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Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) i al
cens municipal per part de la persona propietària o posseïdora
Dades del/de la propietari/ària o posseïdor/a de l'animal
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon/s

Adreça de correu electrònic

Data de naixement

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

Gat

Fura

Consideracions especials (només per a gossos)1
Gos d'assistència
Perillós

Altres

Nom

Raça (en cas de gos i gat)
Esterilitzat

Sexe:
Mascle

Femella

Mida
Sí

No

Data de naixement
Gran

Mitjana

Petita

Domicili habitual de l'animal
Coincideix amb el de la persona sol·licitant

Altre (específiqueu-ho):

Adreça

Població

Codi postal

Lloc de marcatge del microxip d'identificació
Coll

Creu

Engonal

Llom

Múscul pectoral

Altre (específiqueu-ho):

Número de microxip2

Motius de comunicació de les dades
Inscripció al Registre d'un animal provinent de fora l'Estat. És obligatori annexar còpia del passaport de l'animal.
Inscripció al Registre d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat. És obligatori annexar la documentació acreditativa
de la identificació de l'animal
Baixa per la mort de l'animal. Data de la mort:
Baixa per canvi de municipi fora de Catalunya.
Canvi de municipi de l'animal a Catalunya.
Canvi de la persona propietària o posseïdora. La documentació a annexar ve determinada pel motiu del canvi (compra, adopció,
donació o herència.
Canvi de dades de la persona propietària o posseïdora. Especifiqueu-ho:
Canvi de dades de l'animal. Especifiqueu-ho:

Documentació adjunta
Documentació acreditativa de l'animal
Còpia del passaport
Document de la REIAC
Cartilla veterinària
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Documentació acreditativa de canvi de propietari
Contracte de compravenda
Document d'adopció
Document de donació (dades propietari antic, data donació, voluntat de donació)
Document acceptació herència o acta declaració hereus abintestat
Certificat defunció (antic propietari)
Certificat últimes voluntats
Còpia del testament
Altres:

Autorització per a rebre notificacions electròniques
Accepto rebre notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.

Indiqueu el nom de la persona física o jurídica i el NIF/DNI per a 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.
NIF/NIE

Nom i cognoms o nom de la persona jurídica

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Declaracions
En el cas d'inscripció de l'animal al Registre, declaro que el/la veterinari/ària amb el nom i cognoms
i número de col·legiat3

ha identificat l'animal que consta a la comunicació.

Població

Data

Signatura de la persona sol·licitant

1. Són mútuament excloents, un gos d'assistència mai pot ser perillós i viceversa.
2. El número de xip és de 15 dígits. En cas de tramitació presencial enganxeu l'etiqueta del microxip. En el cas de presentació telemàtica
adjunteu la fotografia a la Petició genèrica.
3. Indiqueu la primera lletra de la província on exerceix el/la veterinari/ària (B: Barcelona, G: Girona, L: Lleida, T: Tarragona), seguit del
número de col·legiat/ada.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Registre general d'animals de companyia.
Responsable del tractament: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Finalitat: Gestionar les dades de les persones propietàries i posseïdores d'animals de companyia i altres dades incloses als registres
censals d'animals de companyia dels ajuntaments en el marc de la gestió del Registre general d'animals de companyia.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: El Registre general d'animals de companyia té la consideració de públic d'acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15
d'abril. No obstant això, les dades es comunicaran als ajuntaments i a altres ens locals, als cossos de seguretat i als veterinaris
col·legiats per a l'acompliment de la finalitat del Registre. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per
a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o l'oposició al tractament.
http://territori.gencat.cat/tractament_dades_drets
Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu la fitxa descriptiva del tractament que es farà de les vostres
dades personals: http://territori.gencat.cat/tractament_dades_085

Per a:

Ajuntament de/d'
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

