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Un examen sobre el treball realitzat
Realitzar una memòria anual d’activitats és una manera d’estudiar el treball realitzat durant l’any, en aquest cas el 2010,
i detectar els punts forts i els febles. També és important
comptar amb xifres que ens aportin l’activitat del nostre
servei d’atenció als usuaris de medicina veterinària. Com a
Col·legi tenim amb ells una responsabilitat molt gran que
assumim amb plenitud: vetllar per la bona praxi veterinària.
Per això el COVB compta, a través de la Secretaria, amb
un servei de recollida de queixes que s’encarrega d’informar
les usuàries i usuaris de les competències del Comitè de
Deontologia i facilita les dades perquè puguin presentar una
denúncia davant l’organisme si així ho desitjen. Conèixer
les estadístiques d’aquest Comitè és un canal per saber com
estem fent les coses com a professionals. Tots els col·legiats
hem de valorar la seva feina desinteressada igual que la de
la resta de comitès als quals se sumarà el Comitè de Veteri-
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naris per a la Protecció dels Animals. Sobre el treball diari
del Col·legi hem recopilat, departament per departament,
els balanços que presentem aquí per a la vostra anàlisi.
Ens sotmetem al vostre examen.
entitats amb seu al COVB
ACVC – Acadèmia de Ciències Veterinàries
de Catalunya
AJV – Associació de Joves Veterinaris
AVEEC – Associació de Veterinaris Especialistes
en èquids de Catalunya
AVHIC – Associació de Veterinaris Higienistes
de Catalunya
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Junta de Govern
L’activitat de la Junta de Govern
del Col·legi va estar marcada el
2010 per diverses iniciatives de
gran valor. És complicat establir
una llista d’importància dels diferents projectes que es van desenvolupar, però sí que és cert que n’hi
ha diversos que han destacat per la
repercussió que poden suposar per
a la professió i per als col·legiats
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Principals acords de la Junta de Govern durant el 2010:
Actuacions del COVB davant de la modificació del Reial Decret 109/1995, de 27 de gener, sobre
medicaments veterinaris. Redacció d’al·legacions i tràmits administratius per a la legalització dels
medicaments necessaris per a l’exercici de la professió.
Aprovació i elevació a l’Assemblea General del Reglament del Comitè de Veterinaris per a la
Protecció dels Animals (CPA).
Suport a l’Associació de Defensa Sanitària de Catalunya i al reconeixement de la labor en pro de
la salut pública a través dels Grups de Sanejament integrats per tal que puguin optar a subvencions
per a les actuacions veterinàries a les explotacions ramaderes.
Interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la Resolució GAP/2265/2010 de 2 de
juliol que convocava oposicions per ocupar 44 places del cos de titulats superiors en salut pública
(CTSSP) només per a metges, farmacèutics, biòlegs i químics. Aquest recurs va ser presentat davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 28 de setembre.
Signatura d’un acord institucional amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i que suposa
la creació d’un acord amb Medicorasse, una corredoria d’assegurances especialitzada en professions
sanitàries des del 1992 i que pertany al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona perquè els col·legiats
puguin beneficiar-se de les ofertes especials per a professions sanitàries.
Creació del programa Assís juntament amb la Fundació Galatea del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya. És un projecte assistencial íntegrament dedicat a l’atenció del professional veterinari
i que és totalment gratuït per al veterinari col·legiat. La Fundació Galatea, una entitat única a Espanya i el model de la qual és també únic al món; es dedica íntegrament al tractament i prevenció
dels problemes mentals i addictius en les professions sanitàries.
Renovació de l’acord de cooperació del COVB i l’Ajuntament de Barcelona sobre els preus públics per
a la recollida de residus municipals i que dóna dret a ls col·legiats a una bonificació d’un 10%.
Creació de la Comissió d’Afers Socials que s’encarregarà de la gestió dels recursos destinats a qüestions relacionades amb l’atenció social als col·legiats.
Programació d’un curs sobre tinença responsable de mascotes dissenyat per a propietaris de gossos
amb la participació de les clíniques de petits animals.

Algunes actuacions realitzades amb el CCVC (Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya):
Al·legacions al Reial Decret 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris i sessions
informatives sobre el nou Reial Decret 1132/2010, de 10 de setembre.
Programació de formacions per a l’habilitació de veterinaris en la identificació d’èquids.
Suport de l’ús de l’aplicació informàtica de l’AIAC i programació d’un curs per potenciar aquesta
eina. Emprant el nou sistema, l’animal estarà registrat automàticament a l’AIAC des del moment
en què surti de la clínica després de la implantació del microxip d’identificació.
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NOMBRE TOTAL DE COL·LEGIATS a 31 de desembre del 2010 | 2.430
(2.347 exercents i 83 no exercents)
SOCIETATS PROFESSIONALS | 45
ALTES COL·LEGIATS 2010 | 152 (62 no exercents i 88 exercents)
BAIXES 2010 | 131
ALTES SOCIETATS PROFESSIONALS 2010 | 13

Entre els projectes que es van desenvolupar destaca, sens
dubte, l’aportació del COVB a les al·legacions presentades
pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya
(CGCVE) davant la modificació del RD 109/1995 de 27
de gener sobre medicaments veterinaris. Tal com es va explicar en sessions informatives als col·legiats i professionals,
el COVB i les comissions que es van crear aquí van tenir un
paper fonamental perquè el Reial Decret 1132/2010, de 10
de setembre, que va ser publicat el 25 de setembre de 2010
al BOE, per fi, recollia algunes de les aspiracions veterinàries. Les comissions van ser dividides en dues grans àrees
d’actuació -una de veterinaris especialistes en animals de
producció i una altra de veterinaris especialistes en animals
de companyia- i ambdues van treballar en col·laboració
amb les principals associacions professionals del sector i
amb els serveis jurídics del Col·legi.

