent fer els convenis necessaris amb veterinaris,
protectores, en qüestions tals com clínica, estudis etològics, etc… o amb qualsevol altra entitat
que puga col·laborar per a arribar a l’objectiu.

4. Llocs d’ubicació de les colònies.
L’Ajuntament elaborarà un registre d’aquells llocs on es permetrà l’existència de colònies,
quedant totalment prohibit la ubicació de colònies en centres mèdics o semblants.
Les colònies autoritzades s’ubicaran als llocs consensuats entre l’Ajuntament i l’entitat o
persona col·laboradora.

5. Col·laboradores/es.
Les persones col·laboradores del control de cadascuna de les colònies, hauran de tindre
acreditada la formació que s’impartirà per part de l’Ajuntament. Les persones col·laboradores
s’hauran de comprometre per escrit a assumir les condicions del Pla Colonial Felí de l’Olleria.
Les persones col·laboradores seran assignades a una o varies colònies en funció de la proximitat
o empatia amb el grup felí i hauran de complir amb tots els requisits que s’establisquen.

La titularitat del llistat de persones col·laboradores serà propietat de l’Ajuntament de l’Olleria i
compartida amb la Policia Local. Es facilitarà a tota la ciutadania la possibilitat de ser
col·laboradores en el Pla Colonial Felí de l’Olleria seguint les condicions. Les persones
col·laboradores que pel motiu que siga deixen d’exercir, hauran d’informar a l’Ajuntament amb
el temps necessari per a buscar una solució a eixa colònia i donar-la de Baixa al llistat
corresponent. Les persones col·laboradores realitzaran el cens de la colònia assignada al seu
càrrec i informaran de les incidències en matèria sanitària dels gats de la colònia.

6. De l’Acreditació de Col·laboradors/es.
L’Ajuntament de l’Olleria emetrà carnets que servisquen per identificar a les persones
col·laboradores que hagen fet el dit curs de formació. Les persones col·laboradores a l’entrega
del carnet signaran un document de compromís. En cas d’incompliment del compromís es
procedirà a la retirada del carnet. La policia local podrà denunciar a les persones no autoritzades
que alimenten als gats en la via pública després de sugerir-los que s’inscriguen com a persones
col·laboradores en el Pla Colonial Felí i estes es neguen.

7. Condicions Sanitàries:
Les colònies tindran un control sanitari efectuat per personal de l’Ajuntament i entitats
autoritzades a tal fi que col·laboren amb el Pla. Entenem con control sanitari el correcte
manteniment intern i extern dels habitants de les colònies (detecció d’animals amb símptomes
de malalties i demés).
Els punts d’alimentació es col·locaran als llocs que s’acorden, buscant sempre el mínim impacte
visual. La neteja del punt d’alimentació correspondrà a les persones responsables de la colònia.
Els animals que es troben en fase terminal diagnosticada per un veterinari, se’ls practicarà
l’eutanasia per part del veterinari autoritzat per l’Ajuntament, per evitar-los patiments
innecessaris.
Per al control de la població de les colònies es desenvoluparà un pla d’esterilització.
8 L’alimentació.
Queda prohibida l’alimentació de gats fora de l’àmbit dels criteris del Pla Colonial Felí de
l’Olleria. Estan totalment prohibides les restes alimentaries, l’alimentació de les colònies serà
amb pinso sec. Estarà permesa l’alimentació amb menjar humit en el cas de cadells i senils o
quan s’haja de dispensar medicació o tractaments anticonceptius en casos de no poder
esterilitzar. El menjar humit serà recollit en quan els animals s’hagen alimentat o medicat. Cap
tipus de menjar pot permanèixer als menjadors en horari nocturn per evitar la proliferació de
plagues (rates, panderoles i demés…), deguent ser retirat per la persona responsable de la
colònia. Els abeuradors amb aigua es mantindran de manera que els animals tinguen accés “ad
libitum” (permanent) i serà responsabilitat de les persones col·laboradores de les colònies que
els abeuradors estiguen nets i amb aigua.

9.Mediació.
Amb l’objecte del bon funcionament del Pla Colonial felí de l’Olleria es nomenarà per part de
l’Ajuntament persones mediadores per a solucionar possibles problemes en l’aplicació del Pla
amb el veïnat de la població.

9.1.- La mediació serà realitzada per personal competent i amb experiència en la gestió de
colònies felines. La medicació sempre es farà amb el consentiment de les dos parts.

9.2- Els acords de mediació als quals s’arribe seran d’obligat compliment per les dues parts.

10 Comissió De Seguimient
Primer.- Amb l’objecte d’establir canals de comunicació permanents que servisquen per a
assegurar eficaçment el compliment de les clàusules del present conveni i resoldre disfuncions
en la seua aplicació quotidiana, es crea una comissió de seguiment, amb funcions deliberatives
i de consulta, composta per representants de la regidoria de medi ambient, representants de la
policia local i veterinaris. Dita comissió es reunirà trimestralment.

Segon.-. Publicar el present “Pla Colonial Felí” en la pàgina web de l’Ajuntament de l’Olleria.
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