REGLAMENT DE L’ARXIU D’IDENTIFICACIÓ DE LES MASCOTES
EXOTIQUES DEL CONSELL DE COL.LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
- Aprovat en reunió del Plenari de data 13 de març de 2003 -

CAPÍTOL I.-DEFINICIÓ, OBJECTE, DOMICILI i HORARI
Article 1.-Definició:
L’Arxiu d’Identificació de les Mascotes Exòtiques (AIME) es conforma com un
servei que des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, s’ofereix als
ciutadans posseïdors de mascotes exòtiques, amb la intervenció directa dels
Veterinaris col·legiats que exerceixen la seva professió dins l’àmbit territorial de
Catalunya, i que permet identificar-los mitjançant la identificació ja sigui per
microxip, tatuatge, anella o d'altres mètodes adients.
Entenem per mascota exòtica aquells exemplars d'espècies animals, diferents
dels gossos i dels gats, que de manera individual depenen i viuen amb les
persones i han assumit el costum de la captivitat per oferir el seu gaudiment
visual, tàctil i/o auditiu de la persona que el posseeix.
Article 2.-Objecte
Els principals objectius de l’AIME i les principals raons que
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya a crear-lo són:

van impulsar al

1. Augmentar el grau de conscienciació social respecte de la necessitat d’un
comportament responsable exigible als propietaris de mascotes exòtiques,
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 exòtics capaç de garantir el seu control
sanitari, així com de poder controlar possibles epizooties i zoonosis.
4. Mantenir el control de la informació relativa als animals exòtics identificats que
son objecte de transacció comercial.

5. Fomentar i potenciar la propietat responsable de les mascotes exòtiques,
mitjançant la difusió, en tots els impresos que es distribueixen als propietaris
d’aquestes, de la informació relativa a com han de mantenir-se de forma
responsable.
6. Oferir als propietaris de les mascotes exòtiques un mecanisme capaç d’evitar
i prevenir, en la mesura del possible, robatoris i/o pèrdues de les mateixes.
7. Actuar de forma àgil en la recuperació de les mascotes exòtiques extraviades,
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 responsables dels
abandonaments i col·laborant en la persecució i posterior sanció, en cas de
procedir, per part de les Administracions responsables.
Article 3.- Domicili
L’AIME és un servei creat, organitzat, dirigit i depenent del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya que té la seva seu a 08023-BARCELONA, Av.
República Argentina, 25.
Article 4.-Horari
L’horari d’atenció al públic de l’AIME serà el que en cada moment s’estableixi
mitjançant acord del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
L’accés a la base de dades de l’AIME per part de les persones ó entitats
degudament autoritzades es farà pels sistemes i mitjans tècnics de comunicació
aprovats en cada moment pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

CAPÍTOL II.-ALTA D’UNA MASCOTA EXOTICA A LA BASE DE DADES DE
L’AIME
Article 5.-Informació que té accés a la base de dades de l’AIME
A la base de dades de l’AIME s’enregistra la informació relativa als propietaris i
les seves mascotes exòtiques.

Les dades referents als propietaris que s’inscriuen a la base de dades de l’AIME
són: nom, cognoms, DNI, domicili, telèfons.
Les dades referents a les mascotes exòtiques que s’inscriuen a la base de dades
són: tipus i número d'identificació, nom comú *, nom científic * ( si es coneix) ,
sexe * ( si es coneix), data naixement o data estimada, data d’identificació,
característiques i fotografia (si es possible).
Aquests camps GRUP TAXONOIC, NOM CIENTIFIC, NOM COMU I VARIETAT
només s’ha d’omplir quan es tingui la total seguretat ja que es pot incórrer en un
error molt greu
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 per escrit
a l’AIME en els documents que en cada moment es determinaran.
Aquesta documentació només podrà ser emesa des de l’AIME i adquirida per
Veterinaris col·legiats en exercici professional, be directament a la seu de l’AIME
o a la del seu Col·legi respectiu.
Podran cedir-se les dades dels propietaris de mascotes exòtiques trobades i
acollides per administracions públiques o entitats que treballin en la seva
representació, prèvia sol·licitud seguint el protocol establert en cada moment.
Article 7: Consentiment del propietari
El propietari haurà de ser informat pel Veterinari dels serveis que s’ofereixen des
de l’AIME i, per tant, haurà d’autoritzar l’entrada i l’ús de les seves dades
personals a la base de dades de l’AIME amb aquesta finalitat.
Article 8.-Requisits tècnics per a la inscripció
Per tal que aquesta informació tingui entrada en la base de dades de l’AIME, la
identificació de la mascota exòtica s’haurà d’haver realitzat per:
•
•

Implantació de microxip ISO
Tatuatge, Osca, anella o crotal.