Davant l’Administració
Una altra iniciativa de gran importància institucional va
ser la interposició d’un recurs contenciós-administratiu
contra la Resolució GAP/2265/2010 de 2 de juliol que
convocava les oposicions per ocupar 44 places del Cos de
Titulats Superiors en Salut Pública (CTSSP). La Junta de
Govern del COVB valora que, encara que l’Administració
de la Generalitat té la potestat de l’autoorganització -el que
li permet un ampli marge d’actuació i de discrecionalitat
en els processos selectius- l’exercici d’aquesta prerrogativa
ha d’estar acompanyat per un argument motivat i, després
d’estudiar l’expedient administratiu remès per la Generalitat, l’informe del COVB conclou que aquest no inclou
cap document que estableixi els criteris emprats per la Generalitat per decidir quines professions poden accedir a la
convocatòria. El COVB demana que s’anul·li parcialment
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Presidenta. Dra. Maria Teresa Mora i Ventura. Col·l. 434

Ignasi Pulido Belles. Col·l. 2.115

Vicepresident i vocal representant dels Veterinaris
en lliure exercici en animals de renda. Emili Revilla i
Vallbona. Col·l. 470

Vocal cap de la secció tècnica.
Maria Pifarré i Valero. Col·l. 1.415

Secretari. Íñigo Lyon i Magriñà. Col·l. 882
Vicesecretària i representant a la Facultat de Veterinària.
Cap de la secció social i laboral. Marta Legido i Mateo.
Col·l. 1.454

Vocal representant dels Veterinaris jubilats
i Presidenta de la Comissió d’afers socials
Joana Sureda i Guixà. Col·l. 2.760
Vocals a la Comissió Permanent del CCVC
Teresa Rigau i Mas. Col·l. 769

Tresorer, vocal representant dels Veterinaris al servei
de l’Administració Pública. Cap de la secció econòmica.
Josep Gómez i Muro. Col·l. 468

Franscesc Monné i Orga. Col·l. 276

Vocal representant dels Veterinaris de la clínica d’animals
de companyia. Manuel Oms i Pueyo. Col·l.: 532

Sílvia Serdà i Cabré Col·l. 1.301

Substituts de membres de la Junta de Govern
Cristina Giner i Valls Col·l. 1.051

Vocal representant dels Veterinaris en l’Empresa Privada.
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CONVENIS AMB AJUNTAMENTS

Ajuntament del Prat de Llobregat
Centres adscrits: 7
Xips implantats: 288
L’objecte del present conveni és possibilitar un increment de
l’activitat professional destinada a la implantació de microxips
a aquells animals de companyia que siguin atesos a les clíniques
veterinàries del municipi mitjançant la col·laboració tècnica i
econòmica.
Ajuntament del Masnou
Centres adscrits: 5
Xips implantats: 71
Conveni que estableix un règim de col·laboració mútua entre
l’Ajuntament del Masnou i el COVB, als efectes d’incrementar la
implantació de microxips de tots aquells gossos i gats que siguin
atesos als centres veterinaris del Masnou, així com agilitzar i
millorar els tràmits a seguir per tal de registrar els animals en el
cens municipal d’animals de companyia.
Ajuntament de Polinyà
Centres adscrits: 2
Xips implantats: 48
Mitjançant la col·laboració tècnica i econòmica, les parts
signants consenten en regular un increment de l’activitat
professional destinada a la implantació de microxips a aquells
gossos i gats que siguin atesos a les clíniques veterinàries que
participen a la campanya.
Ajuntament de Terrassa
Centres adscrits: 19
Xips implantats: 143
Cirurgies: 119
Acord, a través de la col·laboració tècnica i econòmica, que
ofereixen les parts per incrementar l’activitat professional
destinada a la realització d’esterilitzacions a aquells animals
domèstics censats al municipi de Terrassa que arribin a l’edat
adulta segons criteri del veterinari i que siguin atesos als centres
veterinaris del municipi.
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la convocatòria del passat mes de juliol de 2010 ja que,
pel que fa a les titulacions establertes en les bases, tal com
s’expressa en la demanda presentada davant el TSJ de
Catalunya, aquesta no s’ajusta a dret per resultar arbitrària
i discriminatòria, i vulnerar els articles 9.3, 103.1 i 106.1
de la CE (Constitució Espanyola).
Acords institucionals
També cal destacar el calat dels acords institucionals que
es van gestionar el 2010 com els signats amb els ajuntaments del Prat de Llobregat, del Masnou, de Polinyà i
de Terrassa en pro del foment de la identificació d’animals de companyia mitjançant microxip donat d’alta
automàticament a l’AIAC i, fins i tot, com és el cas de
l’acord amb Terrassa, l’esterilització dels animals censats a
l’ajuntament que hagin arribat a l’edat adulta. En matèria
d’identificació s’ha de posar l’accent en el suport del COVB al nou sistema digitalitzat de gestió de l’AIAC.
De gran importància és, a més, l’acord signat amb el
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) i que
permet accedir als col·legiats del COVB a les ofertes
d’assegurances que ofereix la corredoria Medicorasse
-propietat del COMB.
Aposta pel social
La nova Comissió d’assumptes socials, que substitueix
l’antic FACOVB, va portar a terme el 2010 la signatura
d’un acord amb la Fundació Galatea -vinculada al Con-
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sell de Col·legis de Metges de Catalunya- i que es dedica íntegrament al tractament i prevenció dels problemes
mentals i addictius en les professions sanitàries. Aquests
col·lectius necessiten d’una atenció especialitzada i confidencial en aquest tipus de trastorns donat el seu alt nivell de
responsabilitat en la salut pública, el seu coneixement de les
patologies i el seu tractament, així com la seva actitud davant la seva pròpia salut. La Fundació Galatea desenvolupa
programes assistencials i de promoció de la salut en els sectors professionals sanitaris amb els que col·labora i compta
amb un model de finançament únic que crea sinergies amb
altres institucions i corporacions professionals.
Altres convenis
Tampoc es poden deixar de banda els convenis que faciliten
la tasca diària del professional. Ha tingut especial interès
per als col·legiats el conveni CaixaRenting signat amb “La
Caixa” i que permet als col·legiats accedir a material veterinari en rènting. Només en el primer mes de publicació a la
web va tenir 141 baixades per consultar-ne les condicions.

