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Membres

Un cop més, el COVB es presenta davant de 
vosaltres a través d’aquesta memòria amb l’objectiu 
d’exposar la tasca duta a terme pels diferents 
departaments, comitès i la Junta de Govern durant 
tot un any. 12 mesos plens de fites remarcables, 
com la consolidació de la relació institucional 
amb l’Ajuntament de Barcelona a principis d’any 
i l’apropament definitiu a la protecció de la salut i 
el benestar dels animals. Des del COVB treballem 
constantment per a oferir-vos assistència i formació 
a través del nostre equip; una tasca que hem seguit 
desenvolupant amb il·lusió durant aquest 2014, amb 

l’objectiu de promoure la bona praxis i fer visible la 
professió a la societat. Per últim, el darrer any hem 
seguit estant al vostre costat per recolzar-vos en 
reivindicacions tant importants com la injustificada 
pujada de l’IVA o la sobre oferta universitària que 
satura cada cop més les aules de les facultats de 
veterinària del nostre país. Ha estat un any ple de 
nous reptes i esperem haver estat a l’alçada de 
totes les expectatives. Nosaltres us presentem avui 
aquesta memòria d’activitats amb la satisfacció de la 
feina ben feta. Durant el 2014, s’ha seguit la tendència 

d’apropament de postures amb les institucions 
locals aconseguint fites significatives com la 
signatura del primer conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona que s’estava gestant des 
de l’any precedent. Aquest conveni permetrà a les 
dues institucions treballar en la mateixa direcció 
en matèria de tinença responsable amb l’objectiu 
de disminuir la xifra d’abandonaments i millorar la 
qualitat de vida de les mascotes a la ciutat.
A banda de treballar les relacions institucionals, l’any 
2014 també ha estat un any de reivindicacions. Així, el 
COVB ha participat activament en varies reclamacions 

a les administracions i ha procurat fer partícips als 
col·legiats i col·legiades que vulguin adherir-s’hi. Dues 
de les reivindicacions més significatives han estat la de 
la tornada a l’IVA reduït en tots els serveis veterinaris 
i la protesta per l’obertura d’una nova facultat de 
veterinària a Catalunya, pel perill de sobre oferta de 
places i precarietat laboral que aquesta comporta.  
El COVB també ha seguit donant resposta a les 
inquietuds de la professió a través de sessions 
informatives per a tractar temes d’interès general, 
com ha estat el cas de malalties emergents, perills 
alimentaris o formacions per a millorar la gestió dels 
centres veterinaris. 

El 2014 ha estat un any d’apropament a les entitats públiques i privades que s’ocupen 
dels animals per difondre el paper dels veterinaris i les veterinàries en la seva protecció 
i benestar, i per explicar a la societat en general el compromís i la tasca diària per assolir 
aquestes fites del col·lectiu veterinari.
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Principals acords
de la Junta de Govern durant el 2014

Actuacions 
amb el CCVC

DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2014

2543 Nombre total
de col·legiats

136 Exercents 36 No exercents

2446 en actiu 97 jubilats

172 altes 121 baixes

Societats Professionals Veterinàries 
registrades a 31 de desembre de 201480
Altes de Societats Professionals Veterinàries 
durant el 20144
Beneficiaris d’exempció de quotes48
Ajuts per a assistència 
a cursos i congressos 
realitzats al 2013

8 Ajuts per 
defunció9

CONVENIS AMB AJUNTAMENTS DURANT L’ANY 2014

30
MICROXIPS

Conveni de col·laboració mútua entre l’Ajuntament 
de Polinyà, el COVB i els veterinaris del municipi que 
possibilita un increment de l’activitat professional 
destinada a la identificació d’animals de companyia.

AJUNTAMENT
DE POLINYÀ 

<

Celebració del 25è aniversari de l’AIAC, amb un acte al 
recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona. 
L’acte va ser presidit per membres de l’AIAC, del Consell 
i del COVB, i va comptar amb la presència de veterinaris 
col·legiats.

Exposició de les fotografies participants al concurs 
“La meva mascota”, organitzat pel CCVC amb motiu del 
25è aniversari de l’AIAC.

Participació a l’estand del CCVC al Saló de la Infància 
2014 per a conscienciar els nens de la importància de la 
tinença responsable d’animals.

Es comença a distribuïr una nova placa pels centres 

veterinaris, que diferencia Consultoris, Clíniques i 
Hospitals Veterinaris.

Es realitza el primer cicle sobre gestió de clíniques 
veterinàries titulat “L’any de la gestió” amb l’objectiu 
de donar les claus necessàries als col·legiats per a una 
bona gestió i aprofitament de recursos dels seus centres. 

Signatura d’un conveni d’identificació amb protectores 
de la província de Barcelona.

Adhesió al manifest presentat pel Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya per sol·licitar la rebaixa de l’IVA 
dels serveis veterinaris, que el passat 2012 va augmentar 
del tipus reduït (8%) al nou tipus general (21%).

Signatura del primer conveni de col·laboració entre 
el COVB i l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de la 
nova ordenança municipal de tinença d’animals. Per mitjà 
d’aquest acord, el COVB oferirà formacions sobre tinença 
responsable als referents municipals i als veterinaris, i 
col·laborarà en actes de promoció i foment. 

Amb motiu de la nova ordenança d’animals de 
l’ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Veterinaris 
de Barcelona ha participat per primer cop en un curs 
informatiu destinat als agents de la Guàrdia Urbana 
amb l’objectiu de difondre els coneixements teòrics 
i pràctics necessaris per a realitzar intervencions 
associades amb animals.  

Continua la sèrie de formacions i actes organitzats pel 
COVB i AVEPA, fruit del seu conveni de col·laboració en 
favor dels col·legiats especialistes en petits animals. 

Durant aquest any s’ha signat un conveni de 
col·laboració entre AVHIC (Associació de Veterinaris 
Higienistes de Catalunya) i el COVB en matèria 
de formació, amb l’objectiu principal de treballar 
conjuntament en la realització d’activitats formatives 

i científiques fomentant àmbits com la higiene, la 
tecnologia alimentària i la salut pública. 

El COVB ha col·laborat amb la Fundació Vicki Bernadet 
per divulgar els beneficis de la interacció entre gossos i 
víctimes d’abusos sexuals.

El COVB ha mantingut un procés judicial per sol·licitar 
la inclusió dels veterinaris entre els professionals que 
poden concórrer a les places del cos de titulats de 
Salut Pública de la Generalitat. 

Adhesió als manifestos de la UAB i el CGCVE en contra de 
l’obertura de la nova Facultat de Veterinària de Lleida. 

