MODEL NORMALITZAT DE DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE
MODEL
NORMALITZAT DE DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE
En/Na:_______________________________________________________________________________
Amb NIF:_____________________________________________________________________________
Domicili: _____________________________________________________________________________
Codi postal:_______ Població: _____________________________________ Província: _____________
Adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________
Telèfons:_____________________________________________________________________________
Si escau , indiqueu també:
Actuant en representació de: _______________________________________________________
Amb NIF: _______________________________________________________________________
Domicili postal: __________________________________________________________________
Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________
Telèfons:________________________________________________________________________
En relació amb l'animal de companyia que a continuació es detalla:
Núm. de microxip:______________________________________________________________________
Data d'identificació:_____________________________________________________________________
Núm. de cartilla sanitària:________________________________________________________________
Espècie:______________________________________________________________________________
Nom de l'animal:_______________________________________________________________________
Raça:________________________________________________________________________________
Sexe: ________________________________________________________________________________
Data de naixement de l'animal: ___________________________________________________________
Dades del propietari/posseïdor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENT :
1r. Que l'animal, les dades del qual s'han consignat anteriorment, es troba en el meu poder per just i legítim títol, de
manera que em faig responsable com a propietari/posseïdor de l’animal de totes les obligacions derivades de la
seva tinença, obligacions que conec perquè estan recollides en l’imprès corresponent d’aquesta declaració
(“Exemplar pel propietari”) i em comprometo a complir-la.
2n. Que per motiu de la tinença, estic interessat que aquest animal s'inscrigui al meu nom a l'Arxiu d'Identificació
d'Animals de Companyia (AIAC) com a actual propietari/posseïdor..
3r. Que sóc coneixedor de les conseqüències i responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació anteriorment consignats.

Signat:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EXEMPLAR PER L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)

MODEL NORMALITZAT DE DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE
En/Na:_______________________________________________________________________________
Amb NIF:_____________________________________________________________________________
Domicili: _____________________________________________________________________________
Codi postal:_______ Població: _____________________________________ Província: _____________
Adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________
Telèfons:_____________________________________________________________________________
Si escau , indiqueu també:
Actuant en representació de: _______________________________________________________
Amb NIF: _______________________________________________________________________
Domicili postal: __________________________________________________________________
Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________
Telèfons:________________________________________________________________________
En relació amb l'animal de companyia que a continuació es detalla:
Núm. de microxip:______________________________________________________________________
Data d'identificació:_____________________________________________________________________
Núm. de cartilla sanitària:________________________________________________________________
Espècie:______________________________________________________________________________
Nom de l'animal:_______________________________________________________________________
Raça:________________________________________________________________________________
Sexe: ________________________________________________________________________________
Data de naixement de l'animal: ___________________________________________________________
Dades del propietari/posseïdor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENT :
1r. Que l'animal, les dades del qual s'han consignat anteriorment, es troba en el meu poder per just i legítim títol, de
manera que em faig responsable com a propietari/posseïdor de l’animal de totes les obligacions derivades de la
seva tinença, obligacions que conec perquè estan recollides en l’imprès corresponent d’aquesta declaració
(“Exemplar pel propietari”) i em comprometo a complir-la.
2n. Que per motiu de la tinença, estic interessat que aquest animal s'inscrigui al meu nom a l'Arxiu d'Identificació
d'Animals de Companyia (AIAC) com a actual propietari/posseïdor..
3r. Que sóc coneixedor de les conseqüències i responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació anteriorment consignats.

Signat:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EXEMPLAR PEL VETERINARI