Beques Ramon Turró 2009
El programa de beques Ramon Turró, aprovat per la Junta de Govern el
2001, dóna cada any l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements en centres de referència a l’estranger als col·legiats acabats de llicenciar.
Roser Tetas Pont. Col·l: 4050
Molt interessada en l’oftalmologia veterinària, va veure en aquesta
ajuda una oportunitat per millorar la seva formació. El primer dels
tres centres que va visitar va ser l’Animal Health Trust (AHT),
situat a la ruralia anglesa, a Newmarket. Després va anar a Nova
York, al Long Island Veterinary Specialists (LIVS), centre privat
que ha format gran nombre de residents i interns. El maig del 2010
va estar a Ohio State University (OSU), situada a Columbus. El
cap del servei d’oftalmologia és el Dr. Wilkie, un dels oftalmòlegs més
importants del moment. “Aquests mesos han estat una experiència
en tots els sentits. He pogut aprofundir en l’anglès, conèixer una
cultura diferent a la nostra i, sobretot, he pogut veure i aprendre
moltes coses sobre l’oftalmologia veterinària que només havia pogut
llegir als llibres.”
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Comitè assessor per a l’exercici
de la clínica de petits animals
Informar i assessorar en els centres sobre els canvis normatius és una de les
tasques fonamentals del servei que presta el Comitè de Clíniques. Durant
l’any 2010 es van fer efectius canvis en la normativa que regula les instal·
lacions de RX, obligant a l’elaboració d’un Pla de Protecció Radiològica

Assessorament tècnic veterinari
Les feines realitzades per l’inspector inclouen l’assessorament a veterinaris i a altres professionals. Aquesta
tasca durant el passat any ha implicat la realització
d’unes 80 entrevistes presencials i, per altra banda,
l’atenció d’unes 300 consultes per telèfon o correu
electrònic.
L’assessorament es realitza en relació al Reglament
per a l’exercici de la clínica de petits animals, als
tràmits municipals per obtenir la llicència d’activitat
i, a més, donar referències i orientar els veterinaris
perquè facin un estudi de mercat abans de decidir
una ubicació on el centre pugui tenir viabilitat.
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També s’assessora en relació a la normativa d’aplicació i els canvis que sorgeixen. En el transcurs del
2010 es van fer efectius canvis en la normativa que
regula les instal·lacions de RX, obligant a l’elaboració d’un Pla de Protecció Radiològica. Aquest canvi
suposava un increment en els honoraris d’algunes
UTPR. Les gestions realitzades van permetre donar
informació als veterinaris de les UTPR que no facturarien addicionalment la realització d’aquest pla.
En relació al compliment del Reglament, aquest assessorament es fa extensiu a personal no veterinari
com ocellaires, i també a despatxos d’enginyers que

COMITÈ DE CLÍNIQUES

Registre de centres i inspeccions
A desembre de 2010, consten registrats 658 centres (327 consultoris, 300 clíniques i 29 hospitals).
En el seguiment que es realitza dels centres ja inscrits, s’han efectuat:
468 Revisions amb el resultat de:
38 no conformes.
		

32 per no fer constar la classificació.

		

3 per anunciar serveis que no disposen.

		

1 clínica per no disposar de RX.

		

1  clínica per no disposar d’oxigen.

		

1

hospital per no disposar de sala d’aïllament.

S’han registrat 24 centres nous i se n’han donat de baixa 6.
També s’han registrat 4 serveis a domicili.
+ Excepcionalment i a títol informatiu es van visitar 6 centres d’acollida d’animals per conèixer les condicions en què exerceix la clínica i també per
comprovar si realment aquesta atenció veterinària va únicament destinada a animals abandonats.

tramiten llicències d’activitat de centres veterinaris,
la qual cosa està anticipant i evitant situacions d’infracció
del Reglament.

col·laborava puntualment. En aquest darrer, la intervenció
del comitè va aconseguir que el veterinari aturés la seva
col·laboració amb el criador.

Comitè
Entre els temes debatuts en les reunions del comitè (amb
periodicitat mensual) durant el passat exercici en destacaríem dos que estan directament relacionats amb l’organització
de les tasques en els centres veterinaris: l’hospitalització i les
seves condicions mínimes i, per altra banda, les atribucions
del personal auxiliar dels centres veterinaris.
En l’actualitat, el veterinari és el responsable de qualsevol
acte clínic que es realitzi, però aquest debat continuarà en
el futur ja que recentment s’ha aprovat una nova titulació
d’Asistencia a la atención clínica en centros veterinarios’ (RD
140/2011 de 4 de febrer) en el marc de la formació professional, que serà la primera qualificació oficial i homologada
que capaciti els auxiliars.

Finalment, cal comentar que està previst fer una renovació
dels distintius que acrediten com a centres reconeguts d’acord
amb el Reglament per a l’exercici de la clínica de petits animals que consten el Registre, amb un nou disseny aprovat en
el Consell de Col·legis Veterinaris de Barcelona.

També s’ha tractat informació referent a l’intrusisme professional practicat per criadors. S’ha tingut coneixement, per
exemple, que se signaven cartilles falsificant la signatura i
utilitzant el número d’un col·legiat donat de baixa. També
s’ha conegut la utilització fraudulenta del segell d‘un centre
per part d’un criador. En un altre cas, l’activitat ‘intrusista’
es realitzava aprofitant l’absència del veterinari, que només

Francesc Olives (inspector de clíniques)
Aquest comitè, està format per set membres
escollits entre els Veterinaris col·legiats que
assessoraran la Junta de Govern del COVB
en tot allò que faci referència a l'exercici
clínic de petits animals.
Dante Martín (president)
Manel Oms
Íñigo Lyon
Núria Tabares
Rosa Sánchez
Salvador Cervantes

COVB2010 | 9

COVB2010 | DEONTOLOGIA

Deontologia

professional veterinària
El Comitè de Deontologia (CD) té com a objectiu
fonamental elevar el prestigi de la professió i mantenir-lo en el grau de dignitat més alt i protegir
els interessos del/de les usurari/es de la medicina
veterinària. Les actuacions es regeixen pels Estatuts del COVB (DOGC de 23/11/2009), per les
Normes Deontològiques Comunes a la Professió
Veterinària Catalana aprovades pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya i la normativa
reguladora de la professió veterinària i l’administrativa d’aplicació.
Està constituït per 10 veterinaris col·legiats i dos suplents, entre els que hi ha un president i un secretari.
Els membres del comitè són proposats per la Junta
i elegits en Assemblea General Extraordinària.

