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1. Introducció

L'Associació Animalista d’Alòs de Balaguer és una entitat formada per voluntaris i voluntàries
que té com a principal propòsit garantir la millora de les condicions de benestar dels gats del
municipi d'Alòs de Balaguer per afavorir la convivència entre els habitants del poble i els 
felins. 

Segons els seus Estatuts aprovats el 12 de setembre de 2020, és una associació no 
lucrativa constituïda pels seus socis, que s’estructura entorn als seus òrgans de govern: 
L’Assemblea General,  formada pel conjunt de socis de l’entitat, i la Junta Directiva, 
composta pel President, la Vicepresidenta, la Tresorera, i la Secretària.

El seu projecte principal és crear i gestionar colònies de gats del municipi aplicant la tècnica 
CER (Captura, Esterilització i Retorn) com a procediment efectiu i humanitari per evitar la 
proliferació dels gats i per aconseguir un equilibri i benestar entre colònies i el seu entorn. 

Els objectius de l’entitat són els següents:

⮚ Tenir un control de les colònies de gats del poble, comptabilitzant els individus de 
cada colònia i creant un cens amb aquesta informació, tot indicant els gats 
esterilitzats i els que no ho estan. 

⮚ Convertir les concentracions de gats en colònies de gats controlades, dignes i 
estables, millorant així la convivència amb els veïns de l’entorn on viuen.

⮚ Participar en l’aplicació la tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn), reconeguda 
internacionalment com la més humanitària i eficaç per al control de les colònies de 
gats. 

⮚ Informar els cuidadors/es de les activitats que es realitzaran per controlar les 
colònies i els alimentadors/es perquè es doni demanar en els llocs pactats.

⮚ Fer difusió via web i xarxes socials de les fotografies dels gats que viuen al carrer del
municipi d’Alòs de Balaguer perquè puguin ser adoptats, acollits o recuperats, i de 
les campanyes de crowdfunding i marxandatge que s’organitzen a l’entitat.

⮚ Organitzar xerrades coordinades amb l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer per tal de 
sensibilitzar i educar en el respecte als gats en particular i als animals en general.
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2. Procediments administratius realitzats 

 Inscripció de l’associació en el Registre d’entitats del Departament de Justícia: és 
tracta del tràmit per constituir l’associació (16/09/2020).

 Inscripció de l’associació en el Registre d'associacions de protecció i defensa 
dels animals en el Departament de Territori i Sostenibilitat (19/11/2020).

 Sol·licitud d’Autorització de l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer per gestionar les 
colònies de gats del municipi: en el nostre cas s’ha demanat directament a 
l’ajuntament per petició genèrica en el seu web (28/09/2020).

 Sol·licitud d’Autorització per marcar les orelles dels gats esterilitzats en el 
Departament de Territori i Sostenibilitat (21/12/2020).

3. Activitats de difusió

Creació de la pàgina web de l’entitat: aaab.protecms.com  .   Per crear el web hem fet servir el
gestor gratuït per protectores d'Animals ProteCMS (protecms.com), que és un programari de
gestió gratuït per a associacions protectores d'animals. Aquest projecte ofereix la possibilitat 
de tenir una pàgina web gratuïta. Cada protectora o associació té total llibertat i pot gestionar
els continguts del web a través d'un panell d'administració.

Creació de perfils a les xarxes socials:

 Instagram: @aaab.alos
 facebook:  facebook.com/GATSIGATESDALOS
 linkedin: linkedin.com/company/associacioanimalistaalosdebalaguer
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4. Aplicació de la tècnica CER (Captura, Esterilització i Retorn)

Durant aquests quatre mesos de vida de l’associació hem aplicat la tècnica CER (Captura, 
Esterilització i Retorn) a 10 de gats (7 gats i 3 gates). Per fer-ho s’han  utilitzats els serveis 
de tres veterinaris de la comarca de la Noguera:

Centre Veterinari ZOA (Anna Eroles)

● Preu d’esterilització per gat: 60 euros (inclou la injecció d’antibiòtic que dura).

