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CAPÍTOL I.-DEFINICIÓ, OBJECTE, DOMICILI, HORARI I SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
Article 1.- Definició
L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (d’ara endavant “l’AIAC”) es un servei
que, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (d’ara endavant el “Consell”),
s’ofereix als ciutadans propietaris o posseïdors d’animals de companyia, amb la
intervenció directa dels veterinaris col·legiats, i que permet localitzar-los quan els seus
animals, degudament identificats, són trobats.
Article 2.- Objecte
Els principals objectius de l’AIAC i les principals raons que van impulsar al Consell a
crear-lo són:
1. Augmentar el grau de conscienciació social respecte de la necessitat d’un
comportament responsable exigible als propietaris o posseïdors d’animals de
companyia, tant des del punt de vista social, com normatiu.
2. Impulsar el paper del veterinari com a professional sanitari.
3. Disposar d’un registre d’animals de companyia capaç de garantir el seu control
sanitari així com de poder controlar possibles epizoòties i zoonosis.
4. Mantenir el control de la informació relativa als animals de companyia identificats
que son objecte de transacció comercial.
5. Fomentar i potenciar la tinença responsable dels animals de companyia, mitjançant
la difusió, en tots els impresos que es distribueixen als propietaris o posseïdors dels
animals identificats, de la informació relativa a com han de mantenir-se els animals
de companyia de forma responsable.
6. Oferir als propietaris o posseïdors dels animals de companyia un mecanisme capaç
d’evitar i prevenir, en la mesura del possible, robatoris, pèrdues i la eutanàsia dels
animals identificats sense coneixement ni voluntat dels seus propietaris o
posseïdors.
7. Actuar de forma àgil en la recuperació dels animals extraviats, posant tots els medis
al seu abast per la seva localització immediata, així com informar de les
responsabilitats derivades en cas d’infracció de la normativa vigent sobre protecció
d’animals.
8. Evitar els abandonaments, en la mesura del possible, informant i advertint de les
conseqüències derivades d’aquest comportament, accionant els seus mecanismes
adreçats a la localització dels propietaris o posseïdors responsables dels
abandonaments i col·laborant en la persecució i posterior sanció, en cas de
procedir, per part de les Administracions responsables.
El Consell podrà signar els oportuns convenis de col·laboració amb les Administracions,
entitats, associacions i demès interessats en la lluita contra l’abandonament d’animals
de companyia, per tal de facilitar l’accés “on-line” a l’AIAC per una més ràpida
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localització dels propietaris o posseïdors dels animals de companyia perduts o
extraviats.
Article 3.- Domicili
L’AIAC és un servei creat, organitzat, dirigit i depenent del Consell que té la seva seu a
08023-BARCELONA, C/ Ferran Puig, núm. 15.
La Web institucional de l’AIAC a l’actualitat és http://www.veterinaris.cat . Aquesta
podrà modificar-se per acord del Ple del Consell, que serà comunicat en el seu cas a les
persones col·legiades a través dels mitjans de comunicació de les corporacions
veterinàries catalanes.
Article 4.- Horari i servei d’atenció telefònica
L’horari d’atenció al públic de l’AIAC serà el que en cada moment s’estableixi
mitjançant acord del Consell.
L’accés a la base de dades de l’AIAC per part de les persones ó entitats degudament
autoritzades es farà per els sistemes i mitjans tècnic de comunicació aprovats en cada
moment pel Consell.
L’AIAC presta un servei d’atenció telefònica als propietaris o posseïdors, veterinaris,
centres de recollida d’animals, ajuntaments i d’altres administracions i autoritats. A
més l’AIAC dóna un servei d’atenció telefònica 24 hores exclusiu per la gestió de
localitzacions i pèrdues d’animals identificats.
