
MEMÒRIA COVB
COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS  

DE BARCELONA 2011



Des del 2009 fem una memòria anual d’activitats i l’edi-
tem perquè vosaltres, els col·legiats, valoreu la feina 
realitzada des del Col·legi. Aquesta ja n’és la tercera 
edició i hem obert una nova secció: la corresponent 
al nou Comitè de veterinaris per a la protecció dels 
animals. Amb l’activitat desenvolupada durant el 2011 
es demostra que és un grup molt actiu, amb idees i molt 
emprenedor. 
Des de la Junta de Govern s’han pres acords amb l’objec-
tiu d’afavorir la formació contínua veterinària, tant des 
del programa de formació del COVB com mitjançant 
l’aprovació d’ajudes per a l’assistència a cursos i congres-
sos nacionals de veterinària. Fins a 42 col·legiats es van 
beneficiar de la iniciativa. 
Com a Col·legi tenim amb ells una responsabilitat molt 
gran que assumim amb plenitud: vetllar per la bona 
praxi veterinària. Els comitès assessors, especialment 
el de Deontologia i el de Clíniques, estan plenament 
dedicats a aquesta tasca i traslladen a la Junta de Go-
vern els punts de millora per tal de comunicar-los i 
ajudar els col·legiats a fer més efectiva la seva feina, dia 

a dia. A part, està la feina dels diferents departaments 
i serveis del COVB. Tots estan per facilitar, en l’àmbit 
de les seves competències, l’actuació veterinària. Per 
últim, però no menys important, el COVB, a través de 
la Secretaria, té un servei de recollida de queixes que 
s’encarrega d’informar les usuàries i usuaris de medicina 
veterinària. Per sotmetre al vostre examen el treball de 
tot el Col·legi hem recopilat, departament per departa-
ment, els balanços d’activitat.
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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

Junta de Govern
Un equip de govern ha d’establir 
prioritats entre els seus objectius. 
Tenint en compte la difícil situació 
social i econòmica que es va viure 
l’any 2011, i que encara conti-
nua, la sensibilitat de la Junta de 
Govern va ser la de fomentar les 

accions de servei als col·legiats i 
les solucions útils. Però també hi 
va haver temps per a la celebra-
ció. El 2011 va ser l’Any Mundial 
de la Veterinària i el COVB va 
ser nomenat Ambassador of the 
Vet2011 project.

JUNTA DE GOVERN 2011

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

Secretari. Íñigo Lyon i Magriñà (col·l. 882)  

Tresorer, cap de la secció econòmica i vocal representant 
dels Veterinaris al servei de l’Administració Pública. Josep 
Gómez i Muro (col·l 468)  

Vocal representant dels Veterinaris de la clínica d’animals 
de companyia. Manuel Oms i Pueyo (col·l. 532) 

Vocal representant dels Veterinaris en l’Empresa Privada. 
Ignasi Pulido i Bellés (col·l. 2115)

Vocal d’èquids. Cap de secció tècnica. Maria Pifarré 
i Valero (col·l. 1415)  

Vocal representant dels jubilats i presidenta de la 
Comissió d’afers socials. Joana Sureda i Guixà (col·l. 2760)  

Vocals a la Comissió Permanent del CCVC

Teresa Rigau i Mas (col·l. 769)

Francesc Monné i Orga (col·l. 276)

Substituts de membres de la Junta de Govern

Sílvia Serdà i Cabré (col·l. 1.301)

Cristina Giner i Valls (col·l. 1.051)



Principals acords de la Junta de Govern durant el 2011

•  Estudi de recerca sobre les principals causes de malaltia i mortalitat en el col·lectiu veterinari. Aquesta iniciativa 
es va realitzar dins el programa Assís (acord amb la Fundació Galatea del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya) per a l’atenció de veterinaris.

•  Definició del rehabilitador o fisioterapeuta veterinari, que és el llicenciat en Veterinària amb preparació en 
rehabilitació i fisioteràpia animal que realitza el diagnòstic funcional, en contacte directe amb el traumatòleg 
i/o neurolèg veterinari, i marca el pla de rehabilitació que combina la fisioteràpia i els exercicis de rehabilitació.

•  Revisió del protocol d’altes de la pòlissa d’assegurança de vida i de la designació de beneficiaris. Enviament d’una 
carta informativa a tots els col·legiats per tal que puguin fer la designació.

•  Presentació de la demanda contra les oposicions al Cos de Titulats Superiors de Salut Pública. 

•  Reunió amb la Junta de Govern del col·legi de farmacèutics per tractar aspectes relacionats amb la prescripció 
dels medicaments veterinaris.

•  Aprovació del curs de tinença responsable de mascotes adreçat a propietaris. Formació que, a més de facilitar la 
propietat responsable de mascotes i augmentar els coneixements dels propietaris sobre els problemes de com-
portament del gos, tenia l’objectiu d’oferir un servei de formació als clients fomentant la fidelització.

•  Incorporació del COVB a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. L’AICPC va ser 
constituïda el 28 d’abril i aglutina, en total, 52 organismes. Coordina les actuacions que necessitin d’un àmbit 
comú de col·laboració dels col·legis professionals catalans per garantir-ne la viabilitat i l’eficàcia. 

•  Aprovació del Reglament de creació i funcionament del Comitè de veterinaris per a la protecció dels animals 
del COVB.

•  Desenvolupament d’una aplicació per incorporar els documents escanejats al fitxer de col·legiats.

•  Aprovació de la Comissió d’Afers Socials (CAS) i designació dels seus membres.

•  Col·laboració per a l’organització del Congrés AVESA 2011.

•  Aprovació d’ajuts per a despeses d’inscripció a cursos i congressos nacionals de veterinària de l’any 2010.

Algunes actuacions realitzades amb el CCVC (Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya)

•  Realització de cursos formatius sobre l’aplicació informàtica de l’AIAC que permet agilitzar el servei.

•  Reunió el 27 de gener amb el conseller Pelegrí per exposar les necessitats que pertoquin al seu departament.

•  Reunió amb la degana de la facultat de Veterinària el 25 de febrer per presentar i tractar els estudis de fisioteràpia 
canina d’una escola de fisioteràpia humana adscrita a la UAB.

