CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE VALLROMANES, EL COL·LEGI
OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA I EL CONSELL DE COL·LEGIS
DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL CENS
MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Barcelona, 03 de juny de 2020

D'una part el Sr. David Ricart i Miró, en la seva qualitat d’Alcalde, que actua en
nom i representació de la Corporació local de l'Ajuntament de Vallromanes (d’ara
endavant, l’Ajuntament), amb domicili en Vallromanes, Pl. de l'Església, 6, amb
CIF P0829700D.
D’altra part, el Sr. Ricard Parés Casanova, en nom i representació del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona (d’ara endavant, el Col·legi), amb domicili en
Barcelona, Av. República Argentina, 25 amb CIF Q0871001D, en qualitat de vice
president de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut del
l’article 24 dels seus Estatuts.
I, d’altra part, la Sra. Cori Escoda Mestre, en nom i representació del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (d’ara endavant, el Consell), amb domicili en
Barcelona, C/ Ferran Puig, nº 15, amb CIF Q-5856091C, en qualitat de
presidenta de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en virtut de
l’article 23 dels seus Estatuts.
Les parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar
el present contracte.

EXPOSEN
I. L’article 15 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, estableix
l’obligatorietat d’identificar els animals de companyia, i en concret, els gossos,
els gats i les fures, constituint un requisit previ i obligatori per a la realització de
qualsevol transacció d’aquests animals.
De conformitat amb el que disposa l’article 4 del Decret 328/1998, pel qual es
regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, el marcatge
dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d’asèpsia per
personal qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda per la Generalitat de
Catalunya. En aquests moments, el personal qualificat per a identificar animals
de companyia són els veterinaris col·legiats als quatre Col·legis de veterinaris
catalans, integrats al Consell, reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
II. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments
han de portar un cens municipal d’animals de companyia en el qual s’han
d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al
municipi, i en el qual han de constar les dades d’identificació de l’animal, les

dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que s’estableixin
per reglament.
Aquest mateix precepte crea el Registre general d’animals de companyia, que
és gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (d’ara endavant, DAAM), com a registre únic, constituït pel conjunt
de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia que han
de portar els ajuntaments.
III. D’acord amb els seus Estatuts, el Consell i el Col·legi son dues corporacions
de dret públic d’interès professional, amb plena capacitat i personalitat jurídica
pròpia, i tenen com a funció i finalitat, entre d’altres, la de col·laborar amb els
poders públics en l’aplicació i el desenvolupament de les disposicions que es
dictin en el seu àmbit. Per la seva part, el Consell integra i agrupa els quatre
col·legis oficials de veterinaris de Catalunya.
IV. El Consell va crear l’any 1987, com un servei als clients dels seus col·legiats,
l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (d’ara endavant, l’AIAC), que és
una base de dades informatitzada, de naturalesa privada, on es recullen les
dades de les identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats, amb la
finalitat de recuperar els animals extraviats i evitar l’abandonament dels animals
de companyia, i alhora un servei d’atenció ciutadana de localització dels animals
de companyia perduts, robats o extraviats.
L’AIAC es també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades
sanitaris més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu es el pioner a tota
Espanya (fa més de 30 anys que funciona) i en la actualitat es el més important
de Catalunya, doncs hi figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals.
A més, el Consell es la única entitat reconeguda a Catalunya per la RED
ESPAÑOLA DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES (REIAC) que agrupa totes les
bases de dades d’animals de companyia a Espanya i també participa de la RED
PETMAXX.
Finalment, el Consell té acreditada la seva capacitat de gestionar els arxius i
bases de dades relacionats amb els animals de companyia, havent col·laborat
amb la Generalitat de Catalunya amb la gestió de l’ANICOM i d’altres arxius.
V. Com s’ha dit abans, l’Ajuntament està interessat en complir de la millor manera
possible amb la seva obligació de l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008 de
“portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els
gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. Al
cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona
posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament”.
VI. La base de la lluita contra l’abandonament és la identificació i el cens dels
animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de l’animal de
companyia i en cas de pèrdua o abandonament de l’animal, possibilita la
identificació del propietari del mateix, els afectes de recuperació de l’animal, o bé
per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de
l’abandonament.

