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 INFORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE GENERAL D’ANIMALS DE COMPANYIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (ANICOM)  
1- És el mateix portar xip que està identificat? No. Una cosa és implantar un xip a un animal i una altra 
és que aquest xip estigui vinculat a un registre. Sempre cal sol·licitar aquest registre, ja que sinó el 
nostre animal no es considera identificat i per tant estaria incomplint amb la llei. En cas de pèrdua no es 
pot localitzar el propietari si el número de xip no està registrat en cap base de dades, per tant vinculat a 
les dades del propietari.  

2- Quins animals estan obligats a estar registrats en aquest arxiu? Tots els gats, gossos i fures que 
viuen a Catalunya.  

3- Qui ens pot fer el tràmit del registre? Les entitats protectores o bé els veterinaris que identifiquen als 
animals.  

4- On es poden registrar en cas que el nostre animal ja porti xip? El podem registrar directament al 
nostre ajuntament, ja que tots els ajuntaments de Catalunya estan obligats a utilitzar aquest arxiu com a 
base de dades del cens municipal. Encara hi ha algun ajuntament que cobra pel tràmit de censar, però la 
majoria no.  

5- El tràmit és gratuït? Sí, l’alta al registre és gratuïta. En tot cas, només cal que paguem l’adopció de 
l’animal a la protectora (on està inclosa la identificació i l’esterilització de l’animal) o bé el servei de la 
implantació del xip al veterinari.  

6- Els tràmits de canvi de propietari, nom, adreça o dades diverses s’han de pagar? No, tots els canvis 
són gratuïts en l’ANICOM.  

7- Aquest registre és públic o privat? L’ANICOM és un registre públic, de la Generalitat de Catalunya, al 
qual tenen accés gratuït tots els ajuntaments i prèvia sol·licitud totes les protectores, veterinaris i 
policies. Per tant, la localització del propietari en cas de pèrdua pots ser molt ràpida.  

8- Existeix un telèfon 24h per tal d’informar de la pèrdua o trobada d’un animal i localització del 
propietari? Sí, de dilluns a divendres de 8 a 15h al 93 567 42 00 o bé durant les 24h del dia a 93 561 70 
00  

9- En cas de pèrdua del meu animal fora de Catalunya, què he de fer? Donat que aquest arxiu encara 
no està dins La Red Espanyola d’Identificació d’Animals de Companyia d’Espanya, REIAC, ni l’europea, 
l’EUROPETNET (s’està treballant per incorporar-s’hi) heu de posar-vos en contacte i denunciar la pèrdua 
a l’Arxiu de la Comunitat Autònoma o del país on heu perdut l’animal, mitjançant qualsevol veterinari 
d’aquella zona.  

10- Tots els veterinaris de Catalunya treballen amb l’ANICOM? No, malgrat és el registre obligatori per 
llei a Catalunya. Segons l’article 15.2 del DL 2/2008 de protecció animal, els veterinaris estan obligats a 
comunicar les dades dels animals que identifiquin a aquest registre. Tot i així, encara no tots els 
veterinaris treballen amb l’ANICOM, tot i que cada vegada són més els que sol·liciten l’accés gratuït que 
serveix per comprovar les dades del propietari i per poder fer les altes immediates dels animals dels 
ajuntaments que ja ho permeten.  

11- Existeixen altres arxius on donar d’alta el nostre animal a Catalunya? Sí, a Catalunya també existeix 
una base de dades privada del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, l’AIAC, a la qual el nostre 
animal pot estar registrat. Aquest arxiu no és obligatori, per tant el nostre animal sempre ha d’estar 
inscrit a l’ANICOM i si volem també a l’AIAC (però aquest és opcional).  

12- Quan és recomanable que estigui el meu animal inscrit en els dos arxius? En el cas que viatgem 
amb el nostre animal fora de Catalunya.  

13- Els veterinaris i entitats protectores poder donar d’alta els animals directament? Actualment més 
de 240 ajuntaments han acceptat que es puguin fer les altes dels animals del seu municipi directament 
des del veterinari o protectora, per tant en alguns casos sí. Això permet que l’animal quedi registrat al 
moment d’implantar-li el xip.  

14- És obligatori que el nostre animal de companyia porta una placa al collar amb dades del 
propietari? Sí, tots els gats, gossos i fures han de portar una placa identificativa sobretot amb telèfon 
del propietari o posseïdor, pels casos de pèrdues.          
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