CAMPANYA 2020 D’IDENTIFICACIÓ AMB XIP, VACUNA I CENS D’ANIMALS DE
COMPANYIA (GATS, GOSSOS I FURES).
Amb la finalitat de donar-vos un servei més i, en compliment de la Llei de Protecció d’Animals,
des de l’Ajuntament hem iniciat una Campanya d’Identificació, vacunació i cens d’animals
de companyia (gats, gossos i fures ) amb la col·laboració del Grup Local Animalista.
Identificar amb xip, vacunar i censar els animals de companyia és obligatori de per llei ( art.
15.1 i 14.3, DL 2/2008) i la llei assigna una sanció si no es fa.
Identificar amb XIP té molts avantatges:
1.- Complim el que la Llei indica.
2.- Quan un animal està identificat és més fàcil, si es perd, que torni amb la família, per tant el
protegim millor.
3.- Donem dignitat al nostre animal, ja que el xip és com el seu DNI.
La CAMPANYA volem que sigui CÒMODA i el més ECONÒMICA POSSIBLE, per això
disposem de veterinaris col·laboradors que treballen a preus reduïts, per facilitar el compliment
de la Llei de Protecció. La identificació la farem al lloc que s’indicarà i si l’usuari no pot per
raons justificades, es realitzarà a domicili.
CENSAR el vostre animal és GRATUÏT I OBLIGATORI, però no es pot censar si abans no
està identificat amb xip.
Podeu identificar l’animal amb xip tant per L’AIAC ( registre privat del col·legi de veterinaris de
Catalunya) com per l’ANICOM ( Arxiu de la Generalitat de Catalunya ).Podeu escollir entre
l’AIAC i l’ANICOM.

PREUS XIPS I VACUNES:
-

Identificar xip per AIAC: 36,00 euros
Identificar xip per ANICOM: 24,00 euros
Vacuna bàsica: 24,00 euros
Vacuna amb ràbia: 30,00 euros
Vacuna gat: 24,00 euros

PROCEDIMENT:
Un cop fet l’ingrès del total, tal com s’indica a sota, heu de portar el comprovant bancari i
aquesta mateixa fitxa, degudament emplenada, a l’Ajuntament que us en farà un còpia i us la
segellarà. Guardareu el full segellat el qual haureu d’ensenyar al veterinari en el moment de fer
la feina. Ens posarem en contacte amb vosaltres per dir-vos l’hora que heu de venir per evitar
aglomeracions d’animals.

IMPORTANT: CAL FER LA INSCRIPCIÓ I LLIURAR AQUESTA FITXA A L’AJUNTAMENT
AMB EL COMPROVANT DE PAGAMENT ABANS DEL DIVENDRES 17 DE JULIOL DE
2020.

CAMPANYA 2020 D’IDENTIFICACIÓ AMB XIP I VACUNA D’ANIMALS DE COMPANYIA
(GATS, GOSSOS I FURES).

PROPIETARI

.

ADREÇA

.

POBLACIÓ

. PROVINCIA

TELÈFON

.

.

DADES DEL GOS:
NOM

. TAMANY

EDAT

. RAÇA

.

. (En cas que sigui CADELL indiqueu l’edat en mesos).

L’animal està al domicili família

SERVEI

. L’animal està en una granja o masia

PREU/EUROS

Identificar AIAC

36,00

Identificar ANICOM

24,00

Vacuna bàsica

24,00

Vacuna amb ràbia

30,00

Vacuna GAT

24,00

QUANTITAT
ANIMALS

. ( marqueu X).

TOTAL

TOTAL:

La cartilla és obligatòria per animals que no s’hagin vacunat mai i si és la primera vegada que
es realitza.

Cal fer l’ingrés del TOTAL al compte corrent de l’Ajuntament.
LA CAIXA ES54 2100 0239 66 02 00000361 (poseu el vostre nom, cognom i xipatge on
posi concepte).

DIA i HORA: DISSABTE, 18 DE JULIOL al MATÍ de 08:00 a 15:00 hores
LLOC: REFUGI ANIMALS ALGUAIRE (DINS DEIXALLERIA MUNICIPAL)

Per a qualsevol dubte podeu trucar a l’Ajuntament d’Alguaire al 973 756 006.