CAPÍTOL II.- ALTA D’UN ANIMAL A LA BASE DE DADES DE L’AIAC
Article 5.- Informació que té accés a la base de dades de l’AIAC
5.1. A la base de dades de l’AIAC s’enregistra la informació relativa als propietaris o
posseïdors i els seus animals de companyia i als veterinaris que intervenen.
Les dades referents als propietaris o posseïdors que s’inscriuen a la base de dades
de l’AIAC són: nom i cognoms, DNI, domicili (adreça, població, codi postal i
província), telèfons i “e-mail”. Si el propietari o posseïdor es una persona jurídica
es farà constar la seva denominació social, CIF, domicili (adreça, població, codi
postal i província), telèfons, “e-mail”) i el nom i cognoms del seu representant i el
seu DNI.
Les dades referents als animals que s’inscriuen a la base de dades són: codi o
número del microxip, data d'identificació, núm. de cartilla sanitària, espècie, nom
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o grup taxonòmic, raça o nom científic/comú, sexe, capa, mida, data naixement, si
pertany a una raça potencialment perillosa i zona d’implantació del microxip.
Les dades referents als veterinaris que s’inscriuen a la base de dades de l’AIAC
són: nom i cognoms, núm. de col·legiat i Col·legi al que consta inscrit.
5.2. L’AIAC disposa també d’un apartat específic on s’inscriuen les sentències dictades
pels jutges i Tribunals i les resolucions de les Administracions que puguin afectar als
animals inscrits i/o als seus propietaris o posseïdors.
5.3. L’aplicació de l’AIAC està preparada per controlar i recollir informació sobre els
gossos d’assistència i les persones que en fan ús, i sobre els gossos considerats
potencialment perillosos i els seus propietaris o posseïdors.
Article 6.- Requisits formals per l’accés de la informació a la base de dades
La informació esmentada en l’article anterior haurà de ser comunicada a l’AIAC en els
documents (en paper o en format electrònic) que en cada moment es determinaran.
La identificació electrònica permet al veterinari el registre immediat del microxip en el
moment de la implantació, i complimentar els documents d'identificació, de
modificació de dades (excepte les modificacions del nom, cognoms i DNI del propietari
o posseïdor que s’hauran de fer directament a l’AIAC), de canvi de propietari o
posseïdor i de registre de passaport directament a la pantalla corresponent de
l'aplicació AIAC, sense perjudici d’enviar el document signat pel propietari o posseïdor i
pel propi veterinari a l’AIAC pel seu arxiu.
Aquesta documentació (en paper o en format electrònic) només podrà ser emesa des
de l’AIAC i adquirida per veterinaris col·legiats que exerceixin a Catalunya, directament
al Col·legi provincial del seu àmbit d’actuació.
Article 7.- Consentiment del propietari o posseïdor
El propietari o posseïdor haurà de ser informat pel veterinari dels serveis que
s’ofereixen des de l’AIAC, i per tant, haurà d’autoritzar l’entrada i l’ús de les seves
dades personals a la base de dades de l’AIAC amb aquesta finalitat.
També haurà d’autoritzar al Consell per al tractament de les seves dades personals i
per la seva cessió a tercers en compliment dels objectius de l’AIAC (localització del
propietari o posseïdor i compliment de la legislació vigent sobre protecció d’animals en
els casos del seu abonament), i a l’Administració en els supòsits legalment establerts.
L’AIAC podrà cedir les dades dels propietaris o posseïdors d’animals trobats i acollits
per administracions públiques o entitats que treballin en la seva representació, prèvia
sol·licitud seguint el protocol establert en cada moment.
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Article 8.- Requisits tècnics per a la inscripció
Per tal que aquesta informació tingui entrada en la base de dades de l’AIAC, la
identificació de l’animal s’haurà d’haver realitzat mitjançant la implantació de microxip
ISO a la banda esquerra del coll i, si no és possible, a la zona de la creu entre les dues
espatlles.