Clínica Veterinària VET 2.0 (Veterinari de Balaguer)

● Preu d’esterilització per gat: 65 euros (inclou la injecció d’antibiòtic)
● Preu d’esterilització per gata: 105 euros (inclou la injecció d’antibiòtic)

Centre Clínic Veterinari Agrivet Montsec (Agramunt)

● Preu d’esterilització per gat: 50 euros (inclou la injecció d’antibiòtic)
● Preu d’esterilització per gata: 70 euros (inclou la injecció d’antibiòtic)

Data Sexe Clínica veterinària Despesa

14/10/2020 Femella Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 142,00 €

16/10/2020 Mascle Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 70,00 €

17/10/2020 Mascle Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 70,00 €

24/10/2020 Mascle Centre Veterinari ZOA (Artesa de Segre) 65,34 €

24/10/2020 Mascle Centre Veterinari ZOA (Artesa de Segre) 65,34 €

28/10/2020 Mascle Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 70,00 €

29/10/2020 Femella Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 105,00 €

30/11/2020 Mascle Centre Clínic Veterinari Agrivet Montsec 
(Agramunt)

95,00 €

30/11/2020 Mascle Centre Clínic Veterinari Agrivet Montsec 
(Agramunt)

50,00 €

30/11/2020 Femella Clínica Veterinària VET 2.0 (Balaguer) 105,00 €

Total 837,68 €

     Tabla 1: Relació de les esterilitzacions realitzades l'any 2020.
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5. Adopcions

Els gats s’adopten mitjançant un contracte d’adopció amb la nostra associació i es necessita
la identificació de l’adoptant. (Vegeu Annex 1: contracte d’adopció) 

Aquest 2020 hem donat en adopció 5 cadells i un gat adult.

6. Alimentació i tractaments dels felins

Un dels eixos del projecte és habituar als gats a menjar en els punts escollits pels 
responsables del manteniment de la colònia. Per aquest motiu s’han fet tres casetes amb 
palès, ubicades en un punt estratègic del poble perquè no interfereixin amb la vida 
quotidiana dels habitants del municipi, a les que accedeixen les persones encarregades de 
la seva cura i alimentació. Una caseta conté dispensadors de menjar i les altres són espais 
per refugiar-se del fred i la pluja. 

L’alimentació ha de ser només de pinso sec, dosificat en menjadors sempre nets. D’aquesta 
manera no es produeix brutícia i es dóna a l’animal els nutrients que necessita. La despesa 
en pinso corre a càrrec de l’associació, que durant l’any 2020 ha estat de 95,37 €. També 
s’han acceptat sacs de pinso com a donatiu.

7. Activitats de l’associació per mesos

Setembre de 2020

El 16 de setembre del 2020 es va constituir la Junta de l’Associació Animalista d’Alòs de
Balaguer. Es va crear el nom, el logotip i es varen assignar a cada membre de l’organització
els  seus  rols:  Ramon  May  Calvet  com  a  President;  Carlota  Esteve  i  Vinyals  com  a
Vicepresidenta;  Maria  Ayet  Reverter  com  a  Secretària  i  Emma  París  Trepat  com  a
Tresorera. 

En aquests primers moments de vida de l’entitat es varen trobar uns quants gats enverinats
al poble. Una de les gates morta va deixar una camada de quatre dies de vida. A partir
d’aquí es va començar amb les primeres adopcions com a associació. Van sortit adoptats
els cinc recent nascuts de la camada, però dos d’ells varen morir pel camí.

Durant aquest mes es varen crear les xarxes socials per fer la difusió: instagram, facebook i
linkedin. 

Octubre de 2020

En el  mes d’Octubre es va demanar una gàbia trampa a la protectora de Foradada per
començar amb les esterilitzacions.  Durant aquest mes es van castrar un total de sis gats i
gates ferals. També es va donar en adopció al Max, un dels gats que prèviament  s’havia
esterilitzat. 
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Novembre de 2020

Durant el mes de novembre es va crear i activar la pàgina web.

Paral·lelament es va capturar, esterilitzar i deixar en llibertat a tres gats, i es va donar en
adopció a un gat adult, el Grogu.

Es va comprar la primera gàbia trampa de l’entitat.

Desembre de 2020

Per primer cop es va participar en la venda de participacions de la Grossa de Cap d’any. Es
varen vendre 18 talonaris de 25 butlletes cada un (per cada butlleta l’associació rebia un
euro de donatiu). 

A  causa  de  la  COVID-19  i  el  confinament  es  va  haver  d’aturar  temporalment  les
esterilitzacions. 

