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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE
MONTSERRAT, 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, 26 de gener de 2022

REUNITS
D'una part el Sr. Miquel Riera Rey, en la seva qualitat d’alcalde, que actua en nom i
representació de la Corporació local de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat (d’ara
endavant, l’Ajuntament), amb domicili en Olesa de Montserrat, Plaça de Fèlix
Figueras i Aragay, s/n, amb CIF: P0814600C, en qualitat d’alcalde segons
nomenament de 15 de juny de 2019, i en exercici de les atribucions que li confereix
l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat de data 15 de juny de 2019.
D’un altra, el/la senyor Ricard Parés i Casanova, en nom i representació del Il·lustre
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (d’ara endavant, el Col·legi), amb
domicili en Barcelona, Av. República Argentina, 21-25, amb CIF: Q0871001D, en
qualitat de vicepresident de la corporació, i en exercici de les funcions atribuïdes en
virtut del l’article 24 dels seus Estatuts i 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 president de la corporació, i en exercici
de les funcions atribuïdes en virtut del l’article 23 dels seus Estatuts.

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.

1

ÒRGAN

REFERÈNCIA

DOC_AMPLIA - AMPLIACIÓ DOCUMENTACIÓ

Serveis Personals

2021/6122

Codi Segur de Verificació: 609d49f7-db1f-455c-b4bb-64bc4bab54d3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1828674
Data d'impressió: 16/02/2022 15:05:51
Pàgina 2 de 6

SIGNATURES

Ì609d49f7-db1f-455c-b4bb-64bc4bab54d3cÎ

DOCUMENT

1.- RICARD PARES (R: Q5856091C) (Representant del Consell de ColÂ·legis Veterinaris de Catalunya i del ColÂ·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona), 16/02/2022 15:01

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 són 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.
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L’AIAC és també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitàries
més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu és el pioner a tota Espanya (fa 34
anys que funciona) i en l’actualitat és el més important de Catalunya, doncs hi
figuren inscrits en ell més d’un milió d’animals.
A més, el Consell és l’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 a 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 a 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

2

ÒRGAN

REFERÈNCIA

DOC_AMPLIA - AMPLIACIÓ DOCUMENTACIÓ

Serveis Personals

2021/6122

Codi Segur de Verificació: 609d49f7-db1f-455c-b4bb-64bc4bab54d3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081477_2022_1828674
Data d'impressió: 16/02/2022 15:05:51
Pàgina 3 de 6

SIGNATURES

Ì609d49f7-db1f-455c-b4bb-64bc4bab54d3cÎ

DOCUMENT

1.- RICARD PARES (R: Q5856091C) (Representant del Consell de ColÂ·legis Veterinaris de Catalunya i del ColÂ·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona), 16/02/2022 15:01

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. Amb aquest acord de col·laboració, l’Ajuntament vol incrementar
progressivament el percentatge d’animals identificats i censats al municipi i mantenir
les dades del cens municipal d’animals el més completes i actualitzades possible, ja
que 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
IX. Pels motius anteriors, l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi tenen interès comú en
la consecució de les finalitats exposades, i formalitzen el present acord de
col·laboració, que resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, i que subjecten a les següents.

CLÀUSULES
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Primera. Objecte
El present acord de col·laboració té per objecte establir els termes i les condicions
de la col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per a la millor i més
eficient gestió per part de l’Ajuntament del cens municipal d’animals de companyia.
Amb aquesta finalitat, el Consell facilitarà a l’Ajuntament les claus que li permetran
accedir, a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de
dades de cens d’animals de companyia de l’AIAC.
A aquesta base de dades es registraran 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.

Segona. 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 acord, facin les
persones que exerceixen la professió de veterinari 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.
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El Consell sistematitzarà i emmagatzemarà a l’AIAC les dades de les
comunicacions de les persones que exerceixen la professió de veterinari que rebi,
directament d’aquestes o mitjançant el Col·legi, i facilitarà a l’Ajuntament les claus
d’accés (usuari i contrasenya) perquè pugui accedir, via web, a aquesta base de
dades de l’AIAC per consultar-la.
Un cop es validin 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:
1Dades de la persona propietària i/o
posseïdora de l’animal:
· Nom i cognoms
· DNI, NIE o passaport
· Domicili (població, codi postal, província i país)
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En cas que actuï una persona representant de la persona propietària i/o
posseïdora:
· Nom i cognoms de la persona representant
· DNI, NIE o passaport
2Dades 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 de la persona que exerceix la professió de veterinari que intervé
El Consell s’obliga a tenir actualitzada l’esmentada base de dades amb la
informació que pugui rebre de les persones propietàries o posseïdores dels
animals de companyia, directament o a través de les persones que exerceixen la
professió de veterinari col·laborador de l’AIAC.
Així mateix el Consell s’obliga al fet que l’accés a l’esmentada base de dades del
cens de l’AIAC es pugui realitzar “on-line” per part de l’Ajuntament en qualsevol
moment i cada dia de l’any, llevat els casos de força major o per altres causes que
no siguin de la seva responsabilitat.
Tercera. Compromisos de l’Ajuntament i contribució econòmica
L’Ajuntament s’obliga a custodiar les claus d’accés a l’esmentada base de dades
del 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/les
persona/es responsable/s designada/es a l’efecte per l’Ajuntament.
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Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC
l’Ajuntament abonarà al Consell, pel període comprès entre el dia de la signatura
de l’acord de col·laboració i fins al 31 de desembre de 2022, la quantitat de vuitcents setanta euros (870,00 euros més IVA, al tipus del 21% vigent), i s’ha
establert en funció de la població del municipi l’any 2020, segons consulta feta a la
pàgina web del mateix Ajuntament. A més, la quota inclourà el servei de consulta
de microxips per la cerca de les persones propietàries d’animals perduts o
abandonats, de tots els animals inclosos a l’AIAC.
Per a cadascuna de les anualitats d’aquest acord de col·laboració, les parts pacten
de mutu acord que el preu de la quota anual d’accés serà el següent:
Any 2022: 870,00 euros.
Any 2023: 880,00 euros.
Any 2024: 890,00 euros.
Any 2025: 900,00 euros.

Quarta. Comissió de Seguiment
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Per al control i seguiment del compliment de les clàusules del present acord de
col·laboració, es constituirà una Comissió mixta formada per dos representants de
l’Ajuntament, un representant del Col·legi i un altre en nom del Consell.
La Comissió es reunirà de forma ordinària com a mínim un cop a l’any, i de forma
extraordinària, quan ho requereixin la meitat dels seus membres.

Cinquena. Tractament de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i
s’obliguen a complir totes les disposicions del Reglament europeu 2016/679, de 27
d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Els signants i altres persones de les quals, per al compliment i execució de l’objecte
d’aquest acord de col·laboració, es tractin dades personals, seran informades del
tractament de les seves dades per cada responsable, d’acord amb el que disposa
l’article 13 del RGPD per al supòsit que les dades personals s’hagin obtingut de
l’interessat.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades personals, durant el
temps de vigència d’aquest acord, els delegats/des de Protecció de Dades
designats per cada entitat signant de l’acord seran les persones interlocutores.

Sisena. Vigència
El present acord de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva
signatura i tindrà una durada inicial de 4 anys, a comptar de de la data de la seva
signatura.
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En qualsevol moment abans de la finalització del seu termini, els sotasignats
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un termini de fins a 4 anys
addicionals o la seva extinció.
Setena. Resolució de l‘acord de col·laboració
Són causes de resolució d’aquest acord de col·laboració les establertes per
analogia com a condicions de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic pel que fa a convenis i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, pels que fa a contractes públics.
Vuitena. Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que puguin derivar-se d’aquest acord de col·laboració, atesa
la seva naturalesa jurídica-administrativa, seran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest acord de col·laboració, per
triplicat, i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament,
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Per l’Ajuntament,

Pel Consell,

Pel Col·legi,
Firmado digitalmente
46542714Y
por 46542714Y RICARD
RICARD PARES PARES (R: Q0871001D)
Fecha: 2022.02.21
(R: Q0871001D) 12:41:59 +01'00'

Alcalde President
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