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DOCUMENT
TRASPÀS MICROXIP REIAC

T 93 418 92 94
F 93 254 74 83

T 24 h. 902 170 401
aiac@veterinaris.cat

CODI MICROXIP

SOL·LICITUD TRASPÀS MICROXIP INSCRIT EN REIAC
Per la tramitació d’una sol·licitud de traspàs d’un microxip que ja figura inscrit en el REIAC caldrà adjuntar la següent documentació:
A.

Si el propietari/posseïdor que es vol inscriure a l’AIAC és el mateix que el que figura registrat a l’arxiu de procedència: Fotocòpies del document
acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC, i la seva firma en aquest document.

B.

Si el propietari/posseïdor que es vol inscriure a l’AIAC és diferent que el que figura registrat a l’arxiu de procedència: Fotocòpia del document
acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC i l’original del document que acrediti aquesta cessió de l’animal, que estarà degudament signat pels dos
propietaris/posseïdors, o la declaració jurada/responsable del propietari/posseïdor. Caldrà també aportar al veterinari que demani el traspàs a l’AIAC
fotocòpia dels DNI de tots dos propietaris/posseïdors. Finalment haurà de signar aquest document.

El propietari/posseïdor autoritza a l’AIAC a sol·licitar a l’arxiu d’origen esmentat, les dades que en aquell consten relatives a la inscripció en el mateix de l’animal
identificat amb el codi de microxip detallat al principi.

DADES PROPIETARI/POSSEÏDOR A INSCRIURE EN AIAC
Propietari/Posseïdor

Cognoms, Nom / De nominació Social (Persona jurídica)

DNI
Si és persona jurídica: Cognom i nom de representant

DNI:

Adreça
Població i Codi Postal
Província
Telèfons / i email
DADES ANIMAL
Nom
Sexe

Espècie
Data naixement

Raça

Data identificació

Cartilla Vacunació: A -

Adreça de l'animal (Només si l'adreça és diferent de la del propietari, detalli-la a continuació)
Adreça
Població Codi Postal

Província

COMUNITAT O ARXIU DEL REIAC D’ORIGEN
□ Andalusia
(RAIA)

□ Comun. Valenciana
(RIVIA)

□ Castella i Lleó
(SIACYL)

□ Extremadura
(RIACE)

□ La Rioja
(RIAC)

□ Murcia
(SIAMU)

□ Aragó
(RIACA)
□ Asturias
(RIAPA)

□ Canàrias
(ZOOCAN)
□ Cantàbria
(RACIC)

□ Castella La Manxa
(SIIA –CLM)
□ Ceuta
(SIACE)

□ Galícia
(REGIAC)
□ Illes Balears
(RIACIB)

□ Madrid
(RIAC)
□ Melilla
(SiAMEL)

□ Navarra
(REIAC NAVARRA)
□ País Basc
(REGIA)

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal:
Responsable: Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (d'ara endavant, el Consell), amb domicili al c/Ferran Puig, núm. 15, 08023 de Barcelona. Dades de contacte del delegat de protecció de
dades: protecciodades@veterinaris.cat
Finalitat: Atendre la seva sol·licitud d'incorporació a l'Arxiu d’Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) per localitzar-lo en cas de pèrdua de la seva mascota i compliment de la legislació sobre protecció
d'animals.
Legitimació: La sol·licitud de la inscripció a l'AIAC.
Destinataris: Les seves dades podran ser cedides a tercers amb les finalitats indicades i per incorporar-les al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya i als
registres censals municipals catalans, sempre que s'hagin signat els convenis respectius entre el Consell, la Generalitat i/o els ajuntaments per al compliment de la legislació sobre protecció d'animals. A la
pàgina web www.veterinaris.cat podrà consultar la llista actualitzada de convenis subscrits.
Drets: Pot dirigir-se al Consell a les seves oficines o per correu electrònic a exercicidrets@veterinaris.cat per exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat o altres drets,
com s'explica en la “Informació addicional”.
Informació addicional: Pot obtenir-la al nostre web www.veterinaris.cat, a l'apartat "Política protecció de Dades": http://www.veterinaris.cat/commonfiles/protecciodades.asp
Les persones signants garanteixen la veracitat de les dades anteriorment consignades i es comprometen a comunicar puntualment al CONSELL qualsevol modificació.

Veterinari/a que demana traspàs a l’AIAC
Nom

Signatura Propietari/Posseïdor

.................................................................................................

Col·legiat/da Núm. ......................
Col·legi de .......................................
Data .................................

Signatura .............................

Data

................................................

EXEMPLAR PER L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)
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RECOMANACIONS PER A UNA TINENÇA RESPONSABLE


Abans de tenir un animal de companyia cal fer-se les següents reflexions:
o

Quin temps li podré dedicar?

o

Disposo d’espai suficient?

o

Tota la família hi està d’acord?

o

Quan estigui malalt m’hi podré dedicar?

o

Quan faci vacances, què en faré?

o

Podré fer front a totes les despeses que comporta?

o

Tindré cura que hi hagi una correcta convivència?

o

Coneixo les obligacions legals que assumeixo?



Si ha decidit que sí que pot tenir un animal de companyia és el moment de demanar informació a un
professional veterinari col·legiat que li donarà tota la informació necessària sobre el tipus d’animal i els
calendaris de vacunes i revisions periòdiques que necessiti.



En cas d’adoptar convé buscar una associació protectora (pública o privada) de confiança on li han d’entregar un
animal sa, desparasitat, vacunat, identificat, esterilitzat i amb un contracte d’adopció.



La nova mascota és un esser viu, sensible i vulnerable que necessita cura i atenció diària i el seu destí dependrà
integrament de qui ha decidit adoptar-lo o adquirir-lo. Caldrà educar-lo d’acord amb les normes de convivència
establertes tant a la llar com als espais comuns (via pública, espais verds, platges, etc).



S’ha d’evitar fer soroll i molestar els veïns. No utilitzar balcons i terrasses com a habitatge ni com a lloc destinat
a les defecacions del teu animal. Cal respectar els espais comuns dels immobles (escales, ascensors, replà
d’entrada… ). Vigila que no s’escapi i deambuli pel carrer. Al carrer cal dur-lo lligat i, si s’escau, cal posar-li el
morrió. S’han de recollir les excrements i vigilar que no els facin als parcs infantils. Cal procurar que en els espais
d’esbarjo no molesti els altres usuaris i evitar els conflictes i les baralles amb els altres animals.



És millor no deixar sols els gossos amb els infants. Encara que semblin animals dòcils i que estiguin educats, és
difícil preveure la seva conducta en absència de la persona propietària.



L’esterilització és la solució a la cria incontrolada dels animals domèstics, causa principal del seu abandonament.
A més a més millora la convivència, evita els hàbits de fugida durant el període de zel i no modifica aspectes de
la seva intel·ligència ni provoca depressió. No és un procediment dolorós ni provoca patiment, evita patologies
del sistema reproductor tant en mascles com en femelles i està indicada en algunes patologies del
comportament.



Cal vacunar i desparasitar l’animal regularment per prevenir l’aparició de malalties infeccioses i parasitàries,
algunes de les quals poden afectar a les persones. S’ha de mantenir l’animal aïllat de possibles focus d’infecció
almenys fins que estigui correctament vacunat.

CONFIEU AL VETERINARI LA SALUT DEL VOSTRE ANIMAL

EXEMPLAR PEL PROPIETARI / POSSEÏDOR

