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L’Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb animals de companyia per tal
de fomentar la tinença responsable i la bona convivència entre persones i animals en el municipi.

Identificació del teu animal:
Recorda que és obligatori tenir-lo identificat.
Quan compris o et regalin un animal de companyia estàs obligat per llei a identificar-lo:

•
•

Mitjançant un microxip que li implantarà el veterinari
Posant una xapa identificativa amb el nom de l’animal i el
teu número de telèfon.
El microxip és un dispositiu que s’implanta en la creu i en
el coll del gos o del gat. En ell figura un codi numèric al que
s’associen les dades del teu animal i les teves com a propietari. Aquestes dades es faciliten al AIAC (L’Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia).
La xapa és una forma ràpida de localitzar-te en cas de pèrdua
de l’animal.
I recorda que qualsevol canvi de domicili o telèfon s’ha de
comunicar a l’arxiu d’identificació a fi de tenir sempre actualitzades les dades.
Un cop identificat, no t’oblidis d’inscriure’l en el cens del
municipi:

Inscripció al cens:
Per censar el teu animal només et cal presentar:
• Original i fotocòpia de la cartilla sanitària
• Original i fotocòpia del DNI del propietari de l’animal
• Original i fotocòpia de l’alta del microxip
• Omplir la sol·licitud que et facilitarà el teu ajuntament.

Pèrdua del teu animal:
Què has de fer si perds el teu gos o gat?
• Adreça’t a la policia local i notifica la pèrdua de l’animal.
Sol·licita a la policia que et faciliti informació sobre empreses,
centres d’acollida i protectores d’animals que fan el servei de
recollida d’animals perduts o abandonats al teu municipi o
d’altres, per contactar-hi i intentar trobar-lo.
• Avisa l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia.
Si et teu gos o gat porta microxip comunica la pèrdua al AIAC i
confirma que les teves dades de contacte són correctes.
• En cas de recuperar l’animal:
Hauràs de pagar les despeses en concepte de servei de recollida i estada de l’animal en un centre d’acollida, així com el
cost d’identificació en cas de que no porti el xip. La quantitat
pot variar segons el municipi, horari del servei i durada de
l’estada en el centre.

Trobada d’un animal:
Què has de fer si trobes un animal perdut o abandonat?
Porta’l a la policia local o facilita les dades d’on s’hi troba
perquè el vinguin a recollir.
Si trobes un animal perdut en un altre municipi no el desplacis, porta’l a la policia local del municipi on es troba. Ells s’encarregaran de posar-se en contacte amb l’empresa, protectora
d’animals o centre que fa el servei de recollida.
La policia comprovarà que l’animal estigui identificat i verificarà les dades del propietari. En cas que no estigui identificat
o no es trobi el propietari, aquest serà recollit per l’empresa
de serveis contractada per l’ajuntament i portat a un centre
d’acollida. Si passats els 20 dies que marca la llei no es reclamat l’animal pel seu propietari, aquest podrà ser adoptat.

Adopció d’un animal:
L’adopció és una bona alternativa per tenir un animal de companyia perquè es dóna la possibilitat a centenars de gossos i
gats a descobrir el què és una llar on passar la resta dels seus
dies, lluny de les reixes d’un refugi.
Si vols adoptar un gos o un gat visita els centres d’acollida
més propers al teu municipi o la Protectora d’Animals de Mataró.
També pots cercar informació on-line:
www.protectoramataro.org

