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BAN DE L’ALCALDIA 

Sobre la tinença d’animals de companyia 

 

Enric París Daran, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort, faig saber: 
 
Davant les queixes rebudes per les defecacions de gossos i gats al terra dels carrers, places, 
parcs i rodalies del nostre poble, així com també per alguns gossos que van deslligats per 
l’espai públic i d’altres que lladren de manera continuada dins les seves cases, i considerant 
que aquests fets atempten contra les normes de salubritat pública i de bona convivència entre 
veïns, aquest Ajuntament vol posar en coneixement de tot el veïnat les següents normes 
bàsiques d’obligat compliment: 
 
1.- A la via i espais públics urbans, així com també als voltants del poble, els gossos 
han d’anar sempre acompanyats i lligats mitjançant una corretja o cadena. 
2.- Els propietaris o posseïdors estan obligats a recollir els excrements que els animals 
facin a la via pública. 
3.- Cal que adoptin les mesures pertinents per tal d’evitar que un gos lladri de manera 
continuada i alteri el descans dels veïns. 
4.- L’ús del morrió, entre d’altres deures específics, és obligatori per als gossos de 
races potencialment perilloses. 
 
A més, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, volem recordar que les persones propietàries 
o posseïdores d’un animal són responsables dels danys, perjudicis i molèsties que ocasionin 
a les persones, a d’altres animals, a les coses, als espais públics i al medi natural en general, 
d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable, i que estan obligades a: 
 
a) Identificar els animals domèstics mitjançant un microxip homologat. 
b) Inscriure’ls al Registre municipal d’animals de companyia. 

 
En el següent enllaç us podeu descarregar el document per inscriure’ls.  
 
http://mediambient.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Politica_ambiental__T
ES/Documents/Formularis/5144_Comunicacio_dades_persona_propietaria.pdf 

 
Finalment, volem comunicar que en els casos d’incompliment reiterat de les normes bàsiques 
de convivència abans esmentades, l’Ajuntament es veurà obligat a aplicar les mesures 
coercitives que la llei i les ordenances li atorguin, si bé confia en la responsabilitat i sentit comú 
dels propietaris i posseïdors dels animals per no arribar a aquest extrem. 
 
El que es fa públic per a general coneixement. 
 
Blancafort, 30 de juny de 2020 
 
L’alcalde 
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