
Per a la col·locació gratuïta del microxip, us 

podeu adreçar als següents centres veterinaris:

Aquest servei només serà gratuït durant la cam-

panya!

Per al registre de l'animal al cens municipal, un 

cop ja tingui el microxip, cal adreçar-se a l'Oficina 

d'Atenció al Ciutadà (OAC - c/ Raval, 45) de dilluns 

a divendres, de 8h a 14h; i els dilluns, fins a les 

17:30h (cal demanar cita prèvia al 972 86 40 11). Un 

cop allà caldrà omplir una instància específica, 

adjuntant-hi la següent documentació:

Has de recollir
els excrements de la teva mascota

Sempre has de portar el teu gos 

lligat

Si és d’una raça considerada perillosa, 

l’ús del morrió és obligatori

És important tenir localitzada 

la teva mascota en qualsevol moment

És obligatori tenir censat  

el teu gos/gat

No tenir en compte aquestes accions,

comporta la imposició de sancions

Centres adherits:

Posa el microxip al teu 
gos/gat i inscriu-lo 
al cens municipal 

d’animals 
de companyia

Susana - Consultori Veterinari Hostalric

Av. Coronel Estrada, 313 - Local 2

Cal demanar cita prèvia al 656 26 09 86

Centres veterinaris 
adherits a la campanya

Us recordem que qualsevol persona 
que adopti o compri un gos/gat, 
té l’obligació de censar-lo a les 

oficines municipals en el termini 
màxim de 30 dies o si és per naixement, 

en el termini màxim de 3 mesos.

DNI de la persona propietària de l’animal

Document acreditatiu del número de 
microxip

Cartilla de vacunes actualitzada

Recorda que....
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L’Ajuntament d’Hostalric, amb la col·laboració de la 

Policia Local d’Hostalric i el Consell Comarcal de la 

Selva, iniciarà del 7 al 21 de novembre una campan-

ya d’identificació de gossos i gats al municipi.

Durant aquesta campanya, els propietaris 

d’aquests animals es podran adreçar a l’Ajunta-

ment per inscriure'ls en el cens municipal d’ani-

mals de companyia. Aquest tràmit és gratuït i 

obligatori. L’únic requisit és que l’animal ja tingui 

el microxip.

  Quina documentació cal presentar?

Instància específica que trobareu a les oficines 

municipals

DNI de la persona propietària de l’animal

Document acreditatiu de la identificació de 

l’animal mitjançant microxip

Cartilla de vacunes amb el nom del titular i el 

detall de les vacunes

*Si es vol censar un gos potencialment perillós, 

cal adreçar-se a l’Ajuntament i demanar una 

instància específica, on consta la documentació a 

presentar.

També, amb el suport del Consell Comarcal de la 

Selva, es portarà a terme una campanya gratuïta per 

a posar el microxip als gossos i gats que actualment 

no en tenen. La implantació del microxip es farà a 

Susana-Consultori Veterinari Hostalric. Si l’animal 

no té microxip, el centre veterinari n’hi implantarà un 

i farà el tràmit del cens amb l’Ajuntament.

  Beneficis d’implantar el microxip 
    i inscriure el teu gos/gat al cens municipal:

En cas de pèrdua o robatori, s’agilitzen els tràmits 

per recuperar l’animal.

Els centres d’acollida d’animals de companyia 

podran identificar-lo i posar-se en contacte 

immediatament amb el propietari de l’animal 

perdut.

Animal sense identificar ni censar: de 150 a 350 

euros (en funció de si és la primera vegada o no)

Gos potencialment perillós sense identificar: 

900 euros

No comunicar la baixa, cessió o canvi de residèn-

cia de l’animal: 100 euros

 

1/ 2/ 3/ Els propietaris dels gossos/gats han de tenir 

en compte que el fet de no tenir l’animal amb   

microxip o inscrit al cens municipal comporta

les següents sancions:

Si es produeix qualsevol canvi en les dades 

registrades al cens municipal d’animals de

companyia, ja sigui canvi de titular, d’adreça 

o defunció de l’animal, cal comunicar-ho a 

l’Ajuntament per tal de mantenir la base de 

dades actualitzada.

Un cop finalitzi aquesta campanya, 

la Policia Local d’Hostalric realitzarà 

diferents controls d’aquests animals

a la via pública per assegurar-se 

del compliment de les normes.

Més informació a l’Ajuntament

o a la Policia Local d’Hostalric.

Del 7 al 21 de novembre de 2022

CAMPANYA
D’IDENTIFICACIÓ
DE GOSSOS I GATS