El CGVE ha aprovat les condicions de concessió de 
subvencions de quotes a col·legiats en situació 
d’atur pel 2014.

Renovació del conveni amb el Banc Sabadell per a 
promocionar de forma exclusiva els seus productes i 
serveis financers entre els veterinaris col·legiats.

Enquesta a Veterinaris

Seguint el seu objectiu de treballar per a satisfer les necessitats de tots els col·legiats, el COVB va encarregar una enquesta per a valorar el 
grau de satisfacció dels veterinaris amb la institució i la seva visió de la professió. Els diferents serveis del col·legi tenen 
força importància pels nostres col·legiats amb una puntuació de 7.4 en una escala de 10. Entre els serveis més valorats 
destaquen la organització d’actes lúdics, la borsa de treball, i l’assistència en relació amb tràmits d’identificació. L’estudi 
també ha servit per a obtenir altres conclusions interessants en relació a d’altres temes d’interès de la professió. Així, de 
l’estudi es desprèn que només el 19’2% dels veterinaris enquestats han repercutit totalment la pujada de l’IVA en els seus 
clients i que el 73% ajuda als seus clients amb descomptes a la factura veterinària al menys un cop al mes. Respecte a 
la valoració de la professió, el 80% indica la seva satisfacció amb el fet de ser veterinari tot i que la majoria voldrien una 
millora de les seves condicions salarials sense deixar de mantenir la seva vocació filantròpica d’ajuda als més necessitats.

Promoció de la identificació electrònica

Visita de col·laboradors del COVB per explicar el 
sistema d’identificació
electrònica a uns 250 centres
veterinaris de la província
de Barcelona.

Festa del 25è aniversari de l’AIAC
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Campanyes COVB Sessions
amb objectius

Les celebracions festives de La Mercè van tornar a tenir 
presència veterinària gràcies a la participació del COVB a 
l’estand de l’Ajuntament de Barcelona durant la III Festa 
dels animals de la Mostra d’Entitats. A través de l’espai 

“Pregunta al veterinari”, diferents col·legiats van resoldre 
els dubtes i preguntes dels assistents i el president del 
COVB, Josep A. Gómez Muro va participar a l’obertura 
oficial en representació de tots els col·legiats i col·legiades. 

Març-desembre
Celebració del primer cicle sobre gestió de clíniques 
veterinàries titulat “L’any de la gestió” amb l’objectiu 
de donar les claus necessàries als col·legiats per a una 
bona gestió i aprofitament dels recursos dels seus centres. 

6 de març
Celebració del primer simpòsium “Units pels animals” 
amb l’objectiu de convertir-se en un punt de trobada, 
informació i debat dels col·lectius veterinari i animalista.

12 de març
Sessió informativa amb el títol “Triquina: com 
comunicar casos detectats” especialment adreçada 
als professionals que fan determinació de triquina en 
mostres de carn de senglar de colles de caça i a caçadors. 

20 de juny
Sessió sobre PPA i DEP, dos de les patologies que 

afecten el mercat porcí comunitari, en les que es va 
proporcionar informació sobre aspectes pràctics de 
bioseguretat que cal tenir en compte a les granges. 

9 d’octubre
Conferència titulada “Mapa de perills alimentaris: 
lliçons de crisis recents i perspectives en seguretat 
alimentària” sobre els perills més comuns i més 
seriosos associats als aliments provinents de les 
granges.

15 d’octubre
Xerrada informativa de l’empresa Winvet per treure 
el màxim profit al software de les clíniques veterinàries. 

10 de desembre 
Sessió informativa sobre el conveni col·lectiu 
de centres i serveis veterinaris de la província 
d’Alacant.

Un any més, el COVB ha estat present 
a la fira Animaladda organitzada 
per l’ONG ADDA amb l’objectiu de 
promoure la tinença responsable 
entre els usuaris. L’estand del Col·legi 
va tornar a ser un centre d’informació 
on diferents membres del COVB van 
realitzar xerrades sobre diferents 
temes d’interès com l’esterilització o 
la tasca del Comitè de veterinaris per 
a la protecció dels animals del COVB. 
El nombre total de visitants del saló va 
arribar a les 5.000 persones i es van 
adoptar a prop d’un centenar d’animals, 
entre gats i gossos. 

Animaladda 2014

La Mercè 2014

Estand del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona al Saló AnimalAdda

Estand del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona a la Festa de la Mercè

Sessió de PPA i DEP del 20 de juny
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Beques
Ramon Turró 2014

Benvinguda
als nous col·legiats

Ajuts per a cursos

Atenció Assís: 
Màxima sensibilitat

L’objectiu d’aquestes beques, és facilitar als nous llicenciats la possibilitat d’ampliar la seva formació 
teòrico-pràctica fora de les nostres fronteres, millorant d’aquesta manera, no tant sols el coneixement 
de l’idioma sinó també establint relacions i compartint coneixements amb altres veterinaris d’arreu del 
món. D’aquesta manera s’eleva el nivell tècnic de la professió i el reconeixement en la nostra societat. Els 
beneficiaris són col·legiats recent llicenciats i com a mínim un any de col·legiat al COVB.

Melania Nichetti (Col·l. 4.711)

La clínica Papignano de Milà va ser el destí de la Melania 
Nicheti. Un centre de referència en dermatologia 
veterinària on la beneficiària de la beca va poder aplicar 
els seus coneixements i presenciar nombrosos casos 
clínics entre els que destaquen les patologies al·lèrgiques 
molt comuns en gossos i gats. Durant 4 mesos, la Melania 
ha après a diagnosticar i a tractar casos reals, així com 
aprofundir les seves bases teòriques, al costat del doctor 
Fabbrini, diplomat en estudis de dermatologia i un dels 
professionals més reconeguts del nord d’Itàlia.

Patricia Sebastian Marcos (Col·l. 4820)

Durant 3 mesos, la Patricia va tenir la oportunitat de 
realitzar una estada a la unitat de cardio-respiratori 
de Langford, l’Hospital Universitari de la Facultat de 
Veterinària de Bristol durant la qual ha millorat els 
seus coneixements sobre el sistema cardio-respiratori. 
Langford compta amb els mitjans de diagnòstic i 
tractament en cardiologia de petits animals més 
avançats i ha estat un context idoni per a aprendre 
sobre implantacions de marcapassos, valvuloplastias y 
amplatzers. 