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.
Article 9- Material d’identificació

A.- Quan el sistema d’identificació empleat és la implantació del microxip, el
material d’identificació es composa de:
• la cartilla sanitària de la mascota exòtica.
• l’imprès d'alta en l'AIME amb 3 copies autocopiatives: una per l’AIME, altre
pel veterinari i una tercera pel propietari.
• el microxip ISO, tatuatge, anella, Osca o Crotal.
• document d’incidències.
9.1 Cartilla
La cartilla és un document sanitari numerat el que permet relacionar cada cartilla
sanitària amb el veterinari que l’ha adquirit. En cap cas el veterinari podrà deixar
la cartilla sanitària per a mascotes exòtiques en mans de personal no veterinari
al tractar-se de material d’ús veterinari.
Les cartilles sanitàries només seran subministrades en els Col·legis Oficials
Veterinaris o en el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
El preu d’adquisició de la cartilla serà el que determini en cada moment el Ple del
Consell de Col·legis Veterinaris, i es podran comprar junt amb el material
d’identificació ó bé individualment.
9.2. Document d'alta a l'AIME
Consisteix en un document numerat. Cada full d’alta està relacionat mitjançant
aquesta numeració amb el veterinari que ha adquirit el material d’identificació.
El veterinari al full d’alta farà constar les següents dades:
Dades del Propietari: DNI, Nom cognoms , adreça , telèfons , e-mail
Dades de la mascota exòtica: tipus i número d'identificació, nom comú,
nom científic ( si es coneix) , sexe ( si es coneix), data naixement o data estimada
,data identificació, característiques i fotografia ( si es possible)
.
En el cas d’identificació de criadors ó botigues, en aquest document haurà de
constar el numero de nucli zoològic.
En cas d’identificació d’una partida d’animals molt gran poden quedar registrats
pel numero de nucli zoològic.
El cost d’inscripció de la mascota exòtica a l’AIME serà abonat prèviament pel
veterinari que realitza la identificació de l’animal mitjançant el material
d’identificació que inclou microxip, document d’alta a AIME i cartilla sanitària.

En el cas que la identificació la realitzi el veterinari aportant ell el xip, l’anella, el
tatuatge, crotal i/o Osca d’identificació, el preu per aquesta introducció serà el que
es determini en cada moment pel Ple del Consell.
Aquest document serà signat pel propietari o posseïdor de la mascota exòtica, pel
veterinari i remès a l'AIME en el termini màxim de 15 dies per donar-lo d'alta en la
base de dades, sense cap cost addicional pel veterinari que certifiqui la propietat
de la mascota.
El preu de l’adquisició d’aquest document serà el que determini en cada moment
el Ple del Consell.
9.3. Xips o transponders
Les identificacions mitjançant implantació de microxip hauran de ser fetes amb
transponders adaptats a la norma ISO 11.784, o a la que en cada moment
determini la legislació vigent.
El preu d’adquisició d’aquest microxip serà el que determini en el seu moment el
Ple del Consell i haurà de comprar-se junt amb la cartilla sanitària i document
d’alta a l’AIME.
9. 4.- Document incidències
La finalitat del mateix és incloure diferents tràmits en un sòl document:
.
BAIXA: per donar de baixa una mascota exòtica inscrit a l’AIME. Causes:
Perdut : En el cas que faci més de 2 anys que s’ha perdut
Canvi d’arxiu: de l’AIME cap un altre arxiu.
Mort.
Sacrifici.
Altres causes.
CANVI D’ARXIU. Es el supòsit que un animal canvia de localitat de
residència. Es important remarcar l’arxiu que prové per tal de saber si és
un arxiu connectat al REIAC, on el canvi es podrà realitzar de forma més
ràpida.
CANVI DE CRIADOR A PROPIETARI. La mascota ja ha estat inscrita a
l’arxiu amb el número de nucli zoològic del criador. En cas de ser un
particular no te numero de nucli i és un canvi de propietat.
CANVI DE DOMICILI: Quan el propietari i la mascota canvien de domicili.
CANVI DE PROPIETARI: Quan canvia de propietat.

