21/02/2016

IDENTIFICACIÓ I CENS D’ANIMALS DE COMPANYIA

•DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Article 14
Registre general d'animals de companyia i censos municipals
14.1 Es crea el Registre general d'animals de companyia, que és gestionat pel departament
competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel
conjunt de dades d'identificació dels censos municipals d'animals de companyia que
estableix l'apartat 2.
14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual
s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al
municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la
persona posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.
14.3 La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de tres
mesos des del naixement de l'animal o de trenta dies des de la data d'adquisició de
l'animal, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses
en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la
inscripció de l'animal en el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme
la identificació d'acord amb el que preveu l'article 15.1.
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Article 15
Identificació
15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant:
a) Una identificació electrònica amb la implantació d'un microxip homologat.
15.2 La persona o l'entitat responsable de la identificació de l'animal ha de lliurar a la persona
posseïdora de l'animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació
establertes per l'article 14.2. Així mateix, ha de comunicar les dades de la identificació al
Registre general d'animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la
identificació.

ANICOM
•

Registre únic i obligatori.

•

Tots els veterinaris han de comunicar a l’ANICOM la identificació de
qualsevol gos, gat i/o fura.

•

És un registre públic (Generalitat), tots els ajuntaments poden accedir a
l’ANICOM per localitzar el propietaris de qualsevol mascota (animals
perduts, animals comissats, animals robats, etc..).

•

Els veterinaris tenen des del 1998 un registre propi (AIAC) que actua com a
localitzador d’animals, però que no eximeix a tots els veterinaris de
comunicar les dades dels propietaris a l’ANICOM.
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Animals identificats = 35 %
Motius principals d’aquest resultats tant baixos:
• Els propietaris no volen assumir les responsabilitats que comporta una mascota
(tributaries, legals, cíviques, socials ...)
• Manca d’acció sancionadora per part dels responsables municipals.
• Preu excessiu per identificar un animal, entre 60 – 80 euros.
• Llicència Animals Potencialment Perillosos

Ajuntaments “NO ANICOM”
Tot i l’obligació encara hi ha un 10% de municipis
que no fan servir el Registre General d’Animals
de Companyia a Catalunya (ANICOM).
•

Mantenen bases de dades pròpies, sovint vinculades amb la recaptació de
les taxes anuals per tinença d’animals de companyia.

•

No fan servir cap.
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Registre directe ANICOM
•

L’Ajuntament pot autoritzar a que els centres veterinaris del seu municipi
registrin directament els gossos a l’ANICOM.

•

L’Ajuntament pot autoritzar al Consell Comarcal de la Selva donar d’alta a
l’ANICOM tots els gossos que recollim i que finalment son recuperats o
adoptats per part de ciutadans del seu municipi.

•

Aquesta autorització permet:
– Optimitzar recursos de l’Ajuntament
– Estalviar als veïns tenir d’anar a registrar el gos a l’Ajuntament
– Garantir que tots els gossos que s’identifiquen al centres veterinaris son
donats d’alta
– Garantir que tots els gossos que entreguem (recuperats o adoptats) es donen
d’alta a l’ANICOM.

La Selva: pionera en la identificació
gratuïta dels animals de companyia

Riells i Viabrea, dimecres 8 d’abril de 10,00 a 12,00 h varem
identificar 22 animals de companyia.
Maçanet de la Selva, divendres 13 de novembre a les 17,00 h al
centre del poble, i dissabte al matí a les urbanitzacions, 128
identificacions (gossos i gats)
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Campanyes Identificació 2016

Quan voleu fer-la al vostre municipi?
Consell Comarcal identificarà amb microxip i registrarà a l’ANICOM tots els gossos i
gats que participin de la campanya.
Que ha de fer l’ajuntament:
•

Determinar data i lloc (laborables i dissabtes).

•

Definir si vol afegir a la campanya d’identificació la possibilitats d’esterilitzacions a
preus bonificats (preferentment amb Centres Veterinaris Locals). Actualment hi
dos campanyes, una promoguda per agrupacions de veterinaris de Girona i un
altre per Faada.

•

Fer difusió per tal d’obtenir els millors resultats possible.
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Cost i finançament de les campanyes
1. Identificacions i alta ANICOM: 100% Consell Comarcal de la Selva
2.

Esterilitzacions:
•

Opció A: El Centre Veterinari del municipi fa uns descomptes atenent a les seves
campanyes i a la voluntat de col·laborar.

•

Opció B: l’Ajuntament fa una aportació per destinar a l’esterilització i aquesta
s’afegeix als descomptes del centre veterinari.

L’aportació municipal a la campanya anirà destinada 100% a esterilitzacions donat que
el Consell Comarcal es farà càrrec de les identificacions de forma integra.
L’aportació municipal serà, en condicions normals, recuperada 100% a la convocatòria
d’ajuts del 2017 de la Direcció General de Medi Natural
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