Els medis d’identificació admesos per l’entrada de la informació a la base de dades,
seran els que estableixi en cada moment la legislació vigent. Actualment es obligatori
per donar-los d’alta a l’AIAC que els microxips que s’implantin compleixin amb les
normes ISO 11784 i 11785.
A l’AIAC es poden registrar, amb el corresponent document d’identificació, a part dels
microxips distribuïts pel Consell i els Col·legis, aquells animals identificats amb
microxips que compleixen les normatives ISO abans esmentades.
Si l’animal ja porta un microxip però aquest no compleix amb la normativa ISO 11784 i
11785, el veterinari haurà d’informar al propietari o posseïdor sobre l’obligatorietat de
que l’animal estigui identificat mitjançant un microxip ISO i, amb la seva conformitat,
l’implantarà un nou microxip ISO per donar-lo d’alta a l’AIAC. En cap cas s’haurà
d’extirpar el microxip original.
A l’AIAC també consten registrats els animals que varen ser identificats mitjançant el
sistema de tatuatge.
Article 9.- Documentació per la identificació
A.- La documentació editada pel Consell per identificar es la següent:
 La cartilla sanitària de l’animal.
 El document d’identificació (en paper o en format electrònic).
En el moment de la compra el veterinari pot triar entre documents d’identificació en
paper o electrònics.
B.- Altres documents editats i distribuïts pel Consell en relació a la identificació són:





El document de canvi de propietari/posseïdor (paper o electrònic).
El document de modificació de dades (paper o electrònic).
El document de traspàs de microxip inscrit a un altre arxiu del REIAC (paper).
El passaport i document de registre del passaport (aquest últim en paper o
electrònic).
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9.1. Cartilla sanitària
La cartilla és un document sanitari, degudament numerat, que permet relacionar cada
cartilla amb el veterinari que l’ha adquirit.
Les cartilles sanitàries només seran subministrades en els Col·legis o en el Consell als
veterinaris col·legiats exercents.
Existeixen un model de cartilla per a gossos, gats i fures i un altre per la resta d’animals
de companyia exòtics.
No és vàlid el passaport per animals de companyia en substitució de la cartilla
sanitària.
9.2. Document d'identificació
Consisteix en un document numerat que permet, un cop degudament emplenat, l’alta
a l’AIAC. La numeració es diferent si el document es en format electrònic o en paper, i
permet relacionar cada document amb el veterinari o la raó social que l’ha adquirit.
Aquest imprès d'alta en l'AIAC consta de 3 exemplars: un per l’AIAC, un altre pel
veterinari i un tercer pel propietari o posseïdor.
El veterinari al document d’identificació farà constar, a més de les seves dades (nom i
cognoms, núm. de col·legiat i col·legi al que consta inscrit), les dades dels propietaris o
posseïdors i dels seus animals de companyia que s’han relacionat a l’article 5, apartat
5.1., d’aquest Reglament.
Un cop aquest document (tant si es en paper o en format electrònic) s’hagi omplert i
s’hagin revisat les dades introduïdes, serà signat pel propietari o posseïdor de l'animal i
pel veterinari, i remès a l'AIAC o als Col·legis corresponents en el termini màxim de 20
dies per donar-lo d'alta en la base de dades i arxivar-lo, en el cas que s’hagi optat per la
identificació en paper, o simplement pel seu oportú arxiu, en el cas de la identificació
electrònica.
9.3. Altres documents editats i distribuïts pel Consell en relació a la identificació
9.3.1. Document de canvi de propietari o posseïdor
Un canvi de propietari o posseïdor d’un animal identificat amb microxip i registrat a
l’AIAC es farà amb aquest document (en paper o en format electrònic), a disposició
dels veterinaris que exerceixen la clínica de petits animals de companyia, i que deuran
signar el propietari o posseïdor anterior de la mascota, l’actual propietari o posseïdor i
el veterinari que tramita el canvi.
