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Des de la Comissió Interlocutora de Protectores d’Animals de Catalunya (CIPAC),   us 
volem informar de l’existència del Registre General d’Animals de Companyia 
(ANICOM) de la Generalitat de Catalunya, que funciona des del novembre de l’any 
2011 i que per altra banda és obligatori per llei. Malgrat existeix una altra base de 
dades privada (AIAC), aquesta l’ANICOM, és l’oficial de l’administració, tal i com ens 
especifica el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de Protecció dels animals i del qual us transcrivim els articles 14 i 15 sobre 
identificació  i registre 
 
Article 14 
 
Registre general d’animals de companyia i censos municipals 
 
14.1 Es crea el Registre general d’animals de companyia, que és gestionat pel departament 
competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel conjunt de 
dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que estableix l’apartat 2. 
14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han 
d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al 
cens, han de constar les dades d’identificació de l’animal, les dades de la persona posseïdora o 
propietària i les altres dades que s’estableixin per reglament. 
14.3 La persona propietària o posseïdora d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres 
mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el 
canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades incloses en el cens per 
comunicar-ho al cens municipal o al Registre general. Prèviament a la inscripció de l’animal en 
el cens municipal o en el Registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d’acord amb 
el que preveu l’article 15.1. 
14.4 Els censos municipals i el Registre general s’elaboren seguint criteris de compatibilitat 
informàtica d’acord amb les directrius elaborades pel departament competent en matèria de 
medi ambient. 
14.5 El departament competent en matèria de medi ambient estableix un sistema informàtic de 
gestió única del Registre general compatible amb els censos municipals i amb els de les 
institucions privades que ho demanin. Aquest sistema informàtic s’ha de regir pels principis 
d’eficiència, eficàcia, unitat, coordinació, gestió ordenada i servei públic, i ha de facilitar la 
gestió a les administracions locals. 
14.6 El Registre general d’animals de companyia pot ser gestionat directament pel departament 
competent en matèria de medi ambient o bé mitjançant l’encàrrec de gestió, d’acord amb les 
condicions i els requisits establerts per la legislació vigent. 
14.7 Els gossos, els gats i les fures han de dur d’una manera permanent pels espais o les vies 
públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de 
constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària. 
14.8 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 
comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini de quaranta-
vuit hores, de manera que en quedi constància. 
14.9 El Registre general d’animals de companyia és públic i hi pot accedir tothom qui ho 
sol·liciti, d’acord amb el procediment i els criteris establerts en la legislació sobre el procediment 
administratiu i en la normativa sobre protecció de dades. 
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Article 15 
 
Identificació 
 
15.1 Els gossos, els gats i les fures han de ser identificats mitjançant: 
         a) Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat. 
         b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària. 
15.2 La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la persona 
posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades de la identificació 
establertes per l’article 14.2. Així mateix, ha de comunicar les dades de la identificació al 
Registre general d’animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la 
identificació. 
15.3 Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia que provinguin d’altres 
comunitats autònomes o de fora de l’Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de 
validar-ne la identificació i registrar-los d’acord amb el procediment que s’estableixi per 
reglament. 
15.4 La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori per 
fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que hi faci 
referència. Qualsevol transacció duta a terme sense que hi consti la identificació de l’animal és 
nul·la i es té per no feta. La nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les 
responsabilitats que li puguin correspondre. 
15.5 S’ha d’establir per reglament la necessitat d’identificar obligatòriament altres espècies 
d’animals per raó de la seva protecció, per raons de seguretat de les persones o béns o per 
raons ambientals o de control sanitari. 
 
 
Avantatges en l'ús de l'ANICOM: 
 
1- És una base de dades pública a la qual tenim accés gratuït tots els ens relacionats 
amb els animals perduts o abandonats que ho sol·licitem: protectores d'animals, 
veterinaris, agents de l'autoritat (Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, SEPRONA i 
policies locals) amb accés de consulta per localitzar els propietaris d’animals perduts i 
tots els ajuntaments,  per poder donar d’alta i registrar, a més de la unitat responsable 
del Registre, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Es pot enviar el 
document de sol·licitud a mamen.vidal@gencat.cat per tal de tenir accés al Registre. 
 
2- En aquesta base de dades hi ha registrats tots els animals censats als municipis i, 
de moment les dels animals donats d’alta a l’AIAC dels anys 2012-2013 i en principi 
hauria d’haver-hi la resta d’anys a partir del 2013 també, segons el conveni signat 
entre el Dpt d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell del Col·legi de Veterinaris (propietari de l'AIAC). 
 
