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Identifica’l• La identificació i cens dels animals de companyia són obligatoris per llei.
• No identificar i censar un animal de companyia està sancionat amb una multa de fins a 400 €
• Un animal sense identificar a la via pública és un animal abandonat.

Oficina per a tràmits i gestions 
sobre animals de companyia
Ajuntament

Carrer Sant Antoni, 13

Tel. 93 791 05 11

Policia local
Avinguda dels Països Catalans, 1

Tel. oficines: 93 791 04 09

Tel. urgències: 609 30 30 20

Per a més informació 
consulteu la web de 
l’ajuntament

AIAC
(Arxiu d’identificació d’animals de companyia)

Escipió 20 bis. Barcelona

Tel. 93 418 92 94

Tel. 902.170.401

Societat protectora d’animals 
de Mataró (SPAM)
Tel. 902 908 043

info@protectoramataro.org

www.protectoramataro.org
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L’Ajuntament en la 
seva tasca de fomentar 
la tinença responsable 
d’animals de companyia 
i vetllar perquè no hi 
hagin animals perduts 
o abandonats en la via 
pública, posa al teu abast 
una campanya informativa 
sobre l’OBLIGATORIETAT            
D´ IDENTIFICAR i 
CENSAR els animals 
de companyia               
(gossos, gats i fures)

Es obligatori 
identificar els 
animals de 
companyia
La llei de protecció dels animals 
determina l’obligatorietat de que 
tots els animals de companyia 
(gats, gossos i fures) s´identifiquin 
i siguin inscrits al cens municipal.

Com s’identifica 
un animal de 
companyia?
• Amb un xip       una placa
La placa ha de portar el nom de 
l’animal i el nom i telèfons del pro-
pietari.

Que és el xip ?
El xip és un dispositiu de la mida 
d’un granet d’arròs que conté un 
codi numèric al que s’associen les 
dades del teu animal i les teves 
com a propietari. Aquestes dades 
es registren en l’arxiu de identi-
ficació d’animals de companyia 
(AIAC).  

Qui el posa?
El veterinari. 

On es posa?
El microxip s’implanta mitjançant 
una xeringa sota la pell en la zona 
de la creu o el coll de l’animal. 

Perquè es posa?
Perquè un animal no té forma de 
comunicar-se en cas de pèrdua. 
Mitjançant el xip coneixem les 
dades de propietari i d’aquesta 
manera un animal perdut es pot 
retornar als seus amos.

L’ AIAC és l’arxiu de identificació 
d’animals de companyia on es re-
cullen totes les dades identificati-
ves del animal i dels seus propie-
taris, associades a un nº que porta 
el xip. Per que el xip sigui efectiu, 
s’ha de comunicar qualsevol canvi 
de domicili i número de telèfon, 
sinó, en cas de pèrdua, no servirà  
de res tenir l´animal identificat.

Si perdeu el vostre animal tru-
queu al telèfon 93 418 92 94 o 
902 170 401 (24 hores), infor-
mant de la pèrdua i verificant que 
les vostres dades que disposa el 
AIAC són correctes.

“Un animal 
de companyia 
sense identificar 
a la via pública 
és un animal 
abandonat!”

“No identificar i 
censar un animal 
de companyia 
està sancionat 
amb una multa 
de fins a 400 €” 
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