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El document té quatre exemplars que són (1) per l’AIAC, (2) pel propietari o posseïdor
actual, (3) pel propietari o posseïdor anterior i (4) pel veterinari. Si qualsevol dels dos
propietaris o posseïdors és una persona jurídica, caldrà que actuï mitjançat el seu
representant, identificat amb nom i cognoms, DNI i firma.
Si no es pot obtenir la signatura del propietari o posseïdor que cedeix l’animal, titular
anterior, el document de canvi de propietari o posseïdor haurà d’anar obligatòriament
acompanyat de qualsevol dels documents següents:
De cessió o adopció expedit per l’Ajuntament o el Centre d’ Acollida. En aquest
document constaran les dades de l’entitat que el dóna en adopció, la data i les
dades de la persona adoptant.
Declaració jurada/responsable del propietari o posseïdor actual sobre la
legitimitat de la seva tinença de l’animal.
Si el propietari o posseïdor inicial és mort, el/s seu/s hereu/s haurà/n de signar el
document de canvi de propietari o posseïdor, acreditant-se com a tal/s mitjançant
còpia del document d'acceptació d'herència per la seva part. Haurà/n d'aportar també
els següents documents: certificat de defunció del propietari o posseïdor, certificat
d'últimes voluntats i còpia del testament o de l'acta de declaració d'hereus abintestat.
D'aquesta documentació el veterinari es guardarà una còpia. Pel cas que l’/els hereu/s
no disposi/n de la documentació anterior, també podrà fer-se el canvi mitjançant la
oportuna declaració jurada/responsable que faci/n a l’efecte com propietari/s o
posseïdor/s actual/s de l’animal. En el document de canvi de propietari o posseïdor es
consignaran el número de DNI i nom i cognoms del propietari o posseïdor difunt i el/s
del/s hereu/s que autoritza/en el canvi i signa/en el document.
El Consell un cop registrat el canvi de propietari o posseïdor, enviarà al nou titular una
carta i una targeta de comunicació de que les seves dades i el seu animal de companyia
figuren inscrites a l’AIAC.
9.3.2. Document de modificació de dades
La finalitat del mateix és incloure diferents tràmits (canvi de domicili, modificacions de
telèfons, rectificació de dades errònies, i/o donar de baixa un microxip) en un sol
document.
Aquest document es podrà trobar (en paper o en format electrònic), a qualsevol clínica
veterinària i a la pàgina web del Consell, i pot ser tramitat directament pel
propietari/posseïdor o a través del veterinari.
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Si qui comunica el canvi de domicili, modificacions de dades o baixa de l’animal, és el
propietari o posseïdor directament cal adjuntar fotocòpia del DNI. Si pel contrari
aquests canvis de domicili, modificacions o baixes són comunicades pel veterinari, no
caldrà còpia del DNI del propietari o posseïdor, però el veterinari s'haurà d'identificar
degudament en l'apartat inferior del document. Excepcionalment, quan no sigui
possible obtenir la signatura del propietari o posseïdor, es podran fer els canvis,
modificacions i baixes sota la responsabilitat del veterinari signant.
Si els canvis afecten a animals que ja constin inscrits a l’AIAC, qualsevol veterinari que
consti donat d’alta com usuari de l’aplicació informàtica podrà fer-los en format
electrònic. Les úniques dades que no es permeten canviar al veterinari directament a
través de l’aplicació de l’AIAC són el nom, cognoms i DNI del propietari o posseïdor.
Les modificacions relatives als gossos considerats potencialment perillosos, es faran
també pel veterinari amb el document de modificació de dades, que anirà acompanyat
d’un document/nota del veterinari degudament signat exposant els motius que
justifiquen aquesta modificació a realitzar.
9.3.3. Document de traspàs de microxip inscrit a un altre arxiu del REIAC
A l’AIAC es pot donar d’alta un animal que ja està registrat en un altre arxiu de la “Red
Española de Identificación de Animales de Compañía” (d’ara endavant el REIAC), quan
l’animal canviï la seva residència a Catalunya, des d’una altra Comunitat Autònoma.