8. Finançament de l’entitat (vegeu Annex 2)

Any 2020

● Quotes dels socis i sòcies:   525 €
● Donatius econòmics puntuals:  536,29 €
● Venda de participacions de La Grossa de Nadal 2020: 450 €

Previsió per l’any 2021

● Quotes dels socis i sòcies.
● Donatius econòmics puntuals.
● Aportacions al Teaming de l’AAAB.
● Ajuts de l’administració: Subvenció anual per fomentar la identificació i l'esterilització 

dels animals de companyia.
● L’Ajuntament d’Alòs de Balaguer ens farà una donació econòmica de 2.000 euros. 

● Venda de participacions de La Grossa de Nadal 2021.
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ANNEX 1: Contracte d’adopció 

CONTRACTE D’ADOPCIÓ 

DADES DE L’ASSOCIACIÓ DIPOSITARIA: 

Denominació: Associació animalista d’Alòs de Balaguer

C.I.F. : G-02639227

Localitat: Alòs de Balaguer 

Codi Postal: 08013 

Província: Lleida 

Contacte e-mail: aaab.gats@gmail.com 

______________________

DADES DE L’ANIMAL ADOPTAT:

Nom: 

Sexe:  

Color: 

Data de naixement: 

Desparasitat: 

Vacunat: 

Esterilitzat: 

Observacions:

DADES DE L’ADOPTANT: 

Nom i cognoms 

D.N.I. : 

Domicili: 

Localitat: 

Codi Postal: 

Província: 

Telèfon Mòbil: 

E-mail:

Quantia total en concepte donació per cobrir despeses de xip, vacunes i esterilització de 

l’animal de companyia: xx€

 PAGAT:..........€              PENDENT:.............€ 

______________________
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CLÀUSULES:     

PRIMERA.- Per la signatura del present document, l’ADOPTANT es compromet al 

compliment de la Llei 22/2003, de 4 de juliol de Protecció dels Animal de la Comunitat de 

Catalunya, proporcionant a l’animal adoptat una alimentació adequada, els tractaments 

veterinaris necessaris, així com tots les cures necessàries de conformitat amb el que 

estableix la legislació vigent. 

Expressament se li prohibeix sotmetre’l a vexacions o maltractaments, mutilat per 

raons estètiques, utilitzar-lo per la cria, així com abandonar-lo, vendre’l, cedir-lo, tant 

a un particular, com a una societat de protecció animal diferent de la cedent o a un 

centre municipal d’ recollida d’animals (CAAC), regalar o donar-lo. Si incorre en alguna 

d’aquestes circumstàncies, l’ ADOPTANT ha d’abonar a la cedent la quantia de 1.000 €, en 

concepte de clàusula penal, sense perjudici d’altres sancions, multes i / o indemnitzacions 

que hagi d’assumir per l’incompliment de la normativa aplicable.

 En cas que es rescindeixi l’adopció, l'ADOPTANT es compromet expressament a retornar la

propietat de l'animal a la cedent, que ostenta la reserva de domini sobre l'animal adoptat, i 

que tindrà obligació de fer-se càrrec d'aquest. L’ADOPTANT es farà càrrec de les despeses 

veterinàries i de manutenció fins la propera adopció. 

SEGONA .- Si en el moment de la signatura del present contracte l'animal adoptat, les dades

dels quals figuren a l'expositiu primer, no té realitzada l'esterilització, l'adoptant es 

compromet a realitzar la mateixa en el termini d'un mes a comptar de la data de signatura 

del present contracte segons l’edat i el consell d’un veterinari col·legiat.

TERCERA .- L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades faculta 

la cedent per exercitar la reserva de domini que té sobre l'animal objecte d'adopció o per 

requisar-lo temporalment mentre es comprova el compliment o no de les obligacions 

assumides per l’ADOPTANT, tot això sense tràmit addicional de cap tipus excepte la prèvia 

inspecció ocular del lloc en què es troba l'animal adoptat i de les seves condicions de vida, 

per la qual cosa el ADOPTANT es compromet expressament a permetre a aquella persona 

designada per al seguiment degudament identificat i autoritzat per la cedent, a efectuar 

l'esmentada inspecció. 

QUARTA .- L'ADOPTANT es compromet a comunicar a la cedent el robatori, pèrdua o mort 

de l'animal i les circumstàncies relatives als mateixos, en un termini no superior a 7 dies des 

de la data del succés. 