3- Aquesta base de dades permet tenir en xarxa totes les dades dels censos 
municipals d'animals de companyia de Catalunya, fet que permet trobar un gos 
registrat en un municipi que hagi estat trobat, perdut o abandonat en un altre. La 
localització del propietari és molt més ràpida, tenint en compte que tots els ens hi 
tenen accés. 
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4- Considerant que l’ANICOM és d’ús i alta gratuït des del DAAM, caldria tenir en 
compte la importància que el registre d’inscripció als cens municipal dels animals fos 
també gratuït. Entenem que el màxim interès dels municipis hauria de ser tenir tots els 
seus animals controlats per evitar-ne la seva pèrdua i sancionar-ne l’abandonament. 
És important valorar que les despeses de la gestió de la recollida i acollida dels 
animals no identificats trobats als carrers són superiors als ingressos que es poden 
obtenir mitjançant la taxa d’alta al cens. Per tant, creiem necessària la gratuïtat de 
l’alta al cens. Aquest és un dels nostres objectius. 
 
5- Moltes entitats de protecció animal i alguns veterinaris ja estan donant d’alta als 
animals que donen en adopció, als que tenen acollits i els que s’identifiquen,  només 
en aquest registre, que és l’oficial i obligatori per llei i per tant, és important que quant 
trobem un animal perdut amb xip o el perdem, comprovem i avisem a les dues bases 
de dades que existeixen actualment: a l’AIAC  i a l’ANICOM (al tenir-ne accés tots els 
ens, podrem localitzar més ràpid al propietari). 
 
6- El document per donar d’alta, fer canvis de dades, canvis de propietari, etc és 
gratuït i el podem descarregar de la web:  
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30
b0c0e1a0/?vgnextoid=b7df5665971bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vg
nextchannel=b7df5665971bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=5ac9d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD&newLang=
ca_ES 
 
7- Tots els ens que treballem amb animals tenim un telèfon 24h per localitzar els 
propietaris d’animals perduts si estan identificats i donats d’alta a l’ANICOM. El telèfon 
és el 93 561 70 00 (Central del Cos d’Agents Rurals de Torreferrussa) o bé de dilluns a 
divendres de 8h- 15h al 93 567 42 00 (Dpt. de Medi Natural de Gencat). 
 
8- Les protectores i veterinaris poden sol·licitar fer les altes al Registre 
informàticament, sol.licitant-ho a cada ajuntament que els interessi  amb el document 
de sol·licitud corresponent. Alguns municipis ja han acceptat que es pugui fer i per tant 
només cal que envieu un correu a mamen.vidal@gencat.cat per tal que us activi aquell 
municipi en el vostre usuari d’accés que prèviament haureu sol·licitat. 
 
9- Els microxips homologats es poden comprar en algun proveïdor majorista que els 
vengui si sou veterinaris o entitats protectores. El seu preu oscil.la al voltant de 3€ per 
xip, i tenint en compte la gratuïtat de l’alta, només suposa el cost del servei veterinari. 
Aquest fet  resulta una disminució important del preu que implicarà moltes més 
identificacions per part dels propietaris, i menys abandonaments i pèrdues. 
 
10- Després de sol.licitar poder formar part de la xarxa espanyola de bases de dades 
d’animals identificats amb xip, la REIAC, que així s’anomena, va respondre que donat 
que els seus estatuts només permeten una base de dades per comunitat autònoma i 
donat que l’AIAC (bbdd del Consell del Col.legi de Veterinaris de Catalunya) ja en 
forma part, no es podia acceptar a l’ANICOM, malgrat sigui la bbdd obligatòria per llei 
a Catalunya. Aleshores es va decidir informar a tots els arxius d’animals de totes les  
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comunitats autònomes d’Espanya de l’existència de l’ANICOM i que si ho sol·liciten, 
se’ls donarà accés gratuït a l’aplicació per tal que puguin localitzar els animals catalans 
perduts a altres comunitats i donats d’alta només a l’ANICOM. Varies CCAA ja tenen 
l’accés.  
 
11-També s’ha sol·licitat poder està dins la bbdd europea (EUROPETNET), en aquests 
moment s’està esperant resposta de Brusel.les. 
 
  
Per qualsevol dubte, podeu trucar al 679628743 (Alba Jornet) 
 
Barcelona, 23 de setembre del 2015         