•  El dilluns 18 d’abril, Artur Mas, president de la Generalitat, va rebre la Comissió Permanent del CCVC en una 
reunió privada i va recollir les prioritats de la professió.

•  Participació del COVB i el CCVC en la primera edició del Saló Mascota, que es va celebrar al recinte de Montjuïc 
de Fira de Barcelona de l’1 al 2 d’octubre i que va complir amb escreix els objectius. L’informe presentat mostra 
que van participar en les activitats de l’estand més de 2.400 persones, entre nens i adults.

•  Reunió amb la direcció general de medi natural del Departament d’Agricultura per tractar la identificació dels 
animals de companyia i per a la presentació del Comitè de Veterinaris per a la protecció dels animals del COVB.

•  Signatura del nou conveni d’identificació d’èquids amb el DAAR.

•  Congelació dels preus dels microxips. Aprovació de la participació al Saló de la infància i accions socials dels 
quatre col·legis.
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DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2011

• NOMBRE TOTAL DE COL·LEGIATS | 2.348 

• ALTES DE COL·LEGIATS | 126 

• BAIXES DE COL·LEGIATS | 118

• SOCIETATS PROFESSIONALS | 53

 • ALTES SOCIETATS PROFESSIONALS 2011 | 2

CONVENIS AMB AJUNTAMENTS  
DURANT L’ANY 2011: 

Ajuntament de Polinyà 

Quantitat de microxips: 30

L’objecte del conveni és establir un règim de col·laboració mútua 
entre l’Ajuntament de Polinyà, el COVB i els Veterinaris del 
municipi. A aquests efectes, les parts signants consenten en 
regular, mitjançant aquests pactes, un conveni que possibilitarà 
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, mitjançant la 
col·laboració tècnica i econòmica que ofereixen les parts.

VET2011

Un dels actes programats per celebrar l’Any Mundial Vete-
rinari Vet2011 a Catalunya per commemorar els 250 anys 
del naixement de la formació veterinària amb la fundació 
de l’escola de Lió (França) va ser la conferència “Els 5 errors 
més habituals dels preus veterinaris”. El 2 de juliol, més d’un 
centenar de col·legiats van aprendre, amb l’especialista en 
assessoria empresarial veterinària i veterinari, Pere Merca-
der, a calcular el veritable preu i valor del seu treball tenint 
en compte les diferents variables empresarials (salaris de 
l’equip humà, amortització d’equipament, despeses...). 

Quins són els 5 errors dels preus veterinaris?

1. Desconèixer els costos reals.

2. Equip humà poc involucrat.

3. Ignorar l’impacte econòmic dels preus baixos en els salaris.

4. Ignorar el dramàtic impacte dels descomptes o deixar de 
cobrar serveis en la rendibilitat.

5.  Interpretar incorrectament les motivacions bàsiques dels 
clients.

El que hem fet
Hem destacat en aquestes pàgines les actuacions 
més importants impulsades des de la Junta de Go-
vern durant l’any 2011. És el principal i així ha 
quedat reflectit en l’apartat de ‘Principals acords’. 
Sobretot s’ha treballat amb l’objectiu de servei al 
col·legiat, que és el més important al Col·legi. Per 
això es va aprovar la concessió d’una ajuda econò-
mica per a l’assisstència a formacions professionals 
al territori espanyol. Perquè els veterinaris, sovint, 
hem d’acudir a congressos i cursos nacionals on es 
concentra el coneixement per estar al dia professi-
onalment. Aquests desplaçaments i convocatòries 
impliquen unes despeses importants, per la qual 
cosa es va voler contribuir d’alguna manera amb el 
col·legiat. Fins a 42 companys es varen beneficiar 
de la iniciativa.
La defensa de la professió veterinària l’hem reco-
llit en accions com les gestions amb la Facultat de 
Veterinària de la UAB per definir la figura de la 
fisioteràpia animal, una activitat que forma part 
de les competències veterinàries des del diagnòstic 
funcional, en contacte directe amb el traumatòleg 
i/o neurolèg veterinari, fins a l’establiment del pla 
de rehabilitació. Com a membres del Consell vàrem 
estar presents activament a les reunions mantingu-
des amb el nou equip de govern de la Generalitat 
de Catalunya. La primera trobada va ser el 27 de 
gener amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria 
Pelegrí. La segona, el 18 d’abril, amb el president 
de la Generalitat, Artur Mas. A tots dos es varen 
plantejar els temes prioritaris per a la veterinària 
catalana avui dia, com el reconeixement de la figura 
del veterinari d’explotació com a director tècnic 
responsable d’una ramaderia.



Daniel Costa Moya. Col·l. 4.388

Interessat en la oftalmologia de clínica de petits animals, va 
realitzar les estances en dos hospitals diferents: l’Animal He-
alth Trust (Regne Unit) i Long Island Veterinary Specialists 
(Estats Units). Entre d’altres experiències compta amb l’as-
sistència a conferències i seminaris impartits als centres, on fa 
interessants reflexions. Del primer hospital, segons explica a la 
seva memòria de la beca, “em va aportar molts coneixements, 
sobretot pràctics, ja que em deixaven examinar tots els casos 
que tenien, tant visites com ingressats, amb els aparells, cosa 
que, en oftalmologia, és molt important, ja que sense magnificar 
no es poden apreciar les lesions amb la mateixa precisió”. Sobre 
el Long Island Veterinary Specialists comenta que ha adquirit 

“molts coneixements en àrees que no havia tractat mai, com la 
cirurgia per al glaucoma i la cirurgia de retina. A més, també hi 
havia un gran volum de casos fent entre 3 i 4 cirurgies al matí 
i entre 15 i 20 visites a la tarda”.

Beques Ramon Turró 2010

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.
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L’Oriol va realitzar tot un seguit d’estàncies en clíniques de l’es-
pecialitat d’èquids del Regne Unit: Fellowes Farm Equine Cli-
nic (Huntingdon), Rossdales Equine Hospital (Newmarket), 
Liphook Equine Hospital (Liphook), Cliffe Equine Veterinary 
Clinic (Lewes) i Endell Veterinary Group-Equine Hospital 
(Salisbury). A la seva memòria de la beca explica que un dels 
motius per anar al Regne Unit va ser l’idioma. “L’anglès penso 
que és cada cop més important, i tenir-ne un bon domini no 
només és bo a nivell personal, sinó que també pot obrir moltes 

portes a nivell professional”, diu. El segon objectiu de l’Oriol 
és “haver pogut veure altres formes de treball al camp i noves 
tècniques en la clínica equina, així com també el funcionament 
i gestió de centres veterinaris del Regne Unit, que em siguin 
útils i aplicables en la meva feina com a veterinari de camp de 
Catalunya”.