Membres del Comitè de Deontologia

Dades Deontologia

Sra. Luisa Amoribieta i López, Presidenta.

2010: 29 casos
Especialitat: Petits Animals.
Obertes diligències informatives.

Sr. Isidro Otero San Mauricio.
Sr. Octavi Panyella i Costa.
Sra. Mercè Almirall i Hill.
Sra. Irene Ferrer Fernández.
Sra. Neus Izquierdo Figarola.
Sra. Esther Fernández i Plana.
Sr. Eduard Martí i Blanch.
Sr. Marc Val i Trepat.
Sr. Ricard Adan i Milanés.
Substituts:
Sra. Noemí Galí i Hernández.
Sra. Rosa Julià Robles.
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Denúncies per error diagnòstic: 23%
Denúncies per intervenció quirúrgica: 20%
Denúncies per tractament prescrit: 15%
Denúncies per mancança/error de tramitació
de documentació: 6%
Denúncies per falta d'atenció a urgències: 8%
Denúncies per negligència: 11%
Denúncies per necròpsia sense autorització: 2%
Denúncies per no facilitar historial clínic: 2%

DEONTOLOGIA

29 casos Especialitat: PETITS ANIMALS
Tipus

Motiu								

Situació

D. I.*

Intervenció quirúrgica, informació deficient al client

Arxivat

D. I.

Error diagnòstic, informació deficient al client

Arxivat

D. I.

Error diagnòstic, tractament prescrit

Arxivat

D. I.

Intervenció quirúrgica, error diagnòstic, falta d’atenció urgències

Arxivat

D. I.

Falta atenció urgències

Arxivat

D. I.

Negligència

Arxivat

D. I.

Necròpsia sense autorització

D. I.

Error diagnòstic, tractament prescrit

En tramitació

D. I.

Error diagnòstic

En tramitació

D. I.

Intervenció quirúrgica

Arxivat

D. I.

Informació deficient al client

Arxivat

D. I.

Negligència

Arxivat

D. I.

Informació deficient al client

Arxivat

D. I.

Intervenció quirúrgica, informació deficient al client, falta consentiment informat

Arxivat

D. I.

Tractament prescrit

Arxivat

D. I.

No facilitar historial clínic

Arxivat

D. I.

Intervenció quirúrgica

Arxivat

D. I.

Negligència

Arxivat

D. I.

Tractament prescrit

Arxivat

D. I.

Negligència

Arxivat

D. I.

Error diagnòstic

Arxivat

D. I.

Intervenció quirúrgica

Arxivat

D. I.

Error diagnòstic

Arxivat

D. I.

Intervenció quirúrgica

Arxivat

D. I.

Tractament prescrit

Arxivat

D. I.

Error diagnòstic

Arxivat

D. I.

Tractament prescrit, falta atenció urgències

D. I.

Error diagnòstic

D. I.

Documentació sanitària obligatòria

Arxivat

Arxivat
En tramitació
Arxivat

*DI: Diligències Informatives (tenen com a finalitat conèixer les circumstàncies del cas, la/es persona/es que presumptament pot/en resultar responsable/s
de la/es infracció/ns i valorar la conveniència o no d’iniciar un expedient sancionador.

Durant el 2010 s’han tramitat 3 expedients disciplinaris:
1 Infracció del deure establert a l’article 13.1.d) dels Estatuts
col·legials que estableix: “Són deures dels col·legiats: d). Exercir la
professió amb la més pura ètica professional i d’acord amb l’esperit
i la lletra dels presents Estatuts. Els col·legiats estan obligats envers
els seus clients a complir amb la màxima diligència i zel la seva
professió. En el desenvolupament d’aquesta funció, s’ajustarà a les
exigències sanitàries, tècniques, deontològiques i morals adequades a cada acte veterinari, realitzant diligentment totes les seves
activitats professionals i a seguir una formació continuada, per
hospitalització d’un pacient sense la presència d’un veterinari
durant tota la seva estada al centre.
Situació: en tramitació.
2 Infracció del deure establert a l’article 13.2.d) dels Estatuts
col·legials que obliga els veterinaris a “ Exercir la professió amb
la més pura ètica professional i d’acord amb l’esperit i la lletra dels
presents Estatut i els obligats envers els seus clients a complir
amb la màxima diligència i zel la seva professió, ajustant-se
a les exigències sanitàries, tècniques, deontològiques i morals

adequades a cada acte veterinari, per l’hospitalització d’un
pacient sense la presència d’un veterinari durant tota la
seva estada al centre.
Situació: en tramitació.
3 Infracció greu de l’article 71.1.b) dels Estatuts per “incompliment dels deures professionals quan d’això en resulti un perjudici per les persones destinatàries del servei professional.” per
la vulneració del deure establert a l’article 13.2.d) dels Estatuts
col·legials que estableix: “Són deures dels col·legiats: d). Exercir
la professió amb la més pura ètica professional i d’acord amb
l’esperit i la lletra dels presents Estatuts. Els col·legiats estan obligats envers els seus clients a complir amb la màxima diligència
i zel la seva professió. En el desenvolupament d’aquesta funció,
s’ajustarà a les exigències sanitàries, tècniques, deontològiques i
morals adequades a cada acte veterinari, realitzant diligentment
totes les seves activitats professionals i a seguir una formació
continuada, per ingrés d’un pacient en un centre després
d’una intervenció quirúrgica d’urgència sense la presència
d’un veterinari.
Situació: en tramitació.
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COVB2010 | DEPARTAMENT JURÍDIC

