Registrar al cens municipal i identificar la nostra mascota es
responsabilitat i obligació dels propietaris.
És imprescindible i obligatori tenir el nostre animal registrat al cens municipal,
així com actualitzar les seves dades. Els propietaris hauran d’identificar el seu
gos, gat i/o fura amb un microxip i amb una placa o qualsevol altre mitjà adaptat
al collar, amb el nom de l’animal gos i les dades del propietari per a què pugui
ser retornat en cas de pèrdua o robatori.
L’ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de
companyia i la fauna urbana de Reus, en el seu article 9, parla de les
obligacions dels propietaris i/o posseïdors d’animals de companyia i diu: “els
propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures han de proveir els seus animals
amb un sistema d’identificació electrònic mitjançant la implantació per facultatiu
veterinari d’acord amb l’ordenament jurídic d’un microxip homologat o d’altres
sistemes que es puguin establir per via reglamentària dins els tres mesos
següents a la data de naixement de l’animal, i dur una placa identificadora, o
qualsevol altre mitjà adaptat al collar, on consti el nom de l’animal i les dades
del propietari o posseïdor, mentre transitin per llocs o espais públics”.
Amb motiu de l'emergència sanitària que ens està afectant com a
conseqüència de la COVID-19 i per tal de donar als propietaris/es dels animals
la possibilitat de personalitzar i de poder escollir la xapa/placa que s’adapti més
a la seva mascota i garanteixi el seu benestar, tenint en compte la seva
grandària, raça i espècie, l’Ajuntament deixarà de lliurar-la, així com no es
duran a terme duplicats de les anteriors. Seran els propietaris els que hauran
de proveir-se d’elles.
A la placa identificadora, o qualsevol altre mitjà adaptat al collar haurà de
constar:
•

El nom de l’animal.

•

Les dades del propietari o posseïdor de l’animal.