Sessió de benvinguda als nous col·legiats

El 14 de desembre, al COVB, s’hi va celebrar una 
sessió de benvinguda a les noves col·legiades i als 
nous col·legiats per informar-los sobre la naturalesa 
de la institució col·legial, per què és necessari estar 
col·legiats, quins deures comporta i també quins són 
els avantatges afegits. Els assistents van rebre un xec-
regal per l’import de 150 euros vàlid per gaudir de mo-
nografies de formació programades pel Departament 
de Formació del COVB al llarg del 2012.

*Finalment va renunciar a part de la beca perquè va decidir quedar-se amb 
un contracte laboral a un dels centres. Una bona notícia, ja que les beques 
Ramon Turró també són un mitjà per acostar-se a les oportunitats de treball.

oriol obraDors barat. Col·l. 4.202



DEONTOLOGÍA

L’augment de la sensibilitat de la ciutadania catalana 
envers els animals de companyia i l’increment de la seva 
presència i diversitat en la nostra societat els darrers 
anys fa convenient crear una Comissió, dins del COVB, 
que assessori en totes aquelles matèries relacionades 
amb la seva protecció, afavoreixi conductes més cívi-
ques i potenciï una tinença responsable dels animals. 

L’objectiu d’aquest grup de treball és el de contribuir 
a aconseguir una actuació veterinària més ordenada i 
cohesionada en assumptes relacionats amb la protecció 
d’animals tant a escala de col·lectius com a escala do-
mèstica. El CVPA està format per veterinaris especialis-
tes en clínica de petits animals, en etologia veterinària 
i en gestió i maneig de col·lectivitats d’animals.

Comitè de Veterinaris per a la 
Protecció dels Animals (CVPA)

ActuAcions de cAire sociAl i divulgAció

•  Xerrada del Sr. Jaume Fatjó, membre del comitè de 
veterinaris per a la protecció dels animals sobre el 
síndrome d’arca de Noè a l’Hospital del Mar.

•  Conferència sobre colònies felines a Canet de Mar. 

•  En col·laboració amb el Comitè de Clínica de Petits 
Animals. Xerrada sobre les colònies de gats, beneficis, 
control i maneig a l’Hospital Vall d’Hebron. Salvador 
Cervantes, Aurora Alba i María Pifarré.

Membres del CVPA

Aurora Alba Molina 
María del Mar Alcalá Cañadas 
Helena Arce Suros 
Laura Bernabeu Torrecilla 
Lourdes Farré Sartolo 
Jaume Fatjó Rios (president)
Ana Ortuño Romero 
María Pifarré Valero

•  Proposta a la Junta de Govern de carta al programa 
Veterinaris de TV3 sobre la participació i actuació 
no professional de l’encantador de gats. La Junta va 
acceptar la proposta i va fer l’enviament.

•  Proposta a la Junta de Govern per a la participació 
del COVB a l’edició de Mascota 2011 (1 i 2 d’octu-
bre). La Junta va activar la iniciativa i, juntament 
amb el CCVC, el Col·legi va tenir un estand en un 
esdeveniment que va coincidir amb la fira professio-
nal Iberzoo i el congrés de l’Associació de Veterinaris 
Espanyols Especialistes en Petits Animals (AVEPA) 
—Southern European Veterinary Conference (SEVC). 
Als tallers de divulgació de l’estand hi van participar 
més de 1.000 nens.

•  Disseny de l’enquesta de casos no admesos a  l’AIAC 
i nivell de satisfacció dels usuaris veterinaris. Apro-
vat en Junta de Govern.

•  Reunió amb la CIPAC (Comissió Interlocutora 
de Protectores d’Animals de Catalunya).

Acords del Comitè 2011

COMITÈ DE PROTECCIÓ

COVB2011|  7



8  | COVB2011

Comitè assessor per a l’exercici 
de la clínica de petits animals

COVB2011 |  COMITÈ DE CLÍNIQUES

Una de les tasques del comitè de clíniques es focalitza en la detecció d’inqui-
etuds i necessitats que són plantejades des de les clíniques. El servei d’ins-
pecció de clíniques és un nexe de comunicació permanent entre el Col·legi  
i els especialistes en clínica de petits animals.
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COMITÈ DE CLÍNIQUES

AssessorAment tècnic veterinAri

Les tasques realitzades per l’inspector in-
clouen l’assessorament a veterinaris i altres 
professionals. Durant el passat any, aquesta 
tasca ha implicat la realització d’unes 60 
entrevistes presencials i, per altra banda, 
l’atenció d’unes 350 consultes per telèfon i 
per 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 als veterinaris 
per tal que facin un estudi de mercat abans 
de decidir una ubicació on el centre pugui 
tenir viabilitat. 
També s’assessora en relació a la normativa 
d’aplicació i els canvis que sorgeixen.
En relació a l’acompliment del Reglament, 
aquest assessorament es fa extensiu a per-
sonal no veterinari, com ocellaires, i tam-
bé a despatxos d’enginyers que tramiten 
llicències d’activitat de centres veterinaris, 
amb el resultat preventiu que evita poste-
riors situacions d’infracció del Reglament.

comitè de clíniques

Entre els temes tractats, al marge de l’es-
tricta aplicació del Reglament, en les reu-
nions del comitè durant el 2011 en desta-
caríem la convocatòria de campanyes per 

part d’organitzacions protectores amb la 
col·laboració d’alguns ajuntaments i que 
estan adreçades a animals amb propietari. 
La campanya organitzada a Barcelona, en 
la qual  aquesta organització que engloba 
les protectores fixava uns honoraris sense 
consultar prèviament a la professió veteri-
nària, ha tingut especial difusió. Per evitar 
confusions es va emetre un comunicat des 
del Consell de Col·legis Veterinaris de Ca-
talunya desmarcant-se de la campanya i 
mostrant el desacord amb la forma de dur 
a terme aquesta iniciativa. 
A petició del Comitè de Deontologia tam-
bé s’han intentat definir algunes particu-
laritats que poden afectar a les estades en 
els centres veterinaris de determinades 
espècies d’exòtics.