Col·l. 3183 - Adela Álvarez Beneyto
Col·l. 4284 - Ricard Garriga Baraut
Col·l. 4317 - Susana Sanchez Molina
Col·l. 4319 - Elisabet Pausas Escolà 
Col·l. 4535 - Neus Rius Montanyà
Col·l. 4650 - Laura Sabater Musach 
Col·l. 4664 - Adrián Melero Jurado 
Col·l. 4803 - Anna Mª Sanchez Chimenos

El divendres 19 de desembre va tenir lloc al COVB la 
sessió anual de benvinguda als nous col·legiats on es va 
presentar el funcionament del col·legi, el seu personal 
i els diferents serveis i recursos que el centre posa a 
disposició del seus membres.

L’acte, que en aquesta edició va comptar amb 
l’assistència de més de 25 nous veterinaris col·legiats, 
va ser presidit pel president del COVB, el Sr. Josep A. 
Gómez Muro, qui va començar el seu discurs recordant 
els inicis de la institució. Gómez Muro també va 
utilitzar la seva intervenció per fer referència als temes 
d’actualitat, com la creació d’una nova Facultat de 
Veterinària a Catalunya i els serveis veterinaris que 

s’ofereixen sense els permisos ni les autoritzacions 
corresponents.

La sessió va ser dirigida pel vicepresident i president de 
la comissió d’Afers socials, Francesc Monné, qui va ser 
l’encarregat de presentar  a cada membre i responsable 
dels serveis i departaments del COVB, així com 
d’enumerar les diferents accions socials i lúdiques que 
es desenvolupen des de la institució.

Els responsables de cada àrea van intervenir per 
presentar les funcions fonamentals del Col·legi i 
introduir el seu funcionament i els serveis que ofereix 
als seus col·legiats.

Respecte a l’àmbit assistencial, durant l’any 2014 han estat atesos un 
nombre total de 16 veterinaris, 4 vegades més que a l’any 2013, tots ells de 
forma voluntària i cap d’ells amb risc per a la praxi de la professió. La major 
part han estat atesos per transtorns en l’estat d’ànim, transtorns adaptatius 
o d’ansietat i continuen dins del programa assistencial. Tots ells valoren el 
programa, l’atenció especialitzada i la professionalitat dels terapeutes.

En l’àmbit de la recerca, volem destacar la creació per part del COVB d’un 
grup de treball per a engegar l’elaboració d’un estudi sobre estils de vida, 
hàbits de salut i condicions de treball dels veterinaris de Catalunya, estudi 
que serà pioner a tot l’estat espanyol. La primera reunió del grup va tenir lloc 
al mes d’abril de 2014 i està en marxa la signatura de col.laboracions amb els 
quatre col.legis de Catalunya per a l’elaboració d’aquest estudi.

Recordem que arrel de la signatura del conveni de col.laboració de tots 
els col.legis que formen la Fundació Galatea amb el Cat Salut al desembre 
de 2013, s’estan consolidant els diferents programes d’atenció a tots els 
professionals sanitaris .”

HAN ESTAT ATESOS 16 VETERINARIS

El Programa ASSÍS va nèixer arrel del conveni signat amb 
la Fundació Galatea al gener de 2011 amb la finalitat 
de donar assistència especialitzada als veterinaris, 

fer recerca sobre les nostres condicions de treball i 
sanitàries i elaborar programes per promoure la nostra 
salut mental.

El COVB segueix oferint ajuts econòmics per a cursos nacionals seguint amb l’objectiu de facilitar la formació 
professional als col·legiats per a millorar les seves competències i assegurar una bona praxis de la professió.
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conformes, 12 per no fer constar la classificació, 2 per 
no indicar l’horari presencial, 1 consultori per fer constar 
clínica en la retolació, 1 hospital per no disposar de sala 
d’aïllament , 1 clínica per no disposar d’aparell d’anestèsia 
inhalatòria, i 1 centre per anunciar ecografies sense 
disposar de l’equipament corresponent.

Durant aquest any s’ha dut a terme també una 
col·laboració amb el “Colegio Oficial de Veterinarios de 
Navarra”, realitzant la inspecció dels centres veterinaris 
d’aquesta Comunitat Foral, ja que han volgut aplicar 
el mateix procediment del COVB per poder controlar 
el compliment del Reglament i procedir a elaborar un 
Registre dels centres que exerceixen la clínica de petits 
animals.

En les reunions del Comitè celebrades durant aquest 
any, els temes tractats, al marge de la valoració de 
les inspeccions realitzades i l’aplicació del Reglament, 
continuen molt presents les consultes i queixes per 
promocions de serveis veterinaris que apareixen en 
webs especialitzades en descomptes en tot tipus 
d’activitat, i també les ofertes que realitzen algunes ONG 
animalistes que regenten centres veterinaris. 

El Col·legi segueix vetllant per la bona praxis de les clíniques 
de petits animals i exòtics a través del Comitè assessor 
per a l’exercici de la clínica de petits animals. A banda de 
les inspeccions regulars a les clíniques de la província de 
Barcelona, el Comitè és també un canal de comunicació 
molt útil entre la institució i els veterinaris que permet 
identificar les necessitats dels professionals del sector per 
traslladar-les al Comitè i a la Junta de Govern.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, 
l’actualització del registre d’activitats veterinàries per 
a l’exercici de la clínica de petits animals (RACPA) ha 
seguit realitzant-se al llarg de l’any 2014 amb l’objectiu 
de facilitar una coordinació més ràpida i efectiva amb 
les dades de l’AIAC. Així mateix, durant tot l’any també 
s’ha realitzat la inscripció de veterinaris que exerceixen 
en nuclis zoològics, constant actualment un total de 22 
establiments.

Inspecció de clíniques
La inspecció de les clíniques, una de les principals 
tasques del Comitè, és portada a terme per un 
inspector que també té com a objectiu l’assessorament 
a veterinaris i altres professionals. 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 també a orientar els 
veterinaris perquè valorin la possible viabilitat d’un nou 
centre.  També s’assessora en relació a la normativa 
d’aplicació i els canvis que sorgeixen.

En relació al compliment del Reglament, aquest 
assessorament es fa extensiu a personal no veterinari 
com ocellaires, i també a despatxos d’enginyers que 
tramiten llicències d’activitat de centres veterinaris, amb 
el resultat preventiu que evita posteriors situacions 
d’infracció del Reglament.