VII. L’Ajuntament te interès en promoure l’establiment d’un sistema fiable i àgil
de comunicació de dades amb el Consell i el Col·legi per la millor gestió del cens
municipal d’animal de companyia, i d’aquesta forma poder donar compliment a
la normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia, doncs el
Consell, juntament amb el Col·legi, representa als veterinaris col·legiats que
intervenen en la identificació dels animals de companyia i mantenen un sistema
de relació interna amb aquests que els permet disposar i centralitzar les dades
de totes les identificacions d’animals de companyia que practiquen aquests a
Catalunya.
VIII. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès en
subscriure el present contracte, d’acord amb la Disposició addicional segona de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la llei de contracte del sector públic que
subjecten a les següents
IX. El contracte es va aprovar i adjudicar mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
0218/2020, de data 29 de maig de 2020, a favor de Col·legi Oficial de Veterinaris
de Barcelona i del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
X. La contractació de la despesa anirà amb càrrec a la partida pressupostària 13
31100 22701 i núm. operació 220200002988 del pressupost municipal 2020.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
formalitzar el present contracte.
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
El Consell, directament o a través del Col·legi, incorporarà a la base de dades
de cens d’animals de companyia de l’AIAC, les dades d’identificació dels animals
de companyia (gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al
municipi, i les dades de les persones posseïdores o propietàries d’aquests,
segons l’establert a l’article 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el termes
previstos en la clàusula tercera del present contracte.
Així mateix, el Consell subministrarà a l’Ajuntament de Vallromanes les claus
d’accés que permetin accedir a través de la pàgina web
http://aiac.veterinaris.cat/censa la base de dades de cens d’animals de
companyia de l’AIAC.
SEGONA. Condicions econòmiques
L’Ajuntament abonarà al Consell, la quantitat de cinc-cents seixanta
euros(560,00 €), més IVA al tipus que sigui vigent a cada moment, per el període
de duració pactat en la clàusula cinquena d’aquest contracte
Aquesta quantitat correspon a la quota anual establerta en funció de la població
del municipi a data 01/01/2019.

Per a cadascuna de les successives prorrogues anuals que es puguin acordar el
preu a satisfer per part de l’ajuntament al Consell s’haurà d’acordar per les dues
parts prèviament.
El pagament s’efectuarà un cop realitzada la conformitat de la factura o
transcorregut el termini màxim de 30 dies, data en què s’iniciarà el còmput del
termini de 30 dies per al pagament.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte que
designi el Consell.
TERCERA Compromisos del Consell i del Col·legi
El Consell, directament o mitjançant el Col·legi, es farà càrrec de recollir les
comunicacions que, a partir de la data de signatura d’aquest contracte, facin els
veterinaris dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al
municipi, les quals han de contenir totes les dades que es deriven de la
identificació veterinària de l’animal i també les dades bàsiques de la persona
propietària o posseïdora d’aquests animals.
El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les
comunicacions dels veterinaris que rebi, directament d’aquests o mitjançant el
Col·legi, i facilitarà a l’Ajuntament les claus d’accés (usuari i contrasenya) per
que pugui accedir, via web, a aquesta base de dades de l’AIAC per consultar-la.
Un cop es validen com a correctes les credencials, l’Ajuntament podrà realitzar
consultes a la base de dades del cens d’animals de companyia de l’AIAC.
Les dades que s’introduiran seran, a més de les previstes a l’annex del Decret
328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre
general d’animals de companyia, les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal:
Nom i cognoms.
DNI o passaport.
Domicili (Població, Codi Postal, Província, País).
En cas de que actuï un representant del propietari i/o posseïdor:
Nom i cognoms del representant.
DNI o passaport del representant.
Dades de l'animal:
Nom de l’animal.
Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Codi d'identificació (transponedor o microxip).
Domicili habitual de l'animal.
Dades del veterinari que intervé.

El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la
informació que pugui rebre dels propietaris o posseïdors dels animals de
companyia, directament o a través dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC.

Així mateix el Consell s’obliga a que l’accés a l’esmentada base de dades de
cens de l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol
moment i tots els dies de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes
que no siguin de la seva responsabilitat.
QUARTA. Compromisos de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades
de cens de l’AIAC que li faciliti el Consell i a no cedir-les a terceres persones o
entitats en cap cas. L’accés a aquesta base de dades es farà únicament per la
persona responsable designada a l’efecte per l’Ajuntament.
CINQUENA. Vigència
El termini de durada del contracte és d’un any, a comptar des de la data de la
signatura per part de l’ajuntament.
Es preveu la possibilitat de pròrroga per un termini màxim de dos anys més. En
aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació. La pròrroga no es
produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. El preu a satisfer per
cadascuna de les prorrogues anuals s’haurà d’acordar per les dues parts
prèviament.
S’entendrà com a data de formalització del contracte, la data de signatura per
part de l’ajuntament.
SISENA. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 209,
211 i 306 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, les
següents:
a) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans especificats en els
plecs que regeixen la present contractació.
b) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada amb referència
concreta a la prestació del servei.
c) L’abandó en la prestació del servei.
d) L’ impagament pel Ajuntament al Consell de les factures al seu càrrec.

SETENA. Resolució de conflictes
Qualsevol modificació en el present contracte haurà de ser notificada i acceptada
per ambdues parts. Per tot el que no s'hagi pactat en el present contracte, les
parts actuaran d'acord amb la legislació vigent.
El present contracte té naturalesa privada, per la qual cosa es regirà, quant a la
preparació i adjudicació, en primer lloc per les seves normes específiques, a falta
d’aquestes, per la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic

i les normes que el desenvolupen, i supletòriament per les altres normes de dret
administratiu. Quant als efectes i extinció, es regirà pel dret privat.

Per a la deguda constatació de tot el que s'ha pactat es firma el present contracte
per triplicat exemplar.

Per l’Ajuntament de Vallromanes, Pel Consell de Col·legis de Veterinaris
de Catalunya i pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
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