Serveis Jurídics
L’objectiu principal del departament jurídic és la defensa i la protecció dels drets
i dels interessos del Col·legi i dels veterinaris col·legiats en tot allò que afecta
a la professió veterinària dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona
i davant qualsevol tribunal i persona física o jurídica, pública o privada
Aquest departament compta amb dues línies de treball ben definides: d’una banda, assessora la Junta de
Govern en defensa dels interessos dels col·legiats i
del Col·legi en tot el relacionat amb la veterinària i
la seva activitat professional a la província de Barcelona. El segon gran àmbit d’actuació dels serveis jurídics és l’assessoria als col·legiats en un ampli ventall
d’opcions dins de l’especialització jurídica del contenciós administratiu. El fet d’atendre les consultes
i dubtes dels col·legiats en diverses matèries d’aplicació de la seva activitat diària implica que aquest
departament és un dels canals de comunicació entre
els col·legiats i la Junta de Govern.
Es proporciona assessorament i atenció als col·legiats
per a la preparació de propostes de reforma normativa o d’actuacions enfront dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats
amb la professió veterinària.
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Assessorament en la constitució i funcionament de
les societats professionals
Durant els darrers anys, gràcies a la constitució de les
societats professionals veterinàries. Aquestes consultes,
en ocasions, s’atenen junt amb l’Inspector de Clíniques,
que s’ocupa d’informar els col·legiats del Reglament de
clíniques i dels aspectes pràctics de l’inici de l’activitat.
S’han prestat els següents serveis:
- Assessorament sobre els diversos tipus de societats civils i
mercantils i els requisits i tràmits per a la seva constitució: Estatuts. Amb especial consideració de la normativa reguladora
de les societats professionals tenint en compte les especialitats
de la/es activitat/s concreta/es que realitzarà la societat.
- Tràmits davant l’Administració local per a l’obertura
d’establiments: llicència o permisos ambientals, llicència
d’obres, gestió de residus, etcètera.
Negoci veterinari
Anualment són moltes les consultes que es reben rela-

DEPARTAMENT JURÍDIC

CONSULTES DE COL·LEGIATS
USUARIS AL DEPARTAMENT JURÍDIC
Fiscals

2,7%

Impagats
Documentación
Laboral

4,9%

Urbanisme

1,8%

Activ. empresarial professional i tècnica veterinària

48,1%

Reclamacions
Normativa referent als centres veterinaris
Làser
Raigs X
Protecció de dades
Etologia
Preus
Identificació
Vacunació
Venda de productes
Inspeccions SGAE
Clients
Publicitat

PRINCIPALS INICIATIVES
TREBALLADES EL 2010
Van ser la participació a la Taula Lletrada que
els col·legis professionals catalans van consti·
tuir per estudiar i realitzar al·legacions a la Llei
Òmnibus; la preparació de les al·legacions de
la professió veterinària davant de l’aprovació
del Reial Decret 1132/2010, de 10 de se·
tembre, pel qual es modifica el Reial Decret
109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments
veterinaris) i de les seves importants repercus·
sions en la prescripció i la dispensa d’aquests
productes.També es va prestar molta atenció a
l’assessorament i actuacions que van portar a
terme per a la constitució de la Associació de
Defensa Sanitària BOVICAT; a la creació del
Comitè de Veterinaris per a la Protecció dels
Animals (CPA); l’assessorament en la creació
d’un registre de veterinaris clínics autònoms
que no treballen en un centre específic; i col·
laborar amb la Junta de Govern per començar
a establir les bases de la finestreta única a les
empreses veterinàries i al COVB.

Trasllat
Notificació de sinistres
Societats professionals veterinàries
Compra/venda animals
Medicaments
Residus
Intrusisme

1,3%

Convenis

0,9%

Veterinària legal

9,9%

Toros

1,8%

Col·legiació

0,9%

Oposicions

0,9%

Usuaris

3,1%

Gossos perillosos

3,6%

Peritatge

0,9%

RC

18%

Altres

1,2%

cionades amb les condicions dels contractes de lloguer
i dels traspassos. També s’atenen qüestions relacionades amb l’activitat del centre (ordres de cessament i
sancions contra centres veterinaris per reclamacions
d’incompliment de la normativa municipal -llicències d´activitat o d´obertura d´establiments, llicències
d´obres...- o d’altres normatives, com la reguladora dels
medicaments d’ús veterinari).
Temes relacionats amb l’exercici professional veterinari
És també una de les funcions d’aquest servei atendre
les reclamacions dels usuaris de la medicina veterinària
derivades de l’actuació professional, dels honoraris professionals, i dels drets i deures en general del veterinari i
del client (historial clínic, canvi de veterinari, etcètera).
Igualment, s’ofereix servei d’assessoria pel cobrament
d’honoraris professionals, reclamacions de morosos (pressupost, full de reconeixement de deute, cartes d’intimidació, etcètera). A més a més, s’exerceix la mediació i
assessorament en cas de conflicte entre veterinaris.
En matèria fiscal i laboral les consultes específiques
són ateses per la Gestoria Fàbrega; empresa que manté
un acord amb el Col·legi.
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COVB2010 | FORMACIÓ

Activitats
any 2010

Formació directa
Mantenir un contacte directe amb els col·legiats i estar al
dia sobre les modificacions normatives que afecten el sector
ens permet preparar cursos adequats als interessos dels professionals veterinaris. És el cas de la formació que permet
obtenir l’acreditació per dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic i que es va impartir per primer cop al novembre de
2010. També destaca la programació de més cursos sobre
etologia canina dirigits per etòlegs de reconegut prestigi
com Jaume Fatjó. Finalment, és interessant ressenyar que
la valoració global dels cursos del COVB obté puntuacions
molt notables per part dels alumnes.