En el seguiment que es realitza dels centres ja inscrits, 
s’han efectuat 440 revisions amb el resultat de 18 no 

CCPA
Comitè assessor per a l’exercici de la 
Clínica de Petits Animals

Membres del Comitè

Íñigo Lyon Magriñá
Manel Oms Pueyo
Rosa Sánchez Pulido
Mª Soledad De Irala Indart
Oscar Ortega Benito
Hèctor Casas Escribano

RESUM ACTIVITAT 2014

INSPECCIONS - Inspector de clíniques

765
Centres
Registrats

59 Serveis a domicili

41 Centres nous 4 Baixes 14 Nous serveis a domicili

440 Revisions de centres registrats al RACPA

18
No conformes <

12 per no fer constar la classificació

1 consultori per fer constar clínica en la retolació

1 hospital per no disposar de sala d’aïllament

1 clínica per no disposar d’aparell d’anestèsia 
inhalatòria
1 centre per anunciar ecografies sense disposar de 
l’equipament corresponent

Consultoris

Clíniques

Hospitals

370 - 48%

362 - 47%

33 - 5%

És un nexe de comunicació entre els especialistes de clíniques de petits animals i 
exòtics i el Col·legi. El servei d’inspecció de clíniques, durant la tasca de visita i revisió 
dels centres, detecta també inquituds i necessitats de l’especialitat que trasllada al 
Comitè i a la Junta de Govern.

2 per no indicar l’horari presencial del veterinari (quan 
el propietari no és veterinari)
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1.- Infracció del del deure establert a l’article 4.2.17 de les 
Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària 
Catalana (NDCPV) i a l’article 13.1.d) dels Estatuts Col·legials, 
per consignar una data futura en un certificat oficial de salut per 
viatjar.
Situació: Finalitzat
Resolució:  Sanció

2.- Infracció del deure establert a l’article 4 lletra c) del 
Reglament per l’exercici de la clínica de petits animals a 
la província de Barcelona, i a l’article 13.2 dels Estatuts 
Col·legials, per  anunciar un centre veterinari com Hospital sense 
disposar de sala d’aillament per animals infecciosos.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent

3.- Comissió  de la infracció administrativa tipificada a l’article 
95.10 de les Normes Deontològiques Comuns a la professió 
Veterinària Catalana del Consell de Col·legis Veterinaris 
de Catalunya, per no atendre els requeriments del Comitè de 
Deontologia.
Situació: Finalitzat
Resolució:  Sanció

4.- Infracció del deure establert a l’article 13.1.d) dels Estatuts 
Col·legials, per hospitalitzar un animal al centre durant tota la seva 
estada sense la presència  d’un veterinari.
Situació: En tràmit
Resolució:  Sanció

5.- Infracció  del deure establert a l’article 4.2.4 de les 
Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària 
Catalana (NDCPVC) i a l’article 13.d) dels Estatuts Col·legials per 
les condicions higienico-sanitàries en les que es porten a terme les 
intervencions quirúrgiques al centre veterinari.
Situació: En tràmit
Resolució:  Pendent

6.-Vulneració del deure establert a l’article 24.4 de les 
Normes Deontològiques Comuns de la Professió Veterinària 
Catalana (NDCPVC)  per  sedar un animal per a un servei de 
perruqueria sense el consentiment del propietari.
Situació: En tràmit
Resolució:  Pendent

DEONTOLOGIA
Professional Veterinària

Membres del Comitè

Luisa Amoribieta i López.
Ricard Adan i Milanès.
Esther Fernández i Plana.
Noemí Galí i Hernández
Rosa Julià Robles.
Isidro Otero San Mauricio.
Marta Legido Mateo.
Eduard Martí i Blanch.
Marc Val i Trepat.
Aida Iniesta Pizarro.
 

Substituts:
Francesc Monné i Orga.
Neus Izquierdo i Figarola.

RESUM DEONTOLOGIA 2014

RELACIÓ DE CASOS DE DEONTOLOGIA ANY 2014
DILIGÈNCIES INFORMATIVES I EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Mantenir el prestigi de la professió veterinària a la 
societat i vetllar pels interessos dels usuaris de la 
medicina veterinària; aquests són els dos principals 
objectius del comitè de deontologia. Aquest òrgan 
assessora a la Junta de Govern en qüestions de bona 

praxi i ètica professional i es reuneix un cop al mes per 
discutir i analitzar les causes de les possibles denúncies 
d’usuaris, tot estudiant-les curosament i, si és necessari, 
s’adopta un protocol d’actuació amb les recomanacions 
professionals que calen aplicar-se en cas de negligència.

TIPUS MOTIU    SITUACIÓ
  
E.D. Documentació sanitària obligatòria Arxivat

D.I. Tractament Prescrit   Arxivat

D.I. Intervenció Quirúrgica  Arxivat

D.I. Informació Deficient al Client  Arxivat

D.I. Identificació   Arxivat

E.D. Publicació i Qualitat de Serveis  En tràmit

E.D. No facilitar historial clínic  Arxivat

E.D. Publicació i Qualitat de Serveis  En tràmit

D.I. Documentació sanitària obligatòria Arxivat

D.I. Intervenció Quirúrgica  En tràmit

D.I. Informació Deficient al Client  Arxivat

E.D. Publicació i Qualitat de Serveis  En tràmit

D.I. Intervenció Quirúrgica  Arxivat

E.D. Falta Consentiment informat  En tràmit

D.I. Intervenció Quirúrgica  Arxivat

D.I. Tractament Prescrit   Arxivat

D.I. Intervenció Quirúrgica  En tràmit

D.I. Tractament Prescrit   Arxivat

D.I. Tractament Prescrit   Arxivat

D.I. Falta Atenció Urgències  Arxivat

D.I. Tractament Prescrit   En tràmit

D.I. Publicació i Qualitat de Serveis  Arxivat

D.I. Intervenció Quirúrgica  En tràmit

D.I. Error Diagnòstic   Arxivat

D.I. Falta Atenció Urgències  Arxivat

TIPUS MOTIU    SITUACIÓ

D.I. Competència deslleial  En tràmit

D.I. Intervenció Quirúrgica  En tràmit

D.I. Error Diagnòstic   En tràmit

D.I. Tractament Prescrit   Arxivat

D.I. Identificació   Arxivat

D.I. Documentació sanitària obligatòria En tràmit

D.I. Falta Atenció Urgències  Arxivat

D.I. Equins    Arxivat

D.I. Falta Atenció Urgències  En tràmit

D.I. Tractament Prescrit   En tràmit

DI: Diligències informatives (tenen com a finalitat conèixer 

les circumstàncies del cas, la persona o persones que 

presumptament pot o poden resultar responsables de la 

infracció 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 

ha 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 persona o persones que en poden ser 

responsables).