A desembre de 2011 consten registrats: 672 centres  
(327 consultoris, 314 clíniques i 31 hospitals) 20 serveis a domicili.

durant aquest any s’han registrat 19 centres nous i se n’han donat de baixa 7.  
també s’han registrat 5 serveis a domicili.

en el seguiment que es realitza dels centres ja inscrits s’han efectuat 510 revisions amb el resultat de 52 
no conformes: 46 per no fer constar la classificació, 1 clínica per no disposar de rX, 2 clíniques per no 
disposar d’oxigen, 2 clíniques per no disposar de microscopi i 1 hospital per no disposar de sala d’aïllament. 

ActivitAt i serveis Als centres
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El Comitè de Deontologia té com a objectiu fonamental elevar el prestigi de la 
professió, mantenir-lo en el grau de dignitat més alt i protegir els interessos dels 
usuaris de la medicina veterinària. Es regeix pels Estatuts col·legials, que són públics 
a <www.covb.cat> i les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària 
Catalana, que són el grup de normes elaborades, en el cas dels veterinaris catalans, 
pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i que descriuen els drets i deures 
dels col·legiats. El Comitè és un òrgan assessor de la Junta de Govern en qüestions 
de bona praxi i ètica professional, i es reuneix un cop al mes. Durant aquestes tro-
bades, els diferents membres analitzen, entre d’altres qüestions, les casuístiques més 
habituals que deriven en una denúncia per part d’un usuari de medicina veterinària. 
Si superen les diligències informatives, les denúncies seran estudiades pel Comitè i, 
si es considera necessari, es proposarà un protocol d’actuació amb les recomanacions 
professionals que cal tenir en compte davant d’una determinada situació clínica.

Deontologia
professional veterinària

Dades Deontologia
 
2011: 32 casos
Especialitat: Petits Animals
Obertes 31 diligències  
informatives i 1 expedient disciplinari.

Denúncies per error diagnòstic: 40 %

Denúncies per intervenció quirúrgica: 37 %

Denúncies per informació deficient: 21 %

Denúncies per falta d’atenció a urgències: 18 %

Denúncies per possible negligència: 9 %

Denúncies per identificació incorrecta: 6 %

Denúncies per tractament prescrit: 6 %

Denúncies per no facilitar historial clínic: 6 %

Denúncies pel tracte rebut: 3 %

Denúncies per possible robatori  

de material veterinari: 3 %

Denúncies per publicació i qualitat de serveis: 3 %

Membres del Comitè
de Deontologia

Luisa Amoribieta i López, (presidenta.)
Isidro Otero San Mauricio.
Octavi Panyella i Costa.
Pere Joan Alsina Cuscó. 
Irene Ferrer Fernández.
Neus Izquierdo Figarola.
Esther Fernández i Plana.
Eduard Martí i Blanch.
Marc Val i Trepat.
Ricard Adan i Milanés.
 
Substituts:

Sra. Noemí Galí i Hernández.
Sra. Rosa Julià Robles.
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32 casos. ESPECIALITAT: Petits Animals  

D.I. *

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

E.D.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

Arxivat

Arxivat

Arxivat

En tràmit

Arxivat

En tràmit

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

En tràmit

Arxivat

Arxivat

Arxivat

En tràmit

En tràmit

Arxivat

En tràmit

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

En tràmit

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Arxivat

Falta d’atenció a urgències

Identificació

Informació deficient al client

Intervenció quirúrgica

Falta d’atenció a urgències

Publicació i qualitat de serveis

Error diagnòstic

Error diagnòstic

Intervenció quirúrgica. Informació deficient al client

Intervenció quirúrgica. Error diagnòstic

Intervenció quirúrgica. Informació deficient al client. No facilitar historial clínic

Intervenció quirúrgica. Error diagnòstic

Error diagnòstic. Falta d’atenció a urgències

Error diagnòstic. Falta d’atenció a urgències

Error diagnòstic. Informació deficient al client

Intervenció quirúrgica. Tractament prescrit

Intervenció quirúrgica. No facilitar historial clínic

Falta d’atenció a urgències

Intervenció quirúrgica. Falta d’atenció a urgències

Error diagnòstic. Informació deficient al client

Intervenció quirúrgica. Error diagnòstic. Informació deficient al client

Error diagnòstic

Intervenció quirúrgica. Error diagnòstic

Intervenció quirúrgica. Error diagnòstic. Informació deficient al client

Identificació

Possible negligència

Intervenció quirúrgica

Possible robatori de material veterinari.

Possible negligència

Queixa per el tracte rebut

Possible negligència

Error diagnòstic. Tractament prescrit

Tipus           Motiu            Situació

*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.

*ED: Expedient Disciplinari. No comporta que el veterinari hagi infringit alguna norma de la professió veterinària, sinó que hi han indicis de l’existència 
d’una infracció un cop completades les diligències informatives. L’objectiu de l’obertura d’un expedient disciplinari és comprovar si s’ha produït o no 
aquesta falta, les circumstàncies i la/s persona/s que pugui/n ser responsable/s.

Durant el 2011 s’han tramitat 2 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 obli-
gats 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 al centre durant la nit.”
Situació: finalitzat.
Resolució: sanció d’amonestació 
(apercebiment escrit i privat).

2    Infracció del deure establert a l’article 13.2. a) dels Estatuts 
col·legials que obliguen els veterinaris a: 
13.2 “a) Complir tot el que disposen els presents Estatuts, els 
reglaments interns aprovats legalment i tots els acords de l’As-
semblea General i de la Junta de Govern que siguin vigents.”
En concret, s’imputa al col·legiat la infracció de l’article 4 
lletra c) del reglament per a l’exercici de la clínica de petits 
animals a la província de Barcelona per no disposar a l’hos-
pital veterinari de sala d’aïllament per a animals infecciosos.
Situació: en tramitació.
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Durant l’any 2011, el departament es va focalitzar 
en la revisió i actualització dels procediments i 
protocols d’actuació interna del Col·legi i dels seus 
serveis. Dins d’aquesta tasca es va realitzar la nova 
designació de beneficiaris de la pòlissa d’assegu-
rança de vida. Al respecte d’això es va atendre un 
nombre significatiu de consultes dels col·legiats.

