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ACTUACIÓ VETERINÀRIA EN L’ATENCIÓ I DETECCIÓ D’IRREGULARITATS 

EN L'ADQUISICIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA 
 

Actuacions Veterinàries: 

 

1r. L’anamnesi en la primera visita és imprescindible per fer la història clínica, i és recomanable sol·licitar 

al propietari tota la informació i documentació de la que disposa i inclou:  

 

 Dades del propietari. 

 Documents adquisició: rebut, factura de compra o tiquet, o altre documentació com ara cessió, etc. 

 Valorar, si n’hi ha, el document mal anomenat “garanties” i les seves condicions. 

 Cartilla sanitària o altres documents que acompanyen l’animal com per exemple un carnet de 

primovacunació amb informació del pacient i tractaments suposadament aplicats. 

 Passaport si en té. 

 Tractaments o altres dades clíniques anotats. 

 

2n.  Lectura del microxip i comprovacions: 

 

 Comprovació del número de microxip i la seva correspondència amb el número que consta a la 

documentació. 

 

 Comprobar la inscripció de l’animal en algun registre: PETMAXX, AIAC, ANICOM, REIAC, o 

d’altres, amb especial atenció al primer. Edat per viatjar des d’un altre país: 12 setmanes + 21 dies. 

 

 Si està inscrit en un o més arxius: comprovar si les dades corresponen o no amb la de la 

documentació aportada pel per la persona propietària. Si no és així, guardar en format descarregable 

la informació registral (PDF). 

 

3r. Exploració del gos i comprovació de la seva edat aparent per verificar si correspon amb l’edat 

documental i la registrada. 

 

Si NO coincideixen, anotar-ho al formulari de comunicació de sospita d’irregularitat. 

 

4t.  Comprovar l’estat sanitari general i si té algun signe de malaltia, infecció o paràsits. 

 

Informar al propietari que poden aparèixer en els propers dies o setmanes. 

 

5è. Preguntar al propietari: 

 

 Si ha visitat el criador, si coneix els pares. 

 Si hi havien moltes races. 

 Si se li ha lliurat l’animal amb algun tractament. Si és un tractament per tractar alguna malaltia, 

especialment les infeccioses o parasitàries, anotar-ho al formulari. 

 

6è. Explicar a la persona propietària algunes pràctiques habituals. 
 

Aquest  tipus de comercialització d’animals provinents d’altres països de la UE:   

 

1. Poden ser un forma de maltractament animal o d’infracció dels drets dels animals: 

 

 El dret dels animals al benestar i a una socialització (8-12 setmanes) correcta requereix que el 

comprador s’asseguri que ho fa en un establiment o criador respectuós amb aquestes qüestions.  
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Les vendes irregulars comporten els següents problemes: 

 

 Cria incontrolada amb consanguinitat i sense control de defectes genètics que minvaran la seva 

qualitat de vida. 

 Desplaçaments d’animals massa joves (12 setmanes + 21 dies: problemes de socialització i 

d’immunització, risc sanitari) i reagrupament de gossos d’orígens diferents amb el consegüent 

estrès i transmissió de malalties greus (brom, coronavirus, etc.) i risc de zoonosis (giàrdies, 

ràbia, etc.).  

 Desplaçaments descontrolats des del país d’origen en condicions lamentables. 

 Afectació que te tot això en  la capacitat d’aprenentatge i el seu desenvolupament social y 

afectiu. 

 

2. Poden ser un perill per la salut pública: 

 

 Vacunes de ràbia no posades o ineficaces en animals massa joves provinents de zones amb alta 

presència de ràbia i interferència en immunitat de la mare. 

 Ineficàcia dels tractaments preventius en animals massa joves i estressats per el baix nivell del 

seu sistema immunitari. 

 Malalties transmissibles a les persones (zoonosis): giàrdies, ràbia, etc. 

 

3. Poden ser un  engany en la venda d'animals: 

 

 Desconeixement de l’origen de l’animal: si s’informa que l’animal prové d’un criador nacional o 

no es diu que prové d’un altre país (no es lliura el passaport del país d’origen de l’animal). 

 Documentació alterada: incongruències entre les dades dels registres, la documentació i/o les 

dades de l’exploració veterinària. 

 Defectes congènits per una cria incontrolada. 

 Malalties contretes durant el seu trasllat i manipulació. 

 Suposades garanties que vulneren els protocols clínics veterinaris i les normes deontològiques de 

la professió. 

 

7è.  Informar al propietari que la deontologia professional obliga als veterinaris a comunicar les anomalies 

detectades que podrien infringir els drets dels animals a l’autoritat competent, y per poder-ho fer és 

imprescindible que autoritzi a utilitzar les dades que aporta i demanar que firmi el formulari. 

 

 Aquestes irregularitats poden haver causat patiments o riscos presents i futurs en la salut i benestar de la 

seva mascota. (Informe d’AVEPA). 

 

 Donar-li eines per que denunciï les possibles infraccions en la seva compra davant la Direcció General 

de Polítiques Ambientals de la Generalitat, l’Ajuntament, els Agents Rurals (Tel. 935617000 i al 112), 

 els Mossos d’Esquadra o Seprona: 

 

o Certificat de signes de malaltia. 

o Formulari sobre possibles irregularitats. 

o FORMULARI de DENÚNCIA. 

 

8è.  Omplir el formulari  i demanar que el signi. 
 

9è. Fotocopiar tota la documentació, inclòs el formulari (es recomana l'App Camscaner) i remetre-la al 

Col·legi directament a comitecliniques@covb.cat 