Es pot anotar el cost de la transacció.
El preu d’adquisició d’aquest documents serà el que es determini en cada
moment pel Ple del Consell.
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 de les mascotes exòtiques.
Article 10.-Compromís 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’AIME 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 mascotes exòtiques a la base de dades de l’AIME tot aquell
veterinari col·legiat que es dediqui a l’exercici de la professió, complint tots el
Estatuts, Reglaments i Normatives del seu Col·legi Professional i del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya.
Queda prohibida la identificació de forma massiva ó en campanyes sempre i
quan no s’hagi comunicat prèviament a cada Col·legi corresponent i aquest hagi
autoritzat la seva realització.
Els Veterinaris que es dediquen a l’exercici de la professió i utilitzen l’AIME,
esdevenen membres col·laboradors d’aquesta en la tasca de la identificació de
les mascotes exòtiques essent coneixedors de les obligacions següents:
1. Les derivades de la normativa vigent referent a la identificació i a la
protecció dels animals exotics.
2. Les relatives al marcatge dels animals exòtics en condicions de asèpsia.
3. A complimentar degudament i exhaustivament totes les dades que es
sol·liciten en la documentació relativa a la identificació de les mascotes
exòtiques i els seus propietaris.
4. Lliurar al propietari de la mascota l’imprès de xip corresponent
5. A enviar a l’AIME, per a la seva incorporació a la base de dades, la còpia
de l’imprès acreditativa de les identificacions practicades.
6. A disposar d’aparell lector de xips homologat segons la norma ISO 11785,
o aquella que en cada moment es determini.
7. A efectuar, en cas d’atendre una mascota perduda o abandonada, la
lectura del xip i comunicar-ho immediatament a l’AIME.

8. A informar els propietaris de les mascotes exòtiques de les seves
obligacions per a la tinença responsable d’aquells i, més concretament:
8.1 Informar-los de la conveniència d’identificar les mascotes
exòtiques.
8.2 Informar-los de com funciona l’AIME com a servei que els
permetrà localitzar les seves mascotes exòtiques en cas de pèrdua,
sempre que comuniquin tots els canvis que es produeixin en les
dades que facin constar en els impresos corresponents.
8.3 Informar als propietaris que les seves dades personals seran
utilitzades amb la única finalitat de rebre la comunicació d’haver-se
localitzat les seves mascotes exòtiques extraviades, pel que hauran
de signar un full de la cartilla en senyal de conformitat, així com
l’autorització a l’AIME perquè procedeixi al registre de les dades
consignades i a fer-ne aquest ús en cas de ser necessari.
8.4 Informar als propietaris de les mesures a prendre en cas de
modificació de les dades recollides en la cartilla d’identificació de les
seves mascotes exòtiques.
8.5 Informar-los de les mesures a prendre en cas de localitzar una
mascota exòtica extraviada o abandonada.
9. Comunicar als propietaris la seves obligacions com a veterinari de:
9.1 Identificar les mascotes exòtiques segons els sistemes admesos
per la legislació.
9.2 Notificar a l’AIME qualsevol modificació en les seves dades fins
la mort de la mascota exòtica.
10. Actuar sempre dins la ètica professional seguint les normes
deontòlogiques.
B.- Lliurament del material d’identificació
Article 11.-Control de l’adquisició del material d’identificació
El material d’identificació serà facilitat des del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya, be directament als veterinaris col·legiats en qualsevol dels Col·legis
provincials respectius, o be a aquests últims, per tal que els facilitin als seus
col·legiats.
Tota la documentació que serà utilitzada per causar alta, baixa o modificacions en
les inscripcions a la base de dades de l’AIME serà emesa i distribuïda des del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya,.
En cap cas el veterinari podrà deixar 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
El Veterinari triarà el Laboratori fabricant dels xips que sol·liciti en cada comanda,
d’entre aquells que l’AIME tingui en cada moment en existències.
Les comandes s’adreçaran a l’AIME o al Col·legi respectiu, mitjançant el
corresponent full de comanda en el qual s’indicarà:
Les dades del Veterinari
El tipus d’identificació sol·licitat
La marca escollida si es tracta de xips
La quantitat de lots
La modalitat de pagament triada
Article 13.-Comanda mínima
El nombre mínim de xips per comanda serà d'una unitat comercial.
Només es podran demanar més lots, quan s’hagin retornat diligentment gran part
dels impresos de l’ultima comanda de xips a l’AIME.
Les despeses d’enviament del material seran a càrrec del veterinari.

C.- Procés d’identificació
Article 14.-Normes bàsiques de les identificacions
Quan el Veterinari identifiqui una mascota exòtica ha d’omplir el document
d’identificació amb lletra clara i consignar-hi totes les dades que es demanen en
l’imprès.
El Veterinari ha d’enganxar a la cartilla sanitària l’adhesiu corresponent al codi
d’identificació, si s’implanta un microxip, o el codi assignat per l’AIME si
s’identifica mitjançant tatuatge. En el cas de sobrar adhesius aquests hauran de
ser eliminats.
Sempre es demanaran el màxim nombre de telèfons del propietari per tal de
poder-lo localitzar immediatament si es troba la seva mascota exòtica perduda,
extraviada o robada.
Per tal de garantir l’autenticitat de les dades consignades, el document haurà de
ser signat pel propietari i el Veterinari. Així mateix es comunicarà al propietari