També es va informar puntualment a la Junta i als 
col·legiats dels canvis normatius que afectaven la 
professió veterinària. A part, una tasca principal 
dels serveis jurídics és donar assessorament 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. La redacció de propostes dels 
documents que han de fer servir els veterinaris per 
a la prescripció i tinença de medicaments veteri-
naris és un exemple. 

Negoci veterinari
Els veterinaris, en els àmbits de competència dels serveis 
jurídics del COVB, tenen en el servei una representació 
i consulta jurídica. Entre les consultes més habituals 

Serveis Jurídics
Aquest departament compta amb dues línies de treball ben definides. D’una 
banda, assessora a la Junta de Govern en defensa dels interessos dels col·legiats  
i del Col·legi, i als col·legiats dins de l’especialització jurídica del contenciós 
administratiu. D’altra banda, s’atenen consultes d’usuaris de medicina veterinària. 
El fet d’atendre les consultes i dubtes dels col·legiats el converteix en un dels canals 
de comunicació entre els col·legiats i la Junta de Govern.
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dels col·legiats durant l’any 2011 varen destacar les re-
lacionades amb la tinença i prescripció de medicaments 
veterinaris. També s’atenen qüestions relacionades amb 
l’activitat dels centres veterinaris (ordres de cessament 
i sancions per reclamacions per l’incompliment de la 
normativa municipal –llicències d’activitat o d’obertura 
d’establiments, llicències d’obres, etcètera).

Atenció a usuaris i exercici professional veterinari
També s’atenen les reclamacions dels usuaris de medici-
na 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). De la mateixa manera, es dóna servei d’assesso-
ria pel cobrament d’honoraris professionals, reclamacions 
de morosos (pressupost, full de reconeixement de deute, 
cartes intimidatòries, etcètera). A més a més, s’exerceix 
la mediació i assessorament en cas de conflicte entre 
veterinaris. En matèria fiscal i laboral, les consultes es-
pecífiques són ateses per la Gestoria Fàbrega; empresa 
que manté un acord amb el Col·legi.

Interposició d’un recurs contenciós adminis-
tratiu 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). Aquest recurs va 
ser presentat davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya el 28 de setembre, i el 
15 de febrer del 2011 va presentar la deman-
da contra la convocatòria que només permet 
la participació de metges, farmacèutics, biò-
legs i químics.
Proposta de curs, juntament amb el departa-
ment de Formació i el Comitè de veterinaris 
per a la protecció dels petits animals, d’una 
formació per a l’acreditació veterinària per a 
l’avaluació d’animals potencialment perillosos.
Assessoria als continguts del curs de tinen-
ça responsable de mascotes pel que afecta 
als requisits legals que han de conèixer els 
propietaris d’un animal de companyia, espe-
cialment, d’un gos.

PRINCIPALS INICIATIVES  
TREBALLADES EL 2011

CONSULTES DE COL·LEGIATS 
USUARIS AL DEPARTAMENT JURÍDIC DURANT 2011

TOTAL     230

Fiscals      2%

Laboral      5%

Urbanisme      2%

Activ. empresarial professional i tècnica veterinària         57,8%

Intrusisme      1%

Convenis                  0,2%

Veterinària legal     2%

Designació beneficiaris pòlissa d’assegurança de vida  2%

Col·legiació                  0,9%

Usuaris      4%

Gossos perillosos     2%

Peritatge      1%

RC     18%

Altres                                 2,1%

Impagats   Documentació

Reclamacions   Normativa centres veterinaris

Botiga on-line   Competènica deslleial

Protecció de dades  Etologia

Preus	 	 	 Identificació

Vacunació   Venda de productes

Honor i pròpia imatge  Clients

Publicitat	 	 	 Notificació	de	sinsitres

Societats professionals veterinàries Compra/venda animals

Medicaments   Residus



Monografia: Anestèsia i analgèsia  
de petits animals
Data de celebració: 19/01/2011
Ponents: Sr. Roberto Gaztañaga i Sr. Pedro M. Castro Sousa 
Total assistents: 25 alumnes 

Monografia: Oftalmologia de petits animals 
(cristal·lí i glaucoma)
Data de celebració: 25/01/2011 
Ponents: Sra. Teresa Peña i Sra. Marta Leiva  
Total assistents: 23 alumnes

Monografia: El ronyó dels petits animals
Data de celebració: 17/03/2011 
Ponent: Sra. Marta Planellas 
Total assistents: 27 alumnes

Monografia: Radiologia abdominal
Data de celebració: 02/02/2011 
Ponent: Sr. Jordi Cairo 
Total assistents: 17 alumnes

Monografia: Actualització de malalties infeccioses 
en gat i gos 
Data de celebració: 17/03/2011 
Ponent: Sr. Albert Lloret 
Total assistents: 31 alumnes 

Monografia: Maneig i patologia de rosegadors  
i conills 
Data de celebració: 07/04/2011 
Ponent: Sra. Núria Tabares 
Total assistents: 26 alumnes

Monogràfic: Digestiu de petits animals 
Data de celebració: 14/04/2011 
Ponent: Sra. Marta Planellas 
Total assistents: 26 alumnes 

Monografia: Dermatologia de petits animals 
Data de celebració: 28/04/2011 
Ponent: Sr. Carlos Vich 
Total assistents: 27 alumnes

Jornada: La importància i el funcionament de la 
base de dades de l’AIAC 
Data de celebració: 10/05/2011 
Ponents: Sr. Alejandro Fernández i Sra. Marta Pérez 
Total assistents: 30 assistents

Monografia: Malalties endocrines
Data de celebració: 12/05/2011 
Ponent: Sra. Anna M. Avellaneda 
Total assistents: 26 alumnes

Curs per a l’obtenció de l’acreditació per dirigir 
instal·lacions de radiodiagnòstic
Data de celebració: 13, 14, 15, 21 i 22 de maig de 2011 
Ponents: Sra. Àurea Navarro, Sr. Agustí Munté, Sr. Joan Riu i 
Sra. Inmaculada Rafecas 
Total assistents: 24 alumnes

