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Campanya de cens, vacunació i identificació d’animals de companyia
L’Ajuntament de Vilafant amb la col·laboració de Canae, inicia, el mes de febrer, la
campanya del cens, vacunació i identificació dels gossos del municipi .
Durant tot el mes de febrer, els propietaris de gossos del municipi podran inscriure les
seves mascotes al cens municipal de manera GRATU ÏTA*.
També es realitzaran vacunacions (heptavalent + ràbia) i insercions de xip els dies 3 i
24 de febrer, al Casal de la gent gran del nucli antic, per només 70€, gràcies a la
col·laboració dels veterinaris de Vet salut.
Per reservar hora de visita podeu trucar als següents números de l’ Associació Canae:
653.33.48.88 - 689.07.82.65
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Quins animals de companyia s’han de censar? Han d’estar inscrits al c ens tots els:
gossos, gats i fures.
On s’han de censar? A l’Ajuntament on resideixen habitualment els animals.
Quan s’ha de censar? Com a màxim, als tres mesos del seu naixement o als 30 dies
de la seva adquisició (compra, regal o troballa).
Requisits pel cens: S’ha d’adjuntar la documentació (entregada pel veterinari al
moment de la implantació del xip)de l’animal, així com el DNI/NIE del propietari.
Què fer si l’animal s’extravia? Comunicar-ho a l’!juntament abans de les 48 h. Si
l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la Policia.
Canvi de residencia o defunció de l’animal : Cal comunicar-ho a l’Ajuntament on és
censat, abans de 30 dies. Si el canvi de residència és a un altre municipi, cal censar lo de nou.
És obligatori tenir l’animal inscrit i vacunat? Sí, a més, no tenir-lo inscrit
adequadament pot suposar multes a partir de 100€.
Quin preu té censar la mascota? Censar un animal de companyia té un cost de 6€
anuals.

(Els dies de vacunacions i revisions veterinàries es podrien ampliar segons la demanda)
* Gratuït el primer any de cens.
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