que amb la seva signatura accepta la cessió de dades segons estigui previst a la
legislació vigent.
El Veterinari enviarà amb la màxima urgència els impresos dels xips implantats a
l’AIME. Per facilitar el retorn dels impresos, l’AIME facilitarà sobres amb aquesta
finalitat.
D.- Entrada a la base de dades, de la informació que els Veterinaris trameten
a l’AIME un cop han identificat l’animal
Article 15.-Comunicació de les identificacions a l’AIME per la seva
inscripció.
Quan el Veterinari hagi identificat una mascota exòtica amb qualsevol dels
sistemes esmentats, hagi informat el seu propietari del servei que s’ofereix des de
l’AIME i aquest manifesti la seva voluntat de gaudir d’aquest servei, enviarà amb
la màxima urgència el document d’inscripció amb un adhesiu del codi de barres
corresponent al microxip implantat a la mascota.
Article 16.-Processament de les dades
Es portarà a terme pel personal del Consell i/o dels Col·legis de Veterinaris de
Catalunya.
E.- Documentació acreditativa de la inscripció d’una mascota exòtica a la
base de dades.

Article 17.-Inscripció de la mascota exòtica a la base de dades
Un cop entrada a la base de dades la informació relativa a la mascota exòtica
identificada i al seu propietari, s’enviarà a aquest una carta comunicant-li aquesta
circumstància .
Per qualsevol modificació de les dades en que s’hagi detectat un error serà
necessària la signatura del propietari.

CAPÍTOL IV.-LOCALITZACIÓ DEL PROPIETARI
QUAN HA ESTAT TROBADA LA SEVA MASCOTA EXOTICA

Article 18.-Localització d’una mascota exotica perduda o abandonada
Quan una persona es troba una mascota exòtica perduda 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 la mascota ha estat
identificat per un dels procediments establerts en aquest Reglament. En
qualsevol cas el veterinari sempre explorarà la mascota exòtica en la seva
primera visita per tal d’esbrinar si ha sigut identificat.
En cas afirmatiu, el Veterinari comunicarà aquests fets immediatament al
personal de l’AIME amb indicació, en cada cas, del número amb el qual ha estat
identificat la mascota exòtica.
Article 19.-Localització del propietari
Un cop comprovada la propietat de la mascota, el personal de l’AIME es posarà
en contacte telefònic amb el propietari, comunicant-li la seva localització.
Si el propietari no fos localitzat, li serà enviada una carta en la qual se li advertirà
del termini màxim dins del qual haurà de fer-se càrrec de la mascota i de les
conseqüències de l’abandonament.
Segons preveu la llei de protecció d’animals si un propietari d’un animal identificat
no se’n fa càrrec, l’AIME podrà donar part a l’autoritat competent per tal que
adopti les mesures oportunes.

CAPÍTOL V.-RÈGIM ECONÒMIC
Article 20 .- Cost del servei.
Hi haurà diferents tarifes:
1.El preu del paquet d’identificació complert: xip, document d’alta, cartilla
sanitària.
2.El preu de l’entrada a la base de dades amb el material d’identificació a
càrrec del veterinari. En aquest supòsit es imprescindible la cartilla sanitària i el
document d'incidències.
El cost del material d’identificació serà aquell que en cada moment es determini,
per acord del Ple del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Article 21 .- Manteniment de la informació a la Base de Dades.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es compromet a mantenir el
servei de l’AIME durant quinze anys transcorreguts després de la identificació de
la última mascota exòtica seguint aquestes normes, per la qual cosa destinarà les
oportunes partides pressupostàries.
CAPÍTOL VI.-JURISDICCIÓ DISCIPLINÀRIA
Article 22.- Mesures de control
Quan l’AIME tingui constància del retard d’un Veterinari en remetre els impresos
de xip, transcorreguts 30 dies des que el material li hagi estat subministrat i no
s’hagi rebut cap document de xip, 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’AIME garantint un
millor funcionament.
En cas de detectar un retard injustificat del Veterinari i quan no hagi atès el
requeriment adreçat per part de l’AIME, aquest podrà adoptar la mesura de no
subministrar-li material d’identificació, fins que no siguin rebuts els impresos de
xip corresponents a la totalitat d’aquests adquirits en l’ultima comanda.
L’AIME també podrà requerir al veterinari del retard en l’enviament del material
d’identificació per part seva, fins i tot quan no hagi transcorregut el termini
prudencial de 30 dies indicats anteriorment, després de la identificació de la
mascota exòtica, quan rebi la comunicació de la pèrdua d’una mascota
identificada i no consti en el seu registre per no haver rebut l’imprès de xip
corresponent. En aquest supòsits, es produirà l’avís immediat al Veterinari
seguint l’esmentat procediment.
L’incompliment de les següents normes podrà ser també objecte de denúncia per
part de l’AIME davant el Col·legi corresponent, a l’objecte que aquest procedeixi a
la incoació de l’expedient disciplinari oportú.