Monografia: Fòbies a petards i a trons.  
Què hi ha més enllà de l’acepromazina? 
Data de celebració: 07/06/2011 
Ponent: Sr. Jaume Fatjó 
Total assistents: 35 alumnes

Monografia: Neurologia 
Data de celebració: 08/06/2011 
Ponent: Sr. Xavier Raurell 
Total assistents: 22 alumnes

Activitats  
any 2011
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Formació directa
Una preparació professional adequada al moment 
actual ens permet mantenir alt el llistó dels nostres 
col·legiats i projectar-los en l’excel·lència de cara al 
present i al futur. D’aquesta manera s’han plantejat 

una sèrie de cursos variats, dirigits per professionals 
de prestigi, que han tractat des d’aspectes d’etologia 
fins a temes relacionats amb les normatives vigents, 
passant per la dermatologia, entre d’altres.
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FORMACIÓ

puntuació global 
total 

puntuació global  
sobre els coneixements 
dels ponents 

puntuació global 
sobre les explicacions 
rebudes  

puntuació global  
sobre el material 
rebut 

puntuació global  
sobre les respostes  
a preguntes durant 
la formació 

 
471 
alumnes

8,94

9,28

8,92

8,61

9,1

total 

Monografia: Fòbies a petards i a trons.  
Què hi ha més enllà de l’acepromazina? (2a edició) 
Data de celebració: 09/06/2011 
Ponent: Sr. Jaume Fatjó 
Total assistents: 37 alumnes

Monografia: Dermatosis pruriginoses en gat i gos 
(casos clínics i especials) 
Data de celebració: 14/07/2011 
Ponent: Sr. Carlos Vich 
Total assistents: 16 alumnes

Monografia: Maneig i patologia de fures
Data de celebració: 27/10/2011 
Ponent. Sra. Núria Tabares 
Total assistents: 25 alumnes

Monografia: Alopècia felina i canina (quadres clínics 
específics del gos i del gat i casos clínics) 
Data de celebració: 17/11/2011  
Ponent: Sr. Carlos Vich 
Total assistents: 18 alumnes

Seminari: Actualització en la comprensió, detecció  
i maneig de l’estrès caní 
Data de celebració: 19 i 20/11/2011 
Ponents: Sr. Jaume Fatjó, Sr. Jon Bowen i Sr. Gary Landsberg
Total assistents: 21 alumnes

Monografia: Cardiologia clínica
Data de celebració: 26/11/2011 
Ponent: Sra. Montse Jorro  
Total assistents: 32 alumnes

Monografia: Com prevenir els 7 problemes més 
freqüents en etologia felina
Data de celebració: 15/12/2011 
Ponent: Sr. Jaume Fatjó 
Total assistents: 34 alumnes

 
Curs: Formació per a propietaris. 
Tinença responsable d’animals de companyia 
Aquest curs, a més de facilitar la propietat responsable de mascotes i 
augmentar els coneixements dels propietaris sobre els problemes de 
comportament del gos, tenia el objectiu d’oferir un servei de formació 
als clients per fomentar la fidelització als serveis de les clíniques de 
petits animals.
Data de celebració: 4 de juny 
Ponent. Sra. Marta Amat
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Els col·legiats interessats en obtenir un lloc de tre-
ball o canviar el seu actual disposeu de la borsa de 
treball del COVB, Apropem, que facilita el con-
tacte amb aquelles entitats que desitgen realitzar 
noves incorporacions. És un dels canals actius que 
els veterinaris teniu a la vostra disposició per co-
nèixer les necessitats, demandes i la realitat, del 
mercat laboral al sector. 
El 2011 hi havia 475 inscrits. Analitzant les dades s’es-
tableix que el nombre d’ofertes s’ha reduït. S’ha man-
tingut a principi d’any i d’agost a setembre el volum 

total ha estat molt similar al del 2010. Per sectors, per 
volum d’ofertes, el sector de clínica de petits animals 
continua essent el més actiu des d’un punt de vista 
de demanda seguit del sector de l’empresa. El tercer 
sector en demanda és el de l’especialitat de veterinària 
d’animals de renda. Les ofertes de treball des de l’ad-
ministració han estat gairebé simbòliques. 
S’ha de destacar la demanda de col·legiats veterinaris 
per realitzar tasques de tècnis comercials. Els coneixe-
ments veterinaris són molt apreciats, per exemple, en 
els equips de venda dels laboratoris farmacèutics. 

Un pont per accedir al treball

Clínica Administració Producció Empresa

EVOLUCIÓ DE LES OFERTES PER SECTORS

 17  1 0 3
 15 0 0 16
 7 0 3 8
 16 1 1 6
 18 0 0 4
 19 0 0 6
 19 0 1 7
 14 0 0 1
 23 0 2 5
 10 0 2 6
 9 0 2 10
 8 0 0 8

TOTAL

Gen

Febr

Març

Abr

Maig

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

SITUACIÓ LABORAL DELS INSCRITS

ANY 2010 (460) ANY 2011 (475)

284; 60%281; 61%

16; 3%11; 2%

35; 7%44; 10%

19; 4%
13; 3%

121; 16%111; 24%

Contracte Lab.

Aturats

Sense contracte 

Autònoms

NS/NC

21
31
18
24
22
25
27
15
30
18
21
16
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2010

2011

G F M A M J J A S O N D

COMPARATIVA OFERTES 2009/2010

Consulta

Consulta - Urgències

Urgències

Substitucions

Gen 10  |  Febr 3  |  Març 3  |  Abr 7  |  Maig 7  |  Jun 8  |  Jul 4  |  Ago 5  |  Set 14  |  Oct 4  |  Nov 3 |  Des 3

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

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

Gen 3  |  Febr 6  |  Març 3  |  Abr 1  |  Maig 3  |  Jun 7  |  Jul 8  |  Ago 7  |  Set 4  |  Oct 3  |  Nov 2  |  Des 3

COMPARATIVA OFERTES 2010/2011

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

Tècnic comercial

Assessorament tècnic

Altres departaments

Diversos

Gen 1  |  Febr 11  |  Març 0  |  Abr 2  |  Maig 2  |  Jun 3  |  Jul 4  |  Ago 0  |  Set 1  |  Oct 2  |  Nov 2 |  Des 2