Monografia Malalties Hepàtiques
de Petits Animals
Data de celebració: 24/01/2010
Ponent: Sra. Manu Bárcena
Alumnes inscrits: 24

Curs de Necròpsia Porcina
Data de celebració: 03/02/2010
Ponent: Sr. Joaquim Segalés
Alumnes inscrits: 9

Curs de Formació de Formadors
en Benestar Animal
Dates de celebració: 7, 18 i 19 de febrer de 2010
Ponents: Sr. Antonio Velarde, Sr. Antoni Dalmau
i Sra. Emma Fàbrega
Alumnes inscrits: 21

Monografia d’Etologia: L’agressivitat canina
cap als membres de la família
Data de celebració: 10/03/2010
Ponent: Sr. Jaume Fatjó
Alumnes inscrits: 22

Monografia Cardiologia de Petits Animals
Data de celebració: 18/03/2009
Ponent: Sra. Montserrat Jorro
Alumnes inscrits: 25
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Monografia Odontologia de Petits Animals
Data de celebració: 15/04/2010
Ponent: Sr. Ignacio Velázquez
Alumnes inscrits: 27

Monografia Dermatologia (Vasculitis i Alopècies)
Data de celebració: 29/04/2010
Ponent: Sr. Carlos Vich
Alumnes inscrits: 13

Monografia d’Urgències d’Animals Exòtics
Data de celebració: 12/05/2010
Ponent: Sra. Núria Tabares
Alumnes inscrits: 16

Monografia Dermatologia Felina i Canina
Data de celebració: 14/07/2010
Ponent: Sr. Carlos Vich
Alumnes inscrits: 14

Monografia d’Etologia: Els consells que tot
propietari de gos ha de seguir per prevenir
problemes de comportament
Data de celebració: 21/07/2010
Ponent: Sr. Jaume Fatjó
Alumnes inscrits: 24

FORMACIÓ

Monografia Actualitats Terapèutiques
en Dermatologia de Petits Animals

puntuació global

total

8,7

Monografia d’Urgències de Petits Animals

puntuació global

sobre els coneixements
dels ponents

9,01

puntuació global

sobre les explicacions
rebudes

8,82

puntuació global

sobre el material
rebut

8,40

puntuació global

sobre les respostes
a preguntes durant
la formació

Data de celebració: 19/10/2010
Ponent: Sr. Carlos Vich
Alumnes inscrits: 15

Data de celebració: 20/10/2010
Ponent: Ponent: Sr. Roberto Gaztañaga
Alumnes inscrits: 30

Curs per l’Obtenció de l’Acreditació
per Dirigir Instal·lacions
de Radiodiagnòstic
Dates de celebració: 5, 6, 12 i 13 de novembre de 2010
Ponents: Sra. Àurea Navarro, Sr. Agustí Munté, Sr. Joan Riu
i Sra. Inmaculada Rafecas
Alumnes inscrits: 24

Monografia de Traumatologia i Ortopèdia del Maluc

9,03

Data de celebració: 10/11/2010
Ponent: Sr. Diego López Nájera
Alumnes inscrits: 11

Monografia Problemes de Comportament
dels Animals Exòtics

total
306

alumnes

Data de celebració: 17/11/2010
Ponent: Sra. Núria Tabares
Alumnes inscrits: 10

Sessió Informativa sobre les Modificacions
del Reglament de Medicaments
a Sant Fruitós de Bages
Data de celebració: 16/12/2010
Ponent: Sr. Ignasi Ros
Total assistents: 21
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COVB2010 | APROPEM

Un canal entre contractadors
i contractats
La borsa de treball del COVB, Apropem, és un canal
de comunicació entre les empreses i negocis que ofereixen ocupació i els col·legiats que volen mantenir-se
informats de les opcions laborals o que busquen un
treball. De l’anàlisi de les dades es desprèn que es manté el volum d’inscrits per sobre dels 400 col·legiats,
encara que la quantitat d’ofertes ha disminuït. Al 2010
no es van registrar ofertes de treball per part de l’Administració ni tampoc des del sector de la veterinària

de producció. La clínica de petits animals i l’empresa
han estat els sectors que han mantingut l’activitat de
la borsa, sobretot la clínica amb el 65% de les ofertes,
sent les més freqüents les de substitucions. Pel que fa
al sector de l’empresa, l’activitat comercial ha estat
la que ha centrat el major nombre d’oportunitats -cal
assenyalar que els laboratoris farmacèutics aprecien
molt l’amplitud de la formació dels veterinaris per a
les seves xarxes de vendes.

QUANTITAT D’OFERTES
Clínica

Administració

12
20
24
15
20
25
54
16
19
17
9
7

Gen
Febr
Març
Abr
Maig
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des

Producció

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Empresa

TOTAL

22
27
37
30
31
35
68
18
33
25
22
16

10
7
13
15
11
10
14
2
14
8
13
9

SITUACIÓ LABORAL DELS INSCRITS
ANY 2009

ANY 2010
33,8%
16,4%

267,61%

105,24%

Contracte Lab.

13,3%

Aturats
Sense contracte

44,10%
281,61%

11,2%

Autònoms

14,3%
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NS/NC

111,24%

APROPEM

COMPARATIVA OFERTES 2009/2010
2009
2010

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

COMPARATIVA
EVOLUCIÓ
DE LES
OFERTES
OFERTES
2009/2010
DEL SECTOR DE CLÍNICA DE PETITS

Gen 4 | Febr 10 | Març 10 | Abr 3 | Maig 5 | Jun 9 | Jul 18 | Ago 4 | Set 8 | Oct 7 | Nov 1 | Des 1

Consulta

Gen 2 | Febr 9 | Març 3 | Abr 5 | Maig 5 | Jun 5 | Jul 9 | Ago 3 | Set 5 | Oct 4 | Nov 3 | Des 2

Consulta - Urgències

Gen 4 | Febr 2 | Març 3 | Abr 6 | Maig 2 | Jun 1 | Jul 5 | Ago 4 | Set 2 | Oct 3 | Nov 3 | Des 2