La tramitació de la sol·licitud de traspàs s’haurà de fer amb aquest document, que
estarà a disposició dels veterinaris que exerceixen la clínica de petits animals de
companyia. A més caldrà adjuntar la següent documentació:
A. Si el propietari o posseïdor que es vol inscriure a l’AIAC és el mateix que el que
figura registrat a l’arxiu de procedència:
-

Fotocòpia del document acreditatiu del registre en l’arxiu d’origen REIAC.
Fotocòpia del seu DNI.

B. Si el propietari o 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.
L’original del document que acrediti la cessió de l’animal, que estarà
degudament signat pels dos propietaris o posseïdors (cedent –antic propietari
o posseïdor- i cessionari –nou propietari o posseïdor-). També s’admetrà la
declaració jurada/responsable del propietari o posseïdor actual sobre la
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-

legitimitat de la seva tinença de l’animal, quan per qualsevol motiu no es pugui
adjuntar el document de cessió de l’animal al seu favor.
Fotocòpia del DNI del propietari o posseïdor actual, i del propietari o posseïdor
anterior quan sigui possible.

El propietari o posseïdor autoritzarà a l’AIAC a sol·licitar a l’arxiu d’origen les dades que
en aquell constin relatives a la inscripció en el mateix de l’animal identificat amb el
codi de microxip detallat al principi.
9.3.4. El passaport i document de registre del passaport
A l’AIAC s’han de registrar els passaports per animals de companyia, utilitzant el
document de registre de passaports.
Per poder registrar a l'AIAC el passaport d'un animal, és necessari que el microxip
estigui prèviament registrat a l'AIAC.
El document de registre del passaport pot ser editat en paper o en format electrònic, a
elecció del veterinari en el moment de la compra.
Quan aquest document (tant si es en paper o en format electrònic) s’hagi omplert i
s’hagin revisat les dades introduïdes, serà signat pel propietari de l'animal (que haurà
de ser la mateixa persona que figuri inscrita a l’AIAC al donar d’alta el microxip) i pel
veterinari, i remès a l'AIAC en el termini màxim de 20 dies per donar-lo d'alta en la
base de dades i arxivar-lo, en el cas que s’hagi optat per la identificació en paper, o
simplement pel seu oportú arxiu, en el cas de la identificació electrònica.
CAPÍTOL III.- FUNCIONAMENT DE L’AIAC
A.- Informació als Veterinaris de les seves obligacions com a professionals
col·laboradors en la tasca de la identificació dels animals de companyia.
Article 10.- Compromisos i obligacions del Veterinari
El Veterinari és l’eix bàsic que permet el desenvolupament i la prestació del servei que
s’ofereix des de l’AIAC i, com a tal, es converteix en un membre col·laborador en la
prestació d’aquell servei, per la qual cosa, resta obligat a una sèrie d’obligacions i
compromisos.
Podrà inscriure animals a la base de dades de l’AIAC tot aquell veterinari col·legiat que
es dediqui a l’exercici de la professió i es comprometi a complir aquest reglament i la
resta de normes establertes pel seu Col·legi i el Consell.
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Els Veterinaris que es dediquen a l’exercici de la professió i utilitzen l’AIAC, esdevenen
membres col·laboradors de l’AIAC en la tasca de la identificació dels animals de
companyia essent coneixedors de les obligacions següents:
1. Les derivades de la normativa vigent referent a la identificació obligatòria i el
registre general d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.
2. Les relatives al marcatge dels animals de companyia en condicions de asèpsia.
3. Efectuar, sempre que atengui un animal la lectura del microxip i, en cas
d’atendre un animal perdut o abandonat, comunicar-ho directa e
immediatament a l’AIAC.
