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SOBRE ELS GATS ALS CARRERS DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 

 

A causa de la controvèrsia que ha provocat els últims dies la publicació d’una nota informativa 

de l’Ajuntament sobre el problema generat a La Tallada per l’existència d’una plaga de puces 

transmesa pels gats que campen lliurement pel poble i el seu intent de solució, l’Equip de Govern 

considera convenient i oportú fer diversos aclariments i puntualitzacions sobre aquest tema: 

1r.- En la nota informativa s’assenyala que existeix un nombre de gats no identificats ni censats, 

als quals algunes persones alimenten i abeuren en la via pública. 

2n.-En la nota es recorda que l’Ordenança municipal reguladora (de 17 de març de 2010) sobre 

la tinença d’animals en el terme municipal de La Tallada d’Empordà, prohibeix aquestes 

pràctiques. 

Aquesta ordenança, que els seus Fonaments de Dret es basen en allò que disposa la legislació 

vigent (començant per la Llei de Protecció dels Animals), té els objectius següents: 

1. Regular, en tot el terme municipal de La Tallada d’Empordà, el control i la tinença d’animals. 

2. Assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, promovent una responsabilitat 

més elevada i una conducta més cívica en la defensa i preservació dels animals. 

3. Garantir una correcta convivència entre aquests i les persones, reduint al màxim les molèsties 

que es puguin ocasionar. Els beneficis que els animals aporten a les persones i a la societat en 

general, incideix en els aspectes relacionats amb les condicions de manteniment dels animals, 

la higiene i la salut pública i les mesures que afecten a la seguretat ciutadana. 

4. Crear un cens d’animals domèstics i de companyia. 

3r.-També s’assenyala, i aquest és el punt que ha generat la polèmica, que l’Ajuntament 

requerirà els serveis d’una empresa per “instal·lar unes gàbies i eliminar aquests gats”. 

4rt.-L’Equip de Govern Municipal sempre ha tingut clar que es tractava de “eliminar de la via 

pública” aquests gats. En cap cas era un “projecte imminent d’extermini i tortura dels gats de La 

Tallada d’Empordà” o que l’alcalde “hagués ordenat la matança dels animals”, com s’ha 

denunciat en campanyes per Internet. 



5è.- És evident, i no podria ser d’una altra manera, que tots els contractes que signa 

l’Ajuntament s’han d’ajustar a la legislació vigent i, com és obvi també, quan es parla d’una 

empresa que es dedica a realitzar aquests treballs, l’Ajuntament es refereix a una empresa 

degudament reglamentada i autoritzada per l’administració corresponent. L’Ajuntament no ha 

incomplert, ni incomplirà mai, les normatives i la legislació vigent, tant en aquest cas concret, 

com en la resta de les seves actuacions. Així doncs, en aquest cas concret, l'empresa que es 

contractarà haurà de garantir la recollida dels animals, el seu tractament de desparasitació i 

esterilització i la seva tornada a l'Ajuntament. 

6è.- Desconeixem quins han estat els motius que han originat aquestes campanyes de crítiques, 

acusacions i desqualificacions cap l’Ajuntament i, fins i tot, insults i amenaces personals cap al 

nostre alcalde. Nosaltres pensem que tot plegat ha estat una interpretació errònia del redactat 

de la nota informativa -que no un bàndol ni un edicte com s’ha dit- que potser nosaltres podíem 

haver evitat explicitant en el text que es tractava “d’eliminar de la via pública a aquests animals”  

i no donant per fet que així s’entendria. És per això, que l’Equip de Govern es disculpa per la 

confusió que la redacció del text hagi pogut causar. 

7è. – L’equip de govern resta obert als suggeriments i a la col·laboració de les entitats i 

organismes proteccionistes en el seu propòsit de controlar la població de gats no censats ni 

identificats. 
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