MODEL NORMALITZAT DE DECLARACIÓ JURADA / RESPONSABLE
En/Na:_______________________________________________________________________________
Amb NIF:_____________________________________________________________________________
Domicili: _____________________________________________________________________________
Codi postal:_______ Població: _____________________________________ Província: _____________
Adreça de correu electrònic:_____________________________________________________________
Telèfons:_____________________________________________________________________________
Si escau , indiqueu també:
Actuant en representació de: _______________________________________________________
Amb NIF: _______________________________________________________________________
Domicili postal: __________________________________________________________________
Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________
Telèfons:________________________________________________________________________
En relació amb l'animal de companyia que a continuació es detalla:
Núm. de microxip:______________________________________________________________________
Data d'identificació:_____________________________________________________________________
Núm. de cartilla sanitària:________________________________________________________________
Espècie:______________________________________________________________________________
Nom de l'animal:_______________________________________________________________________
Raça:________________________________________________________________________________
Sexe: ________________________________________________________________________________
Data de naixement de l'animal: ___________________________________________________________
Dades del propietari/posseïdor anterior:____________________________________________________
JURO / DECLARO RESPONSABLEMENT :
1r. Que l'animal, les dades del qual s'han consignat anteriorment, es troba en el meu poder per just i legítim títol, de
manera que em faig responsable com a propietari/posseïdor de l’animal de totes les obligacions derivades de la
seva tinença, obligacions que conec perquè estan recollides en l’imprès corresponent d’aquesta declaració
(“Exemplar pel propietari”) i em comprometo a complir-la.
2n. Que per motiu de la tinença, estic interessat que aquest animal s'inscrigui al meu nom a l'Arxiu d'Identificació
d'Animals de Companyia (AIAC) com a actual propietari/posseïdor..
3r. Que sóc coneixedor de les conseqüències i responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació anteriorment consignats.

Signat:

_____________________, _____ de _______________ de 20 ______.

EXEMPLAR PEL PROPIETARI / POSSEÏDOR

RECOMANACIONS PER A UNA TINENÇA RESPONSABLE


Abans de tenir un animal de companyia cal fer-se les següents reflexions:
o

Quin temps li podré dedicar?

o

Disposo d’espai suficient?

o

Tota la família hi està d’acord?

o

Quan estigui malalt m’hi podré dedicar?

o

Quan faci vacances, què en faré?

o

Podré fer front a totes les despeses que comporta?

o

Tindré cura que hi hagi una correcta convivència?

o

Coneixo les obligacions legals que assumeixo?



Si ha decidit que sí que pot tenir un animal de companyia és el moment de demanar informació a un
professional veterinari col·legiat que li donarà tota la informació necessària sobre el tipus d’animal i els
calendaris de vacunes i revisions periòdiques que necessiti.



En cas d’adoptar convé buscar una associació protectora (pública o privada) de confiança on li han d’entregar un
animal sa, desparasitat, vacunat, identificat, esterilitzat i amb un contracte d’adopció.



La nova mascota és un esser viu, sensible i vulnerable que necessita cura i atenció diària i el seu destí dependrà
integrament de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo. Caldrà educar-lo d’acord amb les normes de convivència
establertes tant a la llar com als espais comuns (via pública, espais verds, platges, etc).



S’ha d’evitar fer soroll i molestar els veïns. No utilitzar balcons i terrasses com a habitatge ni com a lloc destinat
a les defecacions del teu animal. Cal respectar els espais comuns dels immobles (escales, ascensors, replà
d’entrada… ). Vigila que no s’escapi i deambuli pel carrer. Al carrer cal dur-lo lligat i, si s’escau, cal posar-li el
morrió. S’han de recollir les excrements i vigilar que no els facin als parcs infantils. Cal procurar que en els espais
d’esbarjo no molesti els altres usuaris i evitar els conflictes i les baralles amb els altres animals.



És millor no deixar sols els gossos amb els infants. Encara que semblin animals dòcils i que estiguin educats, és
difícil preveure la seva conducta en absència de la persona propietària.



L’esterilització és la solució a la cria incontrolada dels animals domèstics, causa principal del seu abandonament.
A més a més millora la convivència, evita els hàbits de fugida durant el període de zel i no modifica aspectes de
la seva intel·ligència ni provoca depressió. No és un procediment dolorós ni provoca patiment, evita patologies
del sistema reproductor tant en mascles com en femelles i està indicada en algunes patologies del
comportament.



Cal vacunar i desparasitar l’animal regularment per prevenir l’aparició de malalties infeccioses i parasitàries,
algunes de les quals poden afectar a les persones. S’ha de mantenir l’animal aïllat de possibles focus d’infecció
almenys fins que estigui correctament vacunat.

CONFIEU AL VETERINARI LA SALUT DEL VOSTRE ANIMAL

EXEMPLAR PEL PROPIETARI / POSSEÏDOR