Urgències

Gen 2 | Febr 1 | Març 8 | Abr 1 | Maig 7 | Jun 10 | Jul 23 | Ago 5 | Set 4 | Oct 5 | Nov 2 | Des 2

Substitucions

COMPARATIVA
EVOLUCIÓ
DE LES
OFERTES
OFERTES
2009/2010
DEL SECTOR D’EMPRESA PRIVADA

Gen 3 | Febr 2 | Març 8 | Abr 6 | Maig 5 | Jun 6 | Jul 8 | Ago 1 | Set 9 | Oct 5 | Nov 8 | Des 3

Tècnic comercial

Gen 4 | Febr 3 | Març 1 | Abr 1 | Maig 1 | Jun 3 | Jul 5 | Ago 0 | Set 0 | Oct 2 | Nov 2 | Des 4

Assessorament tècnic

Gen 3 | Febr 1 | Març 1 | Abr 6 | Maig 5 | Jun 1 | Jul 2 | Ago 1 | Set 5 | Oct 1 | Nov 1 | Des 1

Altres departaments

Gen 0 | Febr 0 | Març 2 | Abr 1 | Maig 0 | Jun 0 | Jul 0 | Ago 0 | Set 0 | Oct 0 | Nov 0 | Des 0

Diversos

Gen 0 | Febr 1 | Març 1 | Abr 1 | Maig 2 | Jun 0 | Jul 0 | Ago 0 | Set 1 | Oct 1 | Nov 2 | Des 1

Higiene alimentària
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COVB2010 | USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA

Servei d’atenció a l’usuari
de medicina veterinària
Una de les funcions del Col·legi és donar servei
d’atenció als usuaris de medicina veterinària per
atendre’n les necessitats i que n’obtinguin la resposta més adient i el millor gestionada possible.
Aquest servei gestiona les reclamacions i queixes
relatives a danys i perjudicis per mala praxi que
presentin mitjançant denúncia oficial -quan un
particular vol donar queixa oficial d’un col·legiat
s’informa del procediment d’informació als consumidors i usuaris de serveis veterinaris i propietaris d’animals de companyia. També es registren
les agressions de gos a gos presentades de manera
formal pels usuaris; certificat i legitima les firmes
dels documents per viatjar amb animals; i dóna

resposta a les diferents preguntes que els usuaris
puguin plantejar relacionades amb la veterinària,
la identificació de petits animals, localització de
centres veterinaris, etcètera. Entre les qüestions
que diàriament s’atenen al COVB destaquen
l’elevat nombre de trucades relacionades amb els
viatges a l’estranger amb la mascota i la documentació que cal tenir al dia per presentar a les
autoritats corresponents. En aquests casos s’informa de les condicions actualitzades que s’han
d’acomplir en el corresponent país. No obstant
això, sempre es recomana contrastar la informació establint contacte amb el consolat, ja que les
condicions poden variar.

DADES BÀSIQUES DEL SERVEI

Notificacions d’agressions de gos a gos: 0
Gestió de reclamacions obertes per mala praxi mitjançant el procediment d’informació
als consumidors i usuaris de serveis veterinaris i propietaris d’animals de companyia: 28
Reconeixements de signatura del certificat oficial veterinari: 84
Mitjana de trucades ateses cada dia referent a la documentació per viatjar amb la mascota:
de 10 a 15 trucades.
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ATENCIÓ AL COL·LEGIAT

Dades sobre
Responsabilitat
Civil Professional
Els veterinaris col·legiats en exercici
tenen l’obligació legal de disposar
d’una assegurança de responsabilitat
professional
La responsabilitat civil és l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats per una mala
praxi o negligència. El nivell d’exigència de
diligència augmenta quan es tracta d’una actuació professional i, per tant, de l’exercici de
tota professió se’n deriva l’obligació de rescabalar els danys causats per la nostra actuació o
manca d’actuació negligent.
Per possibilitar als veterinaris l’acompliment
d’aquesta obligació i donar-los cobertura, el
COVB es va incloure l’any 2003 a la pòlissa
d’assegurança de R. C. subscrita pel Consejo
General de Colegios Veterinarios de España
amb la companyia Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), que inclou també la defensa jurídica.
Quan el veterinari rep una reclamació d’un
client en la qual es demana una indemnització, el COVB assessora i tramita la reclamació per comunicar-ho a la companyia i
obrir un sinistre.
Al 2010 es van tramitar 13 casos dels quals en
només dos es va reconèixer l’existència d’una
negligència i es va satisfer la indemnització
per part de la companyia d’assegurances, i dos
casos més estan encara en tramitació.

RELACIÓ DE RECLAMACIONS PER
RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 2010

Total de casos: 13
Indemnitzats: 2
El total de les quanties no va arribar
als 2.000 euros
Casos refusats per la companyia
d’assegurances: 9
Pendent d'informe pericial: 1
Pendent de resposta de la companyia
asseguradora: 1
Reclamacions rebudes a través de l'OCU
(Organització de Consumidors i Usuaris): 1

COVB2010 | 19

COVB2010 | IDENTIFICACIÓ

Identificació dels animals
de companyia
A causa del volum d’identificacions d’animals de companyia que realitzen els
col·legiats de Barcelona, l’any 2007 el Col·legi va decidir ampliar els serveis
amb la introducció i registre dels documents d’identificació a la base de dades
de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) dels veterinaris
col·legiats a Barcelona

Servei de registres d’identificació de PA

Els microxips que es van registrar al COVB durant l’any 2010
en el COVB van ser 51.939.
Distribució per espècies:
Gossos: 44.181
Gats: 7.326
Fures: 373
Animals exòtics
(aus, rèptils i petits/mitjans mamífers): 59