Intervenció Quirúrgica 20 %
Tractament Prescrit  20 %
Falta Atenció Urgències 11,4 %
Publicació i Qualitat de Serveis 11,4 %
Documentació sanitària obligatòria  8,6 %
Error Diagnòstic  5,7 %
Identificació  5,7 %
Informació Deficient al Client 5,7 %
Competència deslleial  2,9 %
Equins   2,9 %
Falta Consentiment informat 2,9 %
No facilitar historial clínic 2,9 %

Especialitat: Petits animals
Obertes 29 diligències informatives
Oberts 6 expedients disciplinaris

35
CASOS

Durant el 2014 s’han tramitat 6 expedients disciplinaris.
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CVPA
Comitè de Veterinaris per a la 
Protecció dels Animals

Membres del Comitè

Sr. Jaume Fatjo Rios (President)
Sra. Aurora Alba Molina
Sra. Laura Almarcha Duesa
Sra. Helena Arce Suros
Sra. Núria Tabares Rivero
Sra. Lourdes Farré Sartolo
Sra. Ana Ortuño Romero
Esther Fernández i Plana

El Comitè per la protecció dels animals neix amb l’augment 
progressiu de la sensibilitat de la ciutadania envers els 
animals de companyia i l’increment de la seva presència i 
rellevància en la societat. 

Amb la seva tasca, el Comitè s’assegura que els 
professionals veterinaris compleixen amb tots els aspectes 
relacionats amb la protecció animal. Els veterinaris 
especialistes en clínica de petits animals que l’integren 
contribueixen a la bona praxis en benestar animal en 
l’àrea de col·lectius i en l’àmbit domèstic, així com de cara a 
l’Administració Pública.

Desenvolupament de la iniciativa conjunta amb 
l’associació LIBERA! consistent en vetllar per les 
condicions de benestar animal dels animals exposats 
en mercats setmanals que se celebren a la província 
de Barcelona. Redacció del primer esborrany en 
relació als paràmetres a tenir en compte sobre les 
garanties necessàries en benestar d’aquests animals: 
nombre d’animals per gàbia, condicions higienico-
sanitàries, mesures d’aïllament, protecció de condicions 
atmosfèriques, temperatura, subministrament d’aigua i 
aliment , entre d’altres.

Avaluació conjunta amb els Serveis Jurídics del COVB 
en relació a les recomanacions sanitàries per les cases 
d’acollida a la província de Barcelona i la redacció d’un 
protocol d’actuació veterinària als centres d’acollida 
d’animals domèstics. Proposta d’elaboració d’un model 

Principals accions i acords del CVPA durant el 2014 de contracte per les entitats que gestionen cases 
d’acollida.

Reunió amb la Comissió per la protecció dels animals 
de l’ICAB per treballar de manera conjunta en afers 
relacionats amb el benestar animal i proposta de 
col·laboració fluida entre ambdós comitès.

Proposta de col·laboració amb APDA (Associació de 
Policies per la Defensa dels Animals) per engegar accions 
de conscienciació i iniciatives conjuntes per la divulgació 
de qüestions referents a la protecció animal.

Col·laboració en l’organització del II Simposium Units 
pels Animals adreçat a protectores i organitzat pel COVB 
amb l’objectiu de treballar en la mateixa direcció per 
a fomentar la protecció dels animals i difondre la seva 
inestimable aportació a la societat. En Jaume Fatjó, l’Anna 
Ortuño i la Núria Tabares, tots tres membres del Comitè 
de Veterinaris per a la protecció dels animals, varen 

participar amb ponències sobre etologia, màrqueting 
dirigit a protectores i gestió de cases d’acollida. 

Col·laboració en el Saló Animaladda i altres actes 
públics on ha participat el COVB, amb els quals es 
dóna a conèixer al públic la importància de la professió 
veterinària en el benestar animal i divulgació als 
propietaris d’animals de recomanacions i consells que 
contribueixen a garantir al màxim el benestar de les 
seves mascotes. 

Avaluació dels casos arribats al Comitè sobre 
maltractament animal que s’han produït durant 
l’any 2014. Estudi d’accions per alertar sobre 
les conseqüències que tenen les situacions de 
maltractament per als animals. Divulgació de la 
normativa vigent en matèria de protecció animal per 
incrementar la conscienciació social sobre benestar 
que eviti, en la mesura del possible, qualsevol acte de 
maltractament a un animal. 
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Serveis

JURÍDICS
El departament jurídic del COVB ofereix defensa i assessorament a les persones 
col·legiades en relació a la constitució i funcionament de societats veterinàries, temes 
derivats de l’exercici de la professió veterinària com reclamacions, tràmits davant 
l’Administració, condicions de contractes de lloguer i traspassos, ordres de cessament 
o sancions contra els centres veterinaris. Durant el 2014 han augmentat les consultes 
en matèria de Consum arrel de les queixes dels usuaris dels serveis veterinaris o altres 
accessoris, o la venda de productes relacionats amb la salut i el benestar animal.
Així mateix, dóna recolzament legal a les actuacions i iniciatives de la Junta de 
Govern.

• Actuacions per reduir el tipus impositiu dels serveis veterinaris: 
proposició no de Llei del Grup Socialista al Congrés dels diputats, 
enquesta per conèixer les repercussions en la salut animal i les 
repercussions en el dret dels animals a rebre una atenció veterinària 
bàsica després de l’augment del tipus impositiu.
• Modificació de la Llei catalana reguladora de l’exercici de les 
professions titulades i dels Col·legis Professionals.
• Suport al pla de lluita contra l’abandonament i exposició dels 
arguments legals del Conveni per la identificació electrònica a 
l’AIAC pels centres d’acollida. 
• Modificació de les condicions de la pòlissa col·lectiva de vida 
subscrita amb Axa.
• Modificacions dels tràmits i formularis de  l’AIAC d’acord amb els 
suggeriments rebuts durant les visites als centres veterinaris.
• Posada en marxa dels nous convenis d’identificació electrònica a 
l’AIAC als centres d’acollida. 
• Al·legacions a l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Eleccions als diferents Comitès del COVB.

• Canvi i negociació de les condicions de la nova pòlissa RCP del 
COVB amb Berkley.
• Suport a l’Ajuntament de Barcelona  en el control dels 
establiments de venda d’animals de la ciutat.
• Procés de modificació del Reglament per a l’exercici de la clínica de 
petits animals del CGCVE.
• Avantprojecte de Llei de la funció inspectora i de control, i del 
procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia.
• Desenvolupament i concreció de les zones de lleure pels animals i 
del carnet per la tinença responsable en cooperació amb el Grup Tècnic 
de l’Ajuntament de Barcelona.
• Assessorament en la defensa de la imatge i el prestigi professional 
arrel de l’emissió als diferents mitjans de comunicació de serveis 
veterinaris que vulneren la deontologia professional o que comporten 
confusió sobre la realitat de l’exercici professional.  
• Gestió de residus sanitaris als centres veterinaris i pla 
d’inspeccions.
• Suport legal en els diferents contractes negociats.