En cas de robatori o pèrdua l'ADOPTANT es compromet a més a denunciar la desaparició 

de l'animal davant les autoritats competents. 
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CINQUENA .- L'ADOPTANT haurà de comunicar a la cedent en un termini màxim de 15 dies

qualsevol circumstància personal que afecti l'adoptant, com canvi de domicili o possibilitat de

contacte. A aquest efecte, l'ADOPTANT declara que les dades actuals són els que consten a

la capçalera del contracte.

SISENA .- En cas que l'animal desenvolupés una malaltia, o patís un accident, i el veterinari 

que habitualment li tracti aconsellés l'eutanàsia del mateix, l'ADOPTANT es compromet a 

posar-ho en coneixement de la cedent i portar l'animal per a la seva revisió per el servei 

veterinari de la cedent. 

En cap cas aquesta revisió complementària realitzada pel servei veterinari de la cedent 

comportarà cap càrrec per a l’ADOPTANT. L'eutanàsia de l'animal incomplint el que s'ha 

exposat en aquesta clàusula, suposarà l'obligació del ADOPTANT d'abonar 500 € a la 

cedent, en concepte de clàusula penal. S'exceptua en aquest supòsit, aquells casos en què 

l'estat de l'animal sigui tal, que pogués suposar i prolongar el patiment de l'animal. Per poder

acollir-se a aquesta excepció, l'ADOPTANT haurà d'aportar informe veterinari, on s'indiquin 

les lesions que patia. 

SETENA .- Així ho diuen i atorguen les parts intervinents, comprometent-se al més estricte 

compliment del present contracte, sobre les clàusules precedents, declarant que el present 

contracte té força d'obligar. 

VUITENA .- En el cas que l'adoptat pateixi algun tipus de dany, per la present l'adoptant 

accepta assumir totes les despeses en què la persona dipositari de l'animal hagi d'incórrer 

per a la recuperació de l'animal.

L'adoptant DECLARA: 

 Que està conforme amb les condicions expressades en les clàusules indicades a la 

part superior d'aquest contracte.

 Que les persones residents al seu domicili, lloc on residirà l'animal adoptat, estan 

informades prèviament del seu desig d'adoptar al mateix i tots estan d'acord en 

col·laborar i complir les condicions del present contracte. 

 Que ha estat prèviament informat de l'estat de salut de l'animal, de la seva edat, 

caràcter, i característiques físiques per part del responsable de l'animal. Que aquesta

adopció no és un caprici o impuls, sinó que ha estat prèviament meditada i que està 

completament convençut del seu desig d'adoptar.
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I perquè així consti, ambdues parts visen cada pàgina i signen dos exemplars d'aquest 

Contracte d'Adopció, estès a un total de quatre (4) fulls de paper comú impreses en una 

única cara, en el lloc i data esmentats.

 Lloc i data: 

Tractament de dades personals

Identificació del tractament: "Adoptants de l'AAAB". Responsable del tractament: 

Associació Animalista d'Alòs de Balaguer. Dades de contacte del responsable del 

tractament: AAAB.Gats@gmail.com. Finalitat del tractament: gestionar el procés d’adopció 

de gats i controlar el llistat de persones adoptants de l'Associació Animalista d'Alòs de 

Balaguer. Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada té la

possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, acció que comportarà la 

seva baixa com a sòcia i deixarà de rebre comunicacions de l’entitat. Termini de conservació

de les dades: les dades es conservaran mentre la persones sigui sòcia, en cas de baixa, les 

dades s’eliminaran en un termini de 5 anys. Destinataris: no es preveuen comunicacions de 

dades. Drets de les persones interessades: sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les 

dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la 

pàgina web de l'AAAB. Les persones associades tenen dret a posar una reclamació davant 

l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

11





     Associació Animalista d’Alòs de Balaguer

ANNEX 2: Arqueig de caixa de l’any 2020

DATA CONCPETE

ENTRADES (DEURE) SORTIDES (HAVER)

SALDO
socis Dona u Altres Subtotal menjar veterinari medicaments materials altres Subtotal

08/09/2020 Farmacia Guivernau-Lebrero, C.B. / Fact. A529728/2020 - 3,62 3,62 -3,62

08/09/2020 Farmacia Xavier Albert Diloy / Fact. A1028357/2020 - 17,17 17,17 -20,79