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

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

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

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

Higiene alimentàriaGen 0  |  Febr 1  |  Març 5  |  Abr 2  |  Maig 0  |  Jun 0  |  Jul 1  |  Ago 0  |  Set 1  |  Oct 1  |  Nov 1  |  Des 2
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Preval la informació i documentació 
per viatjar amb mascotes
Els usuaris de medicina veterinària també tenen 
un servei directe al COVB. Una de les funci-
ons del Col·legi és atendre’n les necessitats dels 
usuaris i que n’obtinguin la resposta més eficient 
possible. Aquest servei gestiona les reclamacions 
i queixes relatives a danys i perjudicis per mala 
praxi que presentin les persones físiques o jurídi-
ques mitjançant denúncia oficial.
Davant d’una consulta per realitzar una denún-
cia, el servei informa del procediment que s’ha de 
seguir. També es registren les agressions de gos 
a gos presentades de manera formal pels usuaris 
i per últim any, al 2011, s’han certificat i legiti-

mat les firmes dels documents per viatjar amb 
animals. El servei dóna resposta a les diferents 
preguntes que els usuaris puguin plantejar rela-
cionades amb la veterinària, la identificació de 
petits animals, localització de centres veterina-
ris, etcètera. Entre les consultes dels usuaris des-
taquen l’elevat nombre de trucades per preguntar 
sobre requisits sanitaris i documentació per viat-
jar a tercers Estats amb la mascota. Donat que 
els requisits de cada país són diferents i que les 
normatives varien, l’única recomanació que es 
pot fer és que estableixin contacte directe amb el 
consolat corresponent.

DADES BÀSIQUES DEL SERVEI 2011 

Notificacions d'agressions de gos a gos: 4 

Reconeixements de signatura del certificat oficial veterinari: 164

COVB2011  |  USUARIS DE MEDICINA VETERINÀRIA



Dades sobre 
Responsabilitat 
Civil Professional

La responsabilitat civil és l’obligació de repa-
rar els danys i perjudicis causats per una mala 
praxi o negligència. La responsabilitat d’un 
veterinari és de mitjans. Per tant, el profes-
sional haurà d’adoptar totes les mesures que 
estiguin al seu abast i segons l’estat de la ci-
ència en cada moment per salvar la vida a 
l’animal, però aquesta obligació no arriba a 
l’obtenció d’un resultat. El veterinari només 
respondrà per mala praxi quan faci alguna 
cosa o deixi de fer-ho sense la diligència exi-
gida causant, en conseqüència, un dany. Mai 
respondrà pels danys si no són imputables a la 
seva actuació. 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 RCP subscrita 
pel Consejo General de Colegios Veterinari-
os 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 indemnit-
zació, el COVB assessora i tramita la recla-
mació per comunicar-ho a la companyia i 
obrir un sinistre.

Al 2011 es van tramitar 11 casos dels quals no-
més un es va reconèixer l’existència d’una ne-
gligència i es va satisfer la indemnització per 
part de la companyia d’assegurances. Hi ha un 
cas pendent de pagament, 4 pendents de l’in-
forme pericial, un pendent de la resposta de 
la companyia d’assegurances, un pendent de 
l’informe de l’assegurat, dos refusats i un
pendent de refús.

Relació de Reclamacions per 
Responsabilitat Professional 2011

Indemnitzats: 2 
Quanties: 3.168,60 euros i 3.182 euros.

Pendent de pagament 1 
Quantia: 504,15 euros.

No negligents: : 6

Pendent d'informe pericial: 1

Pendent d'informe de l'assegurat: 1
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Total de casos: 11

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT 
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COVB2011  |  IDENTIFICACIÓ

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona introdueix i registra els  
documents d’identificació a la base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Ani-
mals de Companyia (AIAC) dels veterinaris col·legiats a Barcelona.

El servei d’identificació, a més a més d’introduir les 
noves altes i altres accions relacionades amb l’AIAC, 
dedica una part molt important del seu temps a la 
resolució d’incidències. Les més comunes són: 

•  Falta de dades personals del propietari (DNI, nom, 
cognoms, adreça, telèfons de contacte o signatura).

•  Número de microxip incorrecte (falten dígits, xip 
no ISO…)

•  Falten dades relatives a l’animal (raça, sexe, data 
de naixement…)

•  Dades del veterinari incorrectes o bé falta de sig-
natura.

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’identifi-
cació a la clínica veterinària que ha fet la identifi-
cació. La mitjana d’incidències per setmana i que 
es resolen amb èxit són 35, tot i que en mesos amb 
una gran entrada de documents d’identificació, com 
desembre, s’han arribat a resoldre 100 incidències 
setmanals.

A més a més, s’atenen trucades de veterinaris i pro-
pietaris en relació al procés d’identificació dels ani-
mals de companyia i a l’alta de l’animal identificat 
a la base de dades de l’AIAC. El Col·legi deriva a 
l’Arxiu totes les qüestions que no són pròpies del 
COVB, com són: registre de passaports, pèrdua o 
robatori, i mort de l’animal. La mitjana d’aquestes 
consultes, tant per part dels veterinaris com de pro-
pietaris que atenem per telèfon, és de 8 per setmana.

Identificació dels animals de companyia

Els microxips que es van registrar durant l’any 2011 al COVB 
van ser 50.944. 

Distribució per espècies:

 Gossos: 42.585

 Gats: 7.768

 Fures: 343

 Animals exòtics  

 (aus, rèptils i petits/mitjans mamífers): 248

Servei de registres d’identificació de PA

Consells als veterinaris col·legiats a 
Barcelona abans d’enviar els documents 
d’identificació al COVB  
per ser registrats:

· Omplir tots els espais del document d’identificació.

· Abans d’enviar el document al Col·legi, caldria que el 
propietari verifiqués si totes les dades són correctes.