Assessorament a la Junta de Govern

Consultes de
col·legiats
al departament
jurídic 2014

Normativa
professional 27%
Activitat
empresarial 22%
Protecció
animal  18%
Administració
pública  13%
Reclamacions i 
dret de consum 10%

Gossos perillosos 2%
Competència
deslleial  2%
Conflictes entre
companys 2%
Pericials  1%
Altres  3%

Suport i assessorament al Comitè de Deontologia

Suport en la col·laboració amb les 
diferents administracions públiques

• Entrada d’animals de països d’Europa de l’Est i regulació europea 
relativa als desplaçaments amb afany comercial dels animals de 
companyia dins de la UE.
• Difusió de l’obligació d’esterilitzar amb les corresponents 
garanties, de la prohibició de la cria entre particulars i de les garanties 
legals en la compravenda d’animals.
• Col·laboració en la lluita contra l’entrada de cadells d’altres Estats de la 
UE: Informe de dentició del Grup d’Especialitat d’AVEPA d’Odontologia 
i Cirurgia oral (GOVA) i del Grup d’Especialitat d’AVEPA de Reproducció i 
Pediatria d’Animals de Companyia (GERPAC).
• Pla de lluita contra l’abandonament; convenis per la identificació 
electrònica a l’AIAC dels animals de companyia als CAACs. 
• Responsabilitats en cas de venda d’animals amb malalties infeccioses 
o hereditàries.
• Coordinació amb el PIF (Puesto de Inspección Fronteriza) en la 
detecció d’irregularitats en l’emissió de certificacions oficials per viatjar 
amb mascotes. 
• Assessorament legal en els informes de benestar per la Campanya 
amb LLIBERA! contra els mercats municipals amb venda d’animals vius 
per consum o de companyia.
• Difusió de les qüestions veterinàries en les inspeccions dels cossos 
de seguretat  de la venda d’animals als establiments i fora d’aquests i en 
la seva importació.
• Consell per la convivència i la protecció dels animals de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
• Assessorament en la posada  en marxa de la nova regulació de la 
compra d’animals als establiments de Barcelona. 
• Requisits per viatjar dels animals de centres d’acollida adoptats a 
altres països de la UE.

Al·legacions a la nova Ordenança de 
protecció, tinença i venda d’animals de 
Barcelona

Presentació d’al·legacions, entre les que destaquen les 
següents: 

• Contingut de la memòria tècnica: programa diari d’exercici físic 
i de socialització, presència de medicaments als nuclis zoològics, 
esterilització amb garanties, etc.).
• Sala de cures dels nuclis zoològics amb més de 10 animals.
• Establiments per la venda d’animals: control dels serveis veterinaris 
mitjançant l’exigència de disposar d’un contracte i d’un llibre de 
visites veterinàries diligenciat.
• Freqüència de la sortida al carrer.

• Suport legal en la tramitació de 42 diligències informatives i 19 
expedients disciplinaris.
• Eleccions al Comitè de Deontologia
• Requeriments d’historials clínics amb indicació del seu contingut 

mínim.
• Procediment sancionador. 
• Legalitat vigent en els ingressos o hospitalitzacions de pacients 
als centres veterinaris

• Estada a l’interior d’un cotxe.
• Exigència de la cartilla sanitària del Consell pels animals de 
companyia i exòtics i garanties en la compra d’animals: fitxa firmada per 
un veterinari.
• Requisits per la baixa al cens municipal per mort.
• Motius de sacrifici.
• Exigència d’un informe sobre potencial perillositat dels gossos que 
protagonitzen agressions.
• Condicions dels animals a la via pública: animals sense lligar, 
característiques de les zones d’esbarjo, concreció dels mitjans de 
subjecció respectuosos amb el benestar, carnet per la tinença cívica.
• Atenció veterinària bàsica: visita anual mínima.
• Gossos i gats a la venda: recomanació de botigues com a punt 
de recollida, edat mínima d’entrada de 8 setmanes (alletament i 
socialització), estada màxima 3 setmanes.
• Comprovants de compra en cas d’animals provinents d’altres països 
de la UE i documentació a lliurar a les persones compradores.

Defensa de les competències pròpies 
veterinàries

• Defensa davant el Tribunal Suprem de la Sentència del TSJ 
(Tribunal Superior de Justícia) de Catalunya que declara el dret de les 
persones veterinàries a participar en el procés selectiu per proveir 
places del Cos de Titulats Superiors (subgrup A1) del Departament de 
Salut de la Generalitat, arrel dels recursos de cassació presentats per la 
Generalitat i el Col·legi de Farmacèutics de Girona.
• Difusió del dret i el deure d’independència i de la llibertat d’elecció 
de les persones veterinàries, especialment en tot allò relacionat amb 
les eutanàsies humanitàries als centres d’acollida.
• Assessorament als responsables de la Guàrdia Muntada de 
Barcelona sobre la normativa i les funcions dels veterinaris en matèria 
de benestar dels èquids.
• Difusió entre els Ajuntaments d’informació sobre la competència 
dels veterinaris col·legiats per emetre els informes sobre la potencial 
perillositat de l’article 2.2 del Decret 170/2002, de 11 de juny.
• “Certificados de Profesionalidad de la familia de Medio Ambiente: 
adiestramiento de base y educación canina Nivel 2 + Instrucción canina 
en operaciones de seguridad y protección civil nivel 3” (Real Decreto 
548/2014, de 27 de junio) no és habilitant per exercir funcions pròpies 
de la Veterinària reservades per Llei a aquests professionals sanitaris 
(article 36 de la Constitució Espanyola).
• Competència dels veterinaris per emplenar la documentació 
sanitària (cartilla del CCVC d’animals de companyia i d’exòtics) i per 
la inoculació de les vacunacions com a actes propis de la professió 
veterinària: visita, prescripció i inoculació.
• Capacitació dels veterinaris per impartir cursos de manteniment 
higiènic sanitari d’ instal·lacions amb risc de legionel·la.
• Formació habilitant als efectes d’actuar en el programa nacional 
d’eradicació de la tuberculosi bovina.
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Sessió. Parlem de PPA i DEP? Actualitat científica i realitat (Vic)
20/06/2014
Ponents: Sr. Jose Manuel Sánchez Vizcaíno,l Sr. Francisco Javier 
Martínez Lobo, Sr. Albert Vidal i la Sra. Anna Romagosa Mestres
Total assistents: 60