Dades complertes
No només es tracta de registrar, també es vigila per tal
que tots els documents siguin legals i es procedeix a la
resolució d’incidències en la introducció dels documents
d’identificació si no estan complerts. Les incidències
més comunes poden ser:
• Falten dades personals del propietari (DNI, nom,
cognoms, adreça, telèfons de contacte o signatura).
El número de xip no és el correcte (falten dígits, xip
no ISO…).
Falten dades relatives a l’animal (raça, sexe, data de
naixement…).
• Les dades del veterinari són incorrectes o bé falta
la seva signatura.
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La majoria d’aquestes incidències es resolen o bé posant-nos en contacte per telèfon amb el propietari o
veterinari, o bé retornant el document d’identificació
a la clínica veterinària que ha posat el microxip.
Atenció a usuaris i propietaris
A més a més, el COVB atén trucades de veterinaris i
propietaris en relació al procés d’identificació dels animals de companyia i a l’alta de l’animal identificat a la
base de dades de l’AIAC (Arxiu de Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya). El Col·legi deriva a
l’Arxiu totes aquelles qüestions que no són pròpies del
COVB, com poden ser: registre de passaports, pèrdua
o robatori, o mort de l’animal.

COMUNICACIÓ

Comunicació més activa
La política de comunicació del COVB continua essent una aposta per dotar
el col·legiat d’una informació de qualitat i projectar la imatge professional
i científica del veterinari
Mitjana d’ús de www.covb.cat 2010 per part dels usuaris
Visitants diferents

Nombre de visites

34.608

48.666

Gestions amb mitjans
de comunicació
Gestions per a intervencions
i entrevistes

20

Notes de premsa i comunicats

2

Esments als nostres mitjans de
comunicació en altres mitjans

1

Llista de països des
dels que es reben més
consultes (excepte Espanya)
Dinamarca
Estats Units
Japó
Gran Bretanya
Suïssa
Països Baixos
Alemanya
Andorra
França
Irlanda
Itàlia

Franges horàries
amb més nombre
de visites

Dies de la setmana
amb més nombre
de visites

09:00 – 12:00
15:00 – 18:00

Dilluns, dimarts,
dimecres i dijous

Sol·licituds des
del mòbil

5.292

Els temes demanats al gabinet de comunicació per part
dels mitjans de comunicació van estar generalment relacionats amb el maneig de les mascotes. No obstant això,
també destaca l’interès que la professió veterinària desperta en l’àmbit social. Una prova d’això va ser la pàgina
completa que el diari EL MUNDO va dedicar a l’abril en
una entrevista amb la presidenta, Maria Teresa Mora i que
parlava de l’elevat nivell formatiu amb què compten els
llicenciats veterinaris en aquest país. Dins de la gestió de
comunicació interna destaca la posada en marxa del nou
e-news digital, que cada setmana fa un repàs de l’actualitat
veterinària a través dels titulars dels mitjans de comunicació i informa dels esdeveniments recents de l’actualitat
col·legial i de la professió. Com a element nou incorpora
el vídeo. A més, continua l’aposta per
la comunicació on-line a través del
web. Com a dada destacada es reforça l’interès per la localització de
col·legiats i clíniques. A l’octubre
es va destacar a la home el cercador
de clíniques i el seu ús s’ha incrementat exponencialment. Aquestes
consultes es podrien atribuir en gran
mesura a les visites virtuals d’usuaris
de medicina veterinària.
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COVB2010 | ACTIVITATS LÚDIQUES

1

Moments per crear records
col·lectius entre col·legues
No tot és treball, també s’ha de trobar l’ocasió per descansar i departir amb els
col·legues... Unes ocasions molt positives per a això són les activitats lúdiques
Cada any, el COVB programa o dóna suport a diversos esdeveniments que permeten als col·legiats i a les
seves famílies conèixer-se, recuperar el contacte i establir vincles entre generacions de professionals. Una
d’aquestes ocasions és la celebració de Sant Francesc.
Al 2010, la trobada va tenir lloc a Vic i els assistents
van tenir l’oportunitat de recórrer els punts més històrics d’aquest enclavament de la tradició rural catalana. No obstant això, en la programació d’activitats
lúdiques anuals, les que reuneixen més quantitat de
públic i conreen més somriures són la visita del Patge
Reial i el posterior espectacle infantil després de les
festes de Nadal.
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Col·legiats Emèrits. + de 50 anys de col·legiació
Alfredo Sáenz Ibáñez

col·l. Núm. 236

Ferran Royo Lafuente

col·l. Núm. 226

Joaquim Mora Vida

col·l. Núm. 237

Máximo Vivas Rodríguez
Col·legiats d’Honor
Rosa Cobos Soler

col·l. Núm. 695

Joan Pons Benet

col·l. Núm. 327

Josep Tarragó Colominas

col·l. Núm. 477

Monserrat Vidal Luis

col·l. Núm. 361

ACTIVITATS LÚDIQUES

2

3
PREMIS ANIMALART 2010
categoria dibuix puppy

Marc Peralta. 1er premi.
Sara Altafaj. 2n premi.
Oriol Sales. 3er premi.
categoria dibuix junior

Alexandra Rigués. 1er premi.
Nacho Villoslaba. 2n premi.
Nil Marcé. 3er premi.
categoria dibuix sènior

5

Sílvia Folch. 1er premi.
Paula García. 2n premi.
Joel Sánchez. 3er premi.
fotografia

Joan Mayà Tenas. 1er premi.
Annabel Moncunill. 2n.
Mª Àngels Martínez. 3er.

1
4
1. La festivitat de Sant Francesc se celebra cada any en una localitat barcelonina diferent.
2. Els nens van gaudir al 2010 d’un espectacle de màgia en el qual van poder
participar.
3. El campionat d’esquí va celebrar la
quinzena edició consecutiva.
4. El vicepresident Emili Revilla va
acompanyar la professora universitària
de dibuix Montserrat Saumell, que va
ser membre del jurat de selecció dels
treballadors de les dues últimes edicions
d’AnimalArt.
5. La tradicional castanyada és una de
les cites més entranyables al Col·legi.

1
5
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COVB (Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona),
corresponding member at Vet 2011 Executive Council
and ambassador of the Vet2011 project