· Enviar la còpia blanca al COVB per registrar, entregar la 
còpia groga al propietari i el veterinari hauria de quedar-
se la còpia rosa (totes les còpies han d’estar signades pel 
veterinari i propietari.
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COMUNICACIÓ

Comuniquem amb objectius
Des del COVB es potencia una comunicació activa i contínua, sobretot cap
als col·legiats, però també adreçada a projectar una imatge professional  
i científica dels veterinaris. L’esforç en comunicació externa es focalitza en 
activar la funció social de la veterinària i els seus professionals

Mitjana d’ús de www.covb.cat 2011 per part dels usuaris

Visitants diferents Nombre de visites Franges horàries 
amb més nombre  
de visites

Dies de la setmana 
amb més nombre  
de visites

Pàgines visitades

30.084 45.130 09:00 – 12:00 
15:00 – 18:00

Dilluns, dimarts, 
dimecres i dijous

379.711

Gestions aMb Mitjans  
de coMunicació

Gestions per a intervencions  
i entrevistes  

Notes de premsa i comunicats 

Informacions publicades  
a mitjans externs

Gestió i coordinació  
d'informacions sota pagament            

 
16

3

7

2

Fent un balanç del 2011, els números de la comunicació tenen 
dos punts bàsics: l’acció del gabinet de comunicació externa i 
l’activitat de comunicació interna i de servei als col·legiats. En 
comunicació externa destaquen les intervencions veterinàries, 
generalment relacionades amb el maneig dels animals de com-
panyia. Les intervencions i mencions a mitjans de comunicació 
sempre s’intenten derivar als professionals col·legiats relacionats 
amb l’especialitat implicada en l’àrea d’interès del mitjà.
S’ha de destacar la participació en un monogràfic especial so-
bre mascotes a LA VANGUARDIA, una intervenció de plana 
sencera al DIARI ARA i un espai de tribuna en un especial 
de EL PERIÓDICO. Es va coordinar amb la producció del pro-
grama Bestial, de LaSexta3, la participació de col·legiats de 
diferents especialitats clíniques per donar a conèixer la tasca 
veterinària des d’un punt de vista molt visual i proper cap a la 
societat: mostrant l’actuació diària i la qualitat de serveis.
Pel que fa a la comunicació interna, periòdicament es van re-
alitzar els E-NEWS amb les notícies d’actualitat veterinària 
i col·legial. Es van enviar als col·legiats fins a 39 edicions de 
l’informatiu digital en el que, des dels darrers mesos del 2010, hi 
ha notícies en format de vídeo.
L’E-NEWS s’envia a una llista de correus electrònics variable de 
més de 2.000 adreces de correu electrònic. L’altre gran mitjà de 
comunicació del COVB amb els col·legiats i la societat és el web. 
És una eina actualitzada permanentment i amb unes xifres molt 
positives de funcionament: el 2011 va tenir més de 30.000 visi-
tants diferents i un total de visites de 45.130.

estadÍstiques de  
l’e-neWs

39 edicions el 2011 a 
+ de 2.000 correus 
electrònics

Recepció de cada 
enviament: 99%
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COVB2011  |  AFERS SOCIALS

Cada any se celebren al COVB diferents 
activitats socials i lúdiques que apropen 
més el Col·legi als seus col·legiats.

Un Col·legi amb cor
Col·legiats Emèrits. + de 50 anys de col·legiació 2011

Alberto DomÍnguez Lozano col·l. núm. 240

Col·legiats d’Honor l’any 2011:

Antoni Soler Masgrau col·l. núm. 369

Francesc Armengol Barniol col·l. núm. 372

Enric Rierola Roque col·l. núm. 380

Josep Casellas Palou col·l. núm. 385

Hernán Cortés Hernández col·l. núm. 701

L’any 2011 hi va haver esdeveniments amb objectius 
diferents i amb un nivell de participació notablement 
superior respecte d’edicions anteriors, com és el cas de 
la celebració de sant Francesc. Prop de 160 persones 
van acudir a celebrar el patró de la veterinària en una 
jornada lúdica al Zoo. La mitjana d’edat dels assistents 
a la festa barcelonina dels veterinaris va ser bastant 
reduïda tenint en compte que, en el càlcul, entraven 
gairebé 80 nens menors de 10 anys.

11



AFERS SOCIALS
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1. El Zoo de Barcelona va ser l’escenari triat 
per a la celebració del patró de la veterinària 
a la ciutat comtal.
2. La primera participació del COVB a la Cursa 
Intercol·legial, la segona edició, va ser un èxit: 
34 inscrits.
3. Amb motiu de Vet20011, el CCVC va or-
ganitzar, a l’Abadia de Montserrat el 17 de 
setembre del 2011, un dinar de germanor dels 
quatre Col·legis professionals. Hi van assistir 
més de 300 col·legiats amb els seus familiars 
i acompanyants.
4. Dotze nens i nenes d’entre 8 i 12 anys van 
gaudir d’una nit inoblidable a l’Aquàrium de Bar-
celona gràcies a l’activitat “Dormir amb taurons”.
5. El Nadal és sempre un esdeveniment ino-
blidable, sobretot per als més petits.
6. El COVB col·labora cada any amb l’orga-
nització del Campionat d’esquí dels veterinaris. 
L’any 2011 va complir el XVI aniversari.

Dibuix PuPPy: categoria 4-6 anys

Maria Brutau. 1er premi. 
Martí Brutau. 2n premi. 
Sara Altafaj. 3er premi. 

Dibuix Junior: categoria 7-9 anys

Marc Peralta Moliner. 1er premi. 
Alexandra Riera. 2n premi. 
Oriol Sabaté Canchado. 3er premi. 

Dibuix sènior: categoria 10-12 anys

Paula Peña Galí. 1er premi. 
Anna Canals Ortuño. 2n premi. 
Pau Cifré Vilaplana. 3er premi. 

fotografia

Xavier Segura. 1er premi. 
Anna Betlem Moncunill. 2n premi.
Àngela Martín Méndez. 3er premi.

aniMaLart 2011

Al concurs de dibuix i fotografia hi va haver 65 participants. De dibuixos, se’n van presentar 
36 (17 juniors, 15 puppy i 4 sèniors).

2 3

coMMeMoració veterinària 
a La sagraDa família
L’ofici religiós en memòria dels col·legiats 
traspassats durant el 2011 va tenir lloc el 
passat 4 d’octubre al temple de la Sagrada 
Família. Mossèn Lluís Bonet, rector de la 
parròquia, va pronunciar la missa comme-
morativa oferta en exclusiva per al grup 
del COVB a la cripta i després va exercir 
de guia excepcional a la visita al temple.

6

4

5



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