09/09/2020 Emma Paris Trepat / Fact. 1-20 - - 7,78 7,78 -28,57

09/09/2020 Emma Paris Trepat / Fact. 2-20 - 95,37 95,37 -123,94

15/09/2020 Cons tució Associació - 60,10 60,10 -184,04

15/09/2020 Emma Paris Trepat / Fact. 3-20 - 17,51 6,03 23,02 46,56 -230,60

16/09/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 75,00 75,00 -305,60

16/09/2020 Dona u 141,05 141,05 - - -164,55

14/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 85,00 47,00 10,00 142,00 -306,55

14/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 66,00 66,00 -372,55

16/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 50,00 20,00 70,00 -442,55

17/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 50,00 20,00 70,00 -512,55

24/10/2020 Veterinaria Anna Eroles - 130,68 130,68 -643,23

28/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 70,00 70,00 -713,23
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29/10/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 105,00 105,00 -818,23

07/11/2020 Centre veterinari de l'Hospitalet, S.C.P. - 66,05 66,05 -884,28

09/11/2020 Emma Paris Trepat / Fact. 4-20 - 35,02 - 5,76 40,78 -925,06

20/11/2020 Maria Ayet Reverter (Loteria) - 100,00 100,00 - - - - -825,06

24/11/2020 Despeses bancaries - - - - - - 24,02 24,02 -849,08

29/11/2020 Veterinari Agrivet Montsec - - 97,00 - 97,00 -946,08

29/11/2020 Veterinari Agrivet Montsec - - 50,00 - 50,00 -996,08

30/11/2020 Clínica veterinaria vet2.0 S.L. - 105,00 105,00 -1.101,08

02/12/2020 Emma Paris Trepat (Loteria) - 100,00 100,00 - - - - -1.001,08

04/12/2020 Emma Paris Trepat (Loteria) 100,00 100,00 - -901,08

04/12/2020 Maria Ayet Reverter (Loteria) 50,00 100,00 150,00 - -751,08

07/12/2020 Ramn May Calvet (Loteria) 100,00 100,00 - -651,08

09/12/2020 Maria Ayet Reverter (Loteria) 100,00 100,00 - -551,08

09/12/2020 Ramon May Calvet (Loteria) 68,24 100,00 168,24 - -382,84

09/12/2020 Maria Ayet Reverter (Loteria) 2,00 100,00 102,00 - -280,84

09/12/2020 Ramon May Calvet (Loteria) 400,00 400,00 - 119,16

10/12/2020 Maria Ayet Reverter (Loteria) 100,00 100,00 - 219,16

11/12/2020 Carlota Esteve (Loteria) 100,00 100,00 - 319,16

11/12/2020 Emma Paris Trepat (Loteria) 100,00 100,00 - 419,16

11/12/2020 ABONAMENT REMESA REBUT SEPA 80,00 - 80,00 - 499,16
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11/12/2020 Comissió remesa de Rebuts - - - 1,15 1,15 498,01

11/12/2020 ABONAMENT REMESA REBUT SEPA 175,00 - 175,00 - 673,01

11/12/2020 Comissió remesa de Rebuts - - - 2,30 2,30 670,71

11/12/2020 ABONAMENT REMESA REBUT SEPA 345,00 - 345,00 - 1.015,71

11/12/2020 Comissió remesa de Rebuts - - - 8,05 8,05 1.007,66

15/12/2020 Emma Paris Trepat (Loteria) 200,00 200,00 - 1.207,66

21/12/2020 Carlota Esteve (Loteria) 100,00 100,00 - 1.307,66

21/12/2020 PAGAMENT LOTERIA - - 1.350,00 1.350,00 -42,34

30/12/2020 ABONAMENT REMESA REBUT SEPA 100,00 - 100,00 - 57,66

30/12/2020 Comissió remesa de Rebuts - - - 1,15 1,15 56,51

30/12/2020 ABONAMENT REMESA REBUT SEPA - 100,00 - 100,00 - 156,51

30/12/2020 Comissió remesa de Rebuts - - - 1,15 1,15 155,36

- - - 155,36

SUBTOTALS 525,00 536,29 1.800,00 2.861,29 147,90 949,73 121,60 38,78 1.447,92 2.705,93

TOTALS 2.861,29 2.705,93
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