CICLE DE GESTIÓ. 4art seminari. Aprendre a optimitzar el client: 
Potencialitats i moltes coses més
05/07/2014
Ponent:  Sr. Delfí Biosca
Total assistents:  45

Monografia:  Interpretar etiquetes d’aliments comercials per a 
gossos i gats: quina informació donen i quina no donen
08/07/2014
Ponents:  Sra. Cecilia Villaverde
Total assistents: 13

Monografia:  Dermatologia canina
10/07/2014
Ponents:  Sr. Carlos Vich
Total assistents: 18

CICLE DE GESTIÓ. 5è seminari.  Això de la comunicació, com s’aplica 
a la consulta? Elaboració de protocols i més coses que optimitzen 
el temps de les persones i milloren la percepció dels clients
20/09/2014
Ponent:  Sr. Ignacio Mérida
Total assistents:  78

Monografia:  Dermatologia felina
09/10/2014
Ponents:  Sr. Carlos Vich
Total assistents: 32

Conferència:  Mapa de perills alimentaris. Lliçons de crisis recents i 
perspectives de seguretat alimentària (AVHIC – COVB)
09/10/2014
Ponents:  Sra. Victòria Castell Garralda. i  Sr. José Juan Rodríguez
Total assistents: 70

FORMACIÓ
Un any més, des del COVB hem seguit apostant per un programa de formació constant dirigit als col·legiats amb l’objectiu 
d’ajudar-los a afrontar els reptes del dia a dia de la professió. El COVB organitza una sèrie de cursos, sessions informatives 
i monografies en coordinació amb la Junta de Govern i altres departaments, a través dels quals posa a disposició la seva 
experiència i especialització als col·legiats per a guiar-los en la seva vida professional. Així mateix, el departament de 
formació del COVB està constantment obert a les peticions dels col·legiats per tal d’adaptar-se a les seves inquietuds i 
necessitats i crear formacions a la seva mida. 

Monografies, tallers, cursos, seminaris i conferències 
tècniques veterinàries

PUNTUACIÓ GLOBAL A 
MONOGRAFIES, CURSOS I TALLERS

Seminari: Urinari (Conveni AVEPA – COVB)
8/02/2014
Ponent: Sr. Jordi Giné
Total assistents: 140 aprox.

Sessió informativa: Triquina. Com comunicar casos detectats
12/03/2014
Ponent: Sr. Jordi Ferrés
Total assistents: 30 

Monografia:  Anestèsia del pacient malalt
26/03/2014
Ponent: Sr. Manel Risco
Total assistents: 35 

CICLE DE GESTIÓ. 1r seminari. Vols millorar la gestió i la rendibilitat 
del teu centre veterinari?
29/03/2014
Ponent: Sr. Ignacio Mérida
Total assistents: 63

Monografia:  Urgències
02/04/2014
Ponent: Sra. Itala Sunyer
Total assistents: 27

CICLE DE GESTIÓ. 2n seminari. Potencia les teves habilitats 
d’interacció amb el client. Influeixes en la seva presa de decisions?
10/05/2014
Ponent: Sr. José Hilario Martín
Total assistents: 55

Monografia:  Anestèsia
14/05/2014
Ponent: Sr. Manel Risco
Total assistents: 23

Monografia:  Diagnòstic i maneig de malalties endocrines
28/05/2014
Ponent: Sr. Manel Risco
Total assistents: 25

CICLE DE GESTIÓ. 3r seminari. Gestió econòmica a la clínica 
veterinària: eines per sobreviure en un entorn hostil
31/05/2014
Ponent: Sr. Pere Mercader
Total assistents: 75

Monografia:  Monografia. Discussió de casos clínico-patològics 
intrigants en Dermatologia Veterinària
17/06/2014
Ponents: Sra. Mar Bardagí i Laura Ordeix
Total assistents: 20

Sessió. Parlem de PPA i DEP? Actualitat científica i realitat 
(Lleida)
20/06/2014
Ponents: Sr. Jose Manuel Sánchez Vizcaíno,l Sr. Francisco Javier 
Martínez Lobo, Sr. Albert Vidal i la Sra. Anna Romagosa Mestres
Total assistents: 80

Sessió:  WinVet. Com les dades del teu software clínic poden 
esdevenir un tresor
15/10/2014
Ponents:  Sr. Dilen Ratanji
Total assistents: 35

CICLE DE GESTIÓ. 6è seminari.  Plans de Benestar i Salut. Per què 
fer-los? Com els dissenyo? I ara què els tinc què faig?
25/10/2014
Ponent:  Sra. Raquel Alonso
Total assistents: 45

Conferència:  Tecnologia i innovació en el sector del pa i la 
brioxeria (AVHIC – COVB)
28/10/2014
Ponents:  Sr. David Cruzate
Total assistents: 60

Seminari: Digestiu (Conveni AVEPA – COVB)
8/11/2014
Ponent: Sr. José Ballester
Total assistents: 170 aprox.

CICLE DE GESTIÓ. 7è seminari.  Dóna més valor a la teva 
clínica. Crea el teu propi pla de màrqueting i aprofita les noves 
tecnologies 
15/11/2014
Ponent:  Sr. Xavier Lleyda
Total assistents:  40

Monografia:  Anestèsia i Cirurgia dels Braquicèfals
26/11/2014
Ponent:  Sr. Manel Risco
Total assistents: 32

Sessió informativa: El conveni col·lectiu de treball en el sector de 
l’activitat veterinària
10/12/2014
Ponent:  Sra. Ester Pérez
Total assistents:  30

Sessió Parlem de PPA i DEP? Actualitat científica i realitat

8,55 TOTAL

Total alumnes: 1301
% d’alumnes que fan la valoració: 62%
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APROPEM
Borsa de treball
Des de la seva borsa de treball, el COVB gestiona i 
informa setmanalment de les ofertes de feina del sector 
als col·legiats inscrits a aquest servei. Aquestes ofertes 
són revisades per la Gestoria Fàbrega per confirmar que 
s’ajusten al marc legislatiu vigent.  

El nombre de col·legiats inscrits a la borsa de treball a 31 
de desembre del 2014 va ser de 472 veterinaris, i podem 
destacar que el nombre d’aturats (31%) ha baixat en 2 
punts respecte l’any anterior.

La corba d’evolució de les ofertes mostra un major volum 
als mesos de maig i juliol, i apareix una disminució en els 
mesos de febrer, abril i desembre. El sector de la clínica 
de petits animals i exòtics segueix essent, any rere any, el 
que registra un major nombre de vacants.

