
CAMPANYA 2018 D’IDENTIFICACIÓ amb  XIP  I CENS  D’ANIMALS DE COMPANYIA (gats, gossos i fures)  

Benvolgudes i Benvolguts veïns i veïnes de Rosselló. 

Amb la finalitat de donar-vos  un servei més i en compliment de la Llei de Protecció dels Animals, hem engegat 

des del Consell Comarcal del Segrià i des de l’Ajuntament una Campanya d’identificació i cens d’animals de 

companyia (gats, gossos i fures) amb la col·laboració dels Agents Rurals del Segrià i de Plataforma Animalista. 

Identificar amb XIP  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 un munt d’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 i subvencionats,  per facilitar el compliment de la Llei de Protecció. 

CENSAR el vostre animal és GRATUÏT i OBLIGATORI, però no es pot censar si abans no està identificat amb xip. 
La identificació la  farem a domicili o al  lloc que s’indicarà, moment que podeu aprofitar per vacunar, si així ho 
desitgeu. 
 
Identificar amb xip el vostre animal donant-lo d’alta a l’AIAC (registre privat del  Col.legi de Veterinaris de 
Catalunya) té un cos d’entre 40 i 60 euros, segons el centre veterinari.  Dins d’aquesta Campanya, el cost serà de 
32 euros. És útil si l’animal ha de viatjar i sortir fora de Catalunya. 
Identificar-lo amb xip registrant-lo a l’ANICOM (Arxiu de la Generalitat de Catalunya, obligatori per llei) dins 
d’aquesta campanya, té un cost  de 16 euros. ( Podeu escollir AIAC o ANICOM). 
 
Altres serveis paral·lels: 
  
RESUM DE PREUS 
 

-Identificar per L’ANICOM: 16 EUROS 

-Identificar per l’AIAC: 32 euros. 

-Vacunar : 16 euros. 

 - Cartilla: 3 euros 

 

 

 

 



 

Procediment: 

Un cop fet l’ingrés 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 una còpia i us la segellarà. Guardareu el full segellat  el 
qual haureu d’ensenyar  al veterinari o veterinària  en el moment de fer la feina. 
IMPORTANT:    CAL LLIURAR AQUESTA FITXA A L’AJUNTAMENT ABANS DEL, dijous,  dia 22   de març,  

CAMPANYA 2018  D’IDENTIFICACIÓ AMB XIP   D’ANIMALS DE COMPANYIA (gats, gossos i fures)  

Nom i cognoms propietari/propietària: ................................................................................................................................. 

Telèfon/mòbil...................................Adreça:Carrer/Plaça...................................................................................................... 

núm.....................pis..........Població...............................................................Data.............................2017 

En cas que sigui CADELL heu d’especificar-ne l’EDAT en mesos. 

L’animal està al domicili familiar:...............L’animal està en una granja o masia....................(marqueu X) 

Serveis que vull utilitzar:                      PREU/Euros                                quantitat d’animals          total euros 

-IDENTIFICAR  PER ANICOM..................16................................   ..........................   ............................. 
-IDENTIFICAR PER AIAC.........................32................................   ..........................    ............................. 
-VACUNACIÓ  adults GOSSOS...............16................................    .........................    ............................. 
-VACUNACIÓ  cadells GOSSOS..............16................................    .........................    ............................. 
-VACUNACIÓ  adults GATS(1)................16................................    .........................    ............................. 
-VACUNACIÓ  cadells GATS(1)...............16................................    .........................    ............................. 
-test  leucèmia gats:............................ 18 ...............................    .........................    ............................. 
-CARTILLA (2)...........................................3.................................    .........................    ...........................     
TOTAL Global...........................................................................................................______________ Euros 
(1)abans de vacunar és imprescindible fer  el test leucèmia si no s’ha fet mai. Es pot fer al moment. 
(2)La cartilla és obligatòria per animals que no s’hagin vacunat mai i és la primera vegada que es realitza. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
-Cal fer l’ingrés del TOTAL al compte corrent que l’Ajuntament us indicarà o utilitzar el  de Plataforma . 
 CC de Plataforma Animalista Terres de Lleida: ES41 0182 1473 1202 0174 6511 (BBVA) (poseu nom  i població) 
______________________________________________________________________________________________________ 

HORARI I DIA: S’avisarà a través d’una crida i Ebando.   

 Es farà un DISSABTE /DIUMENGE,   MATÍ de 9 A 15 hores. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Per a dubtes o suggeriments truqueu al vostre Ajuntament   o a Plataforma Animalista Terres de Lleida. 
630055645 
Col·labora: Agents Rurals del Segrià T. 973 22 82 67 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
També estem preparant una CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ per a femelles en situació de risc de prenyat. 
_____________________________________________________________________________________________ 


