
Ferran Puig, 15 
   08023 BARCELONA 

     Tel. 93 418 92 94 
aiac@veterinaris.cat 

       PETICIÓ DE DUPLICAT DE LA TARGETA D’IDENTIFICACIÓ AIAC 

CCoosstt  ddeell  dduupplliiccaatt  ddee  llaa  ttaarrggeettaa::      33,,0000..--  €€  

  LL''eennvviiaammeenntt  ddee  llaa  ttaarrggeettaa  iinncclloouu  llaa  XXAAPPAA  QQRR  

Motiu de petició del segon exemplar de la targeta:  

□ Pèrdua

□ Robatori

□ ............... (Determinar)

Pel motiu abans indicat sol·licito l’enviament d’un duplicat de la targeta corresponent al registre a l’Arxiu 

d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) del número de xip 

______________________________________________________  registrat a nom de, 

Propietari/Posseïdor:     _________________________________________________ 

DNI:                           _____________________________ 

El pagament de l’import de 3.- € es farà per transferència bancària o ingrés efectiu en un dels següents 

números de compte, indicant el número de xip com a concepte de l’ingrés: 

□ ES92 0081.0391.69.0001085912    Banc Sabadell. 
□ ES71   0182.0222.11.0201721270  BBVA.

Per tramitar aquest enviament s’haurà de retornar a l’AIAC per correu postal o email a 

aiac@veterinaris.cat, aquest document degudament complimentat i signat pel propietari/posseïdor, i 

acompanyat obligatòriament del justificant del pagament bancari, on serà necessari consignar el 

número de xip pel qual es demana aquesta targeta. 

  Signatura 

...............................,  ........  de ....................... de 20.....            propietari/posseïdor: ................................... 

Les dades que constaran en la targeta són les que consten registrades a l’AIAC. Qualsevol modificació d’aquestes 

dades, especialment les referents a canvis de propietat o de domicili, es comunicaran a l’AIAC únicament mitjançant 

DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI/POSSEÏDOR i DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES, respectivament, a la 

seva disposició a les clíniques veterinàries, i de forma prèvia a la petició d’enviament d’una nova targeta. 

No s’admetran reclamacions per enviaments de targetes a una adreça diferent a la registrada a l’AIAC. 

Omplir pel propietari/posseïdor les següents dades que actualment consten a l’AIAC:     - No vàlid per comunicar canvis de domicili - 

Adreça propietari i població:  ..................................................................................................................................................                
Raça animal:   ....................................................................................... 

Nom Animal : .......................................................................................    Sexe: □ Mascle    □  Femella
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