Ofertes per sectors 2014

Ofertes al sector empresarial 2014

Ofertes al sector de la clínica de petits animals 
i exòtics 2014

Taula d’ofertes rebudes al 2014 Inscrits a
Apropem

Corba d’evolució de les ofertes al 2014

Contracte laboral 53%

Autònoms 13%

Aturats  31%

NS/NC    3%
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SERVEI
d’atenció a l’usuari de
medicina veterinària

ATENCIÓ
al col·legiat

ASSESSORAMENT A PARTICULARS 2014 - temes més freqüents

Responsabilitat Civil 
Professional (RCP)

Temàtiques més consultades 
per part dels veterinaris

Una finestra oberta a la societat.

COMUNICACIONS OFICIALS

Dipòsit Medicaments comunicats al Departament de Salut:         16

Comunicat Farmaciola al DAAM                      90

2 NOTIFICACIONS
D’AGRESSIÓ GOS A GOS
AL 2014

El COVB sempre està a disposició dels col·legiats i 
col·legiades amb l’objectiu de facilitar-los qualsevol 
tràmit que hagin de gestionar. El servei d’atenció al 
col·legiat centralitza totes les consultes a través de 
trucades i correus electrònics, així com als perfils 
del COVB a les xarxes socials, i resol qualsevol dubte 
sobre l’exercici professional que es pugui plantejar. 
Les diferents peticions es deriven als departaments 
corresponents i s’ofereix una resposta en un  breu 
període de temps.

27
QUEIXES
TRAMITADES

En tràmit              8

Finalitzades    19
Indemnitzades     8

No negligents     19
<

- Com presentar una reclamació a un veterinari  
 
- Accés a l’historial clínic de la mascota i proves diagnòstiques
  
- Fulls de reclamació als centres veterinaris  
 
- Autoritzacions d’alta de material d’identificació veterinari  
 
- Importància del consentiment informat  

- Veterinaris exercents. Classificació i registre dels centres
   
- Consultes relatives a la normativa de consum

- Conflictes derivats de la compra d’un animal i possibles 
malalties del cadell: garanties en la compravenda 
   
- Responsabilitats envers els animals en conflictes familiars
   
- Obligatorietat d’identificació en la compra d’un cadell 
  
- Informació sobre serveis de necròpsia  
 
- Procediment a seguir davant un abandonament  
 
- Consultes sobre nuclis zoològics: informació i derivació a  
l’administració competent   

CONSULTES ENVERS EL SERVEI VETERINARI CONSULTES ENVERS ELS ANIMALS DE COMPANYIA

La Responsabilitat Civil Corporativa obliga al veterinari a 
reparar els danys i perjudicis causats per una mala praxi 
i negligència professional. En aquest sentit, el servei de 
RCP del COVB té com a objectiu assessorar al veterinari 
en cas de rebre una denúncia per part d’un usuari i 
afrontar una possible indemnització. Per evitar-ho, el 
professional ha d’adoptar totes les mesures possibles 
per garantir la vida dels seus pacients i només ha de 
respondre per mala praxi quan operi sense la diligència 
exigida i causi danys. Totes les consultes rebudes són 
remeses a la Junta de Govern per tal de protocol·litzar-les 
i informar al veterinari. 
El COVB està inclòs a la pòlissa d’assegurança de RCP, que 
inclou la defensa jurídica, subscrita pel CGCVE amb AMA 
(Companyia Mutual Aseguradora).

A banda d’assistir i assessorar als professionals 
col·legiats, el COVB també dirigeix la seva atenció als 
usuaris de la medicina veterinària en matèria referent 
a la professió i a la praxi veterinària. Des del Col·legi 
es gestionen reclamacions i queixes relatives a males 
pràctiques professionals presentades per persones 
físiques i jurídiques; s’informa als sol·licitants sobre 
els procediments a seguir i es traslladen les denúncies 
al Comitè de Deontologia. Així, aquest servei ofereix 
respostes a totes les qüestions plantejades pels usuaris 

relacionades amb la veterinària, la identificació de petits 
animals, la localització de centres veterinaris i informació 
per a viatjar amb mascotes, entre moltes altres coses. 

Informació sobre la identificació: procés, finalitat i 
funcionament de l’AIAC.

Informació sobre els requisits per exportar animals de 
companyia.

Què fer en cas d’abandonament d’un animal.

Tramitar un Certificat de signatura digital amb 
Camerfirma.

Tràmit d’alta de la Farmaciola Veterinària al DAAM.

Com tramitar el dipòsit de medicaments.

Normativa i funcionament de les receptes 
d’estupefaents.

Normativa i pautes a seguir a l’hora de fer un nucli 
zoològic.

Actuacions en cas d’agressió: protocol sanitari i 
avaluació de la potencial perillositat.

Informació sobre els GPP: races, encreuaments i 
condicions morfològiques.
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18.521 (40%)
electrònics

IDENTIFICACIÓ 
dels animals de companyia

COMUNICACIÓ
interna i externa

Xarxes socials
(a 31 de desembre de 2014)

Ús del web www.covb.cat

E-News COVB

Fanpage de Facebook (facebook.com/COVBcat)
XX peticions des de facebook

Twitter (@COVBcat)

811 
seguidors

Youtube 40
vídeos
publicats
al 2014

13.384
Total de visulaitzacions 
dels vídeos informatius, 
videotutorials i de 
campanya.

Abast mitjà
de la pàgina:
+ 800
PERSONES

Contingut més visualitzat:
“Si la vostra mascota 
estableix contacte directe 
amb la processionària... 
acudir urgentment al 
veterinari!” amb 162 likes, 
129 vegades compartit 
i visualitzat per més de 
10.700 persones.

325 seguidors 19 edicions al 2014 a més de 2.700 correus electrònics

27 vídeos informatius i 84 informacions específiques cap als 
col·legiats

Taxa de recepció del 95%

Identificacions per tipus
d’animals

123 animals exòtics

176 fures

8.157 gats

38.087 gossos

46.543
MICROXIPS REGISTRATS AL COVB (2014)

28.022 (60%)
en paper

Visitants
diferents
52.168

Nombre
total de
visites
86.047

Pàgines
visitades
623.636

Franges horàries 
amb més nombre 
de visites
08.00 - 11.00
15.00 - 17.00

Dies de la setmana amb més nombre de visites:
Dilluns, dimarts i dimecres.

Des del departament de comunicació del COVB es 
programa i gestiona tota la comunicació externa del 
col·legