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Comunicació de l'alta d'un animal al Registre d'Animals de Companyia (ANICOM) i al 
cens municipal1 

Dades del/ de la propietari/ària o posseïdor/a de l'animal

Noms i cognoms NIF/NIE

Adreça Codi postal

Població Adreça de correu electrònic Telèfon/s

Sexe:

Home Dona

Data de naixement

Dades de l'animal que s'ha d'inscriure
Espècie

Gos Gat Fura
Consideracions especials (només per a gossos)2 

 Perillós Gos d'assistència

Raça Nom

Sexe:

Mascle Femella

Esterilitzat

Sí No

Mida

Gran Mitjana Petita
Data de naixement

Domicili habitual de l'animal

Coincideix amb el de la persona sol·licitant Altre (específiqueu-ho)

Sistema d'identificació

Microxip Tatuatge

Lloc de marcatge del microxip d'identificació

Coll Altre (específiqueu-ho)

Número de microxip o etiqueta del xip3 

 

Dades del veterinari/ària que ha fet l'identificació

Noms i cognoms Número de col·legiat/ada4 

Signatura i segell

Motius de la inscripció al registre

Alta de l'animal (per naixement o adquisició)

Baixa per la mort de l'animal. Data de la mort:

Canvi de municipi de l'animal. Municipi anterior:

Canvi de propietat de registre.Dades de l'anterior propietari/ària:

Altres (específiqueu-ho)

Noms i cognoms NIF/NIE Signatura
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Autorització per a rebre notificacions electròniques

Accepto rebre  notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.

Indiqueu el nom de la persona física o jurídica i el NIF/DNI per rebre i consultar les notificacions. Indiqueu, així mateix, l'adreça 
electrònica on  voleu rebre els avisos de  les nostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu un avís d'SMS. 
 
Nom i cognoms o nom de la persona jurídica NIF/NIE

Adreça electrònica Telèfon mòbil

Població Data

Signatura de la persona sol·licitant 

1. En cas de pèrdua de l'animal a Catalunya, truqueu al 93567 42 00 (de 8.00 a 15.00 h de dilluns a divendres) o bé, al 93561 70 00 
(operatiu 24 h). Si perdeu l'animal fora de Catalunya, poseu-vos en contacte amb el Registre d'Animals de Companyia de la comunitat 
autònoma on s'ha perdut l'animal. 
2. Són mútuament excloents, un gos d'assistència mai pot ser perillós i viceversa. 
3. El número de xip ha de constar de 15 dígits. Si ho preferiu, podeu disposar d'aquest espai per enganxar-hi l'etiqueta del microxip. 
4. B: Barcelona, G: Girona, L: Lleida, T: Tarragona. Seleccioneu la província on exerceix el/la veterinari/ària.

D'acord amb la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades seran incorporades al Registre d'Animals de Companyia del qual és responsable la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat de disposar d'informació relativa al cens als animals de 
companyia. Les dades de la persona propietària es podran cedir als municipis d'acord article 14 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció d'animals i amb el consentiment de la persona propietària als Cossos de 
Seguretat, als veterinaris/àries i als centres d'acollida d'animals que tinguin accés al Registre. S'entén que amb la signatura d'aquesta 
sol·licitud es dona consentiment a la cessió. Podeu exercir els drets  d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei 
d'Organització, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat. 
 

Per a:     Ajuntament de/d'

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural  
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Sol·licitud de baixa o modificació de dades al Registre de Nuclis Zoològics de 
Catalunya
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