AL CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA

D./Dª __________________________________________________________________
Veterinari/a col.legiat/da amb el número ____________________________________
al COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE ______________________________________
MANIFESTA:
 Que es compromet a complir amb les obligacions legals relatives a la identificació
dels animals de companyia que en cada moment estiguin vigents i, especialment,
amb les derivades del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la
identificació obligatòria i el registre general d’animals de companyia i les del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals.
 Que així mateix s’obliga a complir amb les obligacions establertes al Reglament de
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), el contingut del qual coneix
que es troba a la web http://veterinaris.cat/CONSELL/cat/submenu403.asp, del
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, i, molt especialment amb el
compromisos i obligacions establerts al seu article 10 que es transcriuen al dors
d’aquest full.

A _________________________, a ___________ de _____________ de 20__
Signatura:
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Reglament de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (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.
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, rectificar-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.
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