3.1. En cas que l’animal no estigui identificat, comprovar la lectura correcta del
codi de microxip abans d’implantar-lo, i també després d’haver-lo implantat, a
fi de validar el seu correcte funcionament.
3.2. Si l’animal està identificat, fer l’oportuna comprovació a l’AIAC i/o al REIAC,
a fi de verificar si el codi de microxip figura o no registrat.
4. Complimentar degudament totes les dades requerides en el document
d’identificació (o en el document utilitzat per fer el registre, segons allò
establert per cada cas i en cada moment).
5. Responsabilitzar-se de la correcció i autenticitat de les dades i documents
aportats per tramitar la sol·licitud d’alta a l’AIAC o de traspàs del microxip
inscrit en el REIAC, i/o del canvi de propietari o posseïdor de l’animal.
6. Lliurar al propietari o posseïdor de l’animal una copia del document
d’identificació corresponent.
7. Enviar a l’AIAC o al seu Col·legi en el termini de 20 dies des de la seva
implantació l’exemplar corresponent del document d’identificació per la seva
oportuna incorporació a la base de dades.
8. A disposar d’aparell lector de microxips homologat segons la norma ISO 11785,
o aquella que en cada moment es determini.
9. A informar els propietaris o posseïdors dels animals de companyia de les seves
obligacions per a la tinença responsable d’aquells i, més concretament:
9.1. Informar-los de la obligació d’identificar els animals de companyia.
9.2. Informar als propietaris o posseïdors dels animals de com funciona l’AIAC
com a servei que els permetrà localitzar els seus animals en cas de pèrdua,
sempre que comuniquin tots els canvis que es produeixin en les dades que
facin constar en els impresos corresponents.
9.3. Informar als propietaris o posseïdors que les seves dades personals seran
incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat del Consell amb la
finalitat de poder atendre la seva sol·licitud d'incorporació al registre de l'AIAC,
i que han d’autoritzar al Consell per al seu tractament i per cedir-les a tercers
en compliment dels objectius de l'AIAC (localització del propietari o posseïdor i
compliment de la legislació vigent sobre protecció dels animals en cas
d'abandonament), i a l'Administració en els supòsits legalment establerts.
També hauran d’informar-les que podran accedir a les seves dades, rectificar11

les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament o cessió d’acord amb el que
estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
9.4. Informar-los de les mesures a prendre en cas de localitzar un animal
extraviat o abandonat.
10. Comunicar als propietaris o posseïdors de les seves obligacions com a veterinari
de:
10.1. Identificar els animals de companyia amb els sistemes admesos per la
legislació vigent en cada moment.
10.2. Notificar la identificació realitzada directament al Registre General
d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya o bé a través de
l’entitat encarregada de la gestió de la identificació dels animals de companyia
a Catalunya.
10.3. Notificar a l’AIAC la identificació realitzada i qualsevol modificació
posterior en les dades del propietari o posseïdor de l’animal.
11. En el cas d’exercici en comú de varis veterinaris, a comunicar al respectiu
Col·legi les altes i les baixes dels veterinaris col·laboradors que estan autoritzats
per la utilització del material d’identificació comprat sota la seva
responsabilitat.
12. Actuar sempre dins la ètica professional seguint les normes deontològiques.
B.- Lliurament de la documentació i del material d’identificació
Article 11.- Control de l’adquisició de la documentació i del material d’identificació
La documentació i el material d’identificació seran venuts des del Consell directament
als Col·legis per tal que els facilitin als veterinaris col·legiats que exerceixin al seu àmbit
territorial.
Tota la documentació que serà utilitzada per causar alta, baixa o modificacions en les
inscripcions a la base de dades de l’AIAC serà emesa i distribuïda des del Consell.
En cap cas el veterinari podrà deixar la documentació i el material d’identificació en
mans de personal no veterinari al tractar-se de material d’ús veterinari.
