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... un amic
com cal
Animal de companyia...

QUÈ ÉS LA IDENTIFICACIÓ?
• És un dret de l'animal, obligatori per llei.
• Consisteix a col·locar un microxip intradèrmic a l'animal amb una numeració
que relaciona les dades de l'animal amb les del propietari.
• El microxip el col·loca un veterinari a través d'una injecció indolora, de
manera ràpida.
• Les dades es desen a l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC)
de Catalunya.
AVANTATGES DE TENIR L'ANIMAL IDENTIFICAT
• Si l'animal es perd, el roben o pateix qualsevol accident, la identificació
permet contactar ràpidament amb l'AIAC i retornar la mascota a la seva
família.
• Si l'identifiqueu, us evitareu sancions derivades de la manca d'identificació
de l'animal.
CENS MUNICIPAL
• Si la vostra mascota viu a Lleida, a més de tenir-la identificada, l'heu de censar en el Registre
d'animals de l'Ajuntament. És la vostra obligació i el seu dret. La documentació necessària per
fer aquest tràmit, la podeu consultar al web de la Paeria (www.paeria.cat/tramits/quadern/gestions).
RECORDEU ELS VOSTRES DRETS I ELS DEL VOSTRE AMIC
• Si adquiriu un animal en una botiga especialitzada, a través d'un criador, en una gossera o una
protectora d'animals, us l'han de donar identificat.
• A banda del microxip, l'animal ha de dur una placa externa identificadora per permetre'n la
identificació en cas de pèrdua.
NOTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DADES DE L'ANIMAL O DEL PROPIETARI
• Si canvien les dades del propietari, si l'animal canvia de propietari o si causa baixa al municipi
cal notificar-ho a l'Ajuntament i davant l'Arxiu d'identificació d'animals de companyia (AIAC) de
Catalunya per tenir-ne les dades actualitzades.
PÈRDUA DE L'ANIMAL
• Si l'animal es perd i està identificat, heu de trucar a l'AIAC (934 189 294,
de dilluns a divendres, o 902 170 401, 24 h) i facilitar el número de microxip
de l'animal i les vostres dades personals. Tan aviat com el localitzin, us
avisaran per dir-vos on podeu recuperar-lo. També podeu trucar a la Canera
Municipal (973 263 504).
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