Article 12.- Formalització de la comanda de material d’identificació
Les comandes s’adreçaran al Col·legi respectiu, mitjançant el corresponent full de
comanda en el qual el veterinari indicarà, com a mínim i sense perjudici de les demès
dades que el Col·legi estableixi, les següents:





Les dades del veterinari.
El tipus d’identificació sol·licitat.
La marca escollida si es volen adquirir microxips.
La quantitat de documents i microxips a subministrar.
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 La modalitat de pagament triada.
El veterinari triarà el Laboratori fabricant dels microxips que sol·liciti en cada comanda,
d’entre aquells que el Consell tingui en cada moment en existències.
C.- Procés d’identificació
Article 13.- Normes bàsiques de les identificacions
Quan el Veterinari identifiqui un animal ha d’omplir el document d’identificació amb
lletra clara, si és que ha optat per la modalitat paper, i consignar-hi totes les dades que
es demanen en l’imprès.
El Veterinari ha d’enganxar a la cartilla sanitària l’adhesiu del codi de barres del
microxip implantat a l’animal. En el cas de sobrar adhesius aquests podran ser utilitzats
en els documents de canvi de propietari o posseïdor, registre del passaport,
modificació de dades, etc.
Sempre es demanaran el màxim nombre de telèfons del propietari o posseïdor per tal
de poder-lo localitzar immediatament si es troba el seu animal perdut, extraviat o
robat.
Per tal de garantir l’autenticitat de les dades consignades, el document haurà de ser
signat pel propietari o posseïdor i el Veterinari.
D.- Entrada a la base de dades de la informació que els Veterinaris trameten a l’AIAC
un cop han identificat l’animal
Article 14.- Comunicació de les identificacions a l’AIAC per la seva inscripció
Quan el Veterinari hagi identificat un animal, hagi informat el seu propietari o
posseïdor del servei que s’ofereix des de l’AIAC i aquest manifesti la seva voluntat de
gaudir d’aquest servei, enviarà a l’AIAC dins del termini de 20 dies el document
d’inscripció amb un adhesiu del codi de barres corresponent al microxip implantat a
l’animal.
Si la identificació s’ha fet pel propi veterinari a través del document electrònic, el
registre de l’animal a l’AIAC és immediat en el moment de la implantació del microxip.
Per poder tenir accés a l’aplicació de gestió AIAC el veterinari haurà de donar-se d’alta
com a usuari de l’aplicació i complir amb els següents requeriments:
Connexió ADSL de 256 kb
Adreça de correu electrònic
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Aquests requeriments tècnics poden ser modificats pel Consell quan raons tècniques
ho facin convenient.
Article 15.- Processament de les dades
En el cas que la identificació no s’hagi fet de forma electrònica pel propi veterinari, es
portarà a terme pel personal del Consell i/o dels Col·legis.
E.- Documentació acreditativa de la inscripció d’un animal a la base de dades
Article 16.- Carnet d’inscripció de l’animal a la base de dades
Un cop entrada a la base de dades la informació relativa a l’animal identificat i al seu
propietari o posseïdor, s’enviarà a aquest una carta comunicant-li aquesta
circumstància junt amb un carnet o targeta on consten les dades bàsiques de la
identificació.
Si la identificació s’ha fet de forma electrònica pel propi veterinari el termini per a la
recepció pel propietari o posseïdor de la carta de AIAC amb el carnet o targeta
acreditativa de la identificació del seu animal s’escurçarà.
Per qualsevol modificació de les dades que consten en el carnet o targeta, en cas que
s’hagi detectat un error, serà necessària la signatura del propietari o posseïdor en el
document de modificació de dades.
Es pot demanar un duplicat de la targeta mitjançant un document de petició de
duplicat de targeta, que el propietari o posseïdor podrà demanar en qualsevol clínica
veterinària o que podrà trobar a la web del Consell. El propietari o posseïdor, un cop
realitzat el pagament del cost establert pel duplicat, enviarà per correu el document
signat, adjuntant comprovant de l’ingrés bancari.
CAPÍTOL IV.- LOCALITZACIÓ DEL PROPIETARI O POSSEÏDOR QUAN HA ESTAT TROBAT
EL SEU ANIMAL
Article 17.- Localització d’un animal perdut o abandonat
Quan una persona es troba un animal perdut i el porta al Veterinari ó a un centre
d’acollida reconegut oficialment, el veterinari o la persona responsable del centre
l’haurà d’explorar per tal d’esbrinar si l’animal ha estat identificat.
En cas afirmatiu, el Veterinari comunicarà aquests fets immediatament al personal de
l’AIAC amb indicació, en cada cas, del número amb el qual ha estat identificat l’animal.
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Si el veterinari es usuari de l’aplicació de l’AIAC pot consultar el microxip i gestionar
directament els trobaments i pèrdues d’animals identificats.
Article 18.- Localització del propietari o posseïdor
Un cop comprovada la propietat de l’animal, el personal de l’AIAC, o el veterinari que
sigui usuari de l’AIAC, es posarà/n en contacte telefònic amb el propietari o posseïdor,
comunicant-li la seva localització. Si el propietari o posseïdor no fos localitzat
telefònicament, li serà enviada una carta en la qual se li avisarà del trobament, i de on
ha de contactar per recollir l’animal.
També es contactarà amb el veterinari que va donar d’alta el microxip o amb l’últim
que consti que ha intervingut per qualsevol canvi o modificació de dades, per si
disposa d’altres mitjans per la localització del propietari o posseïdor.
Finalment, quan hagi transcorregut una setmana des de l’enviament de la primera
carta, se li remetrà una segona per correu certificat al domicili que consti a la base de
dades de l’AIAC.

CAPÍTOL V.-RÈGIM ECONÒMIC
Article 19.- Cost de la documentació
El cost de la documentació d’identificació serà aquell que en cada moment es
determini per acord del Ple del Consell.
Article 20.- Manteniment de la informació a la Base de Dades
El Consell es compromet a mantenir el servei de l’AIAC durant quinze anys
transcorreguts després de la identificació de l’últim animal seguint aquestes normes,
per la qual cosa destinarà les oportunes partides pressupostàries.
CAPÍTOL VI.- JURISDICCIÓ DISCIPLINÀRIA
Article 21.- Mesures de control
Quan l’AIAC tingui constància del retard d’un Veterinari en remetre els impresos de
identificació, transcorreguts 30 dies des que se li hagin subministrats, es podrà
requerir al Veterinari a fi de justificar la demora en la seva devolució. Així s’agilitarà
l’entrada d’informació a la base de dades de l’AIAC, garantint un millor funcionament.
L’AIAC també podrà requerir al veterinari del retard en l’enviament de la
documentació d’identificació per part seva, fins i tot quan no hagi transcorregut el
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termini prudencial de 30 dies indicats anteriorment, després de la identificació de
l’animal, quan rebi la comunicació de la pèrdua d’un animal identificat i no consti en el
seu registre per no haver rebut l’imprès de microxip corresponent. En aquest supòsits,
es produirà l’avís immediat al veterinari seguint l’esmentat procediment.
L’incompliment d’aquestes normes podrà ser també objecte de denúncia per part de
l’AIAC davant el Col·legi corresponent, a l’objecte que aquest procedeixi a prendre les
mesures oportunes.
Disposició final primera. Desplegament del reglament.
El Consell es l’únic òrgan competent per dictar les normes necessàries d’interpretació,
desenvolupament i modificació del present reglament.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest reglament entrarà en vigor als 30 dies de la seva aprovació pel Ple del Consell i
es farà la màxima difusió del seu contingut mitjançant la seva publicació en les pàgines
webs del Consell i dels Col·legis de Veterinaris catalans i les comunicacions oportunes
als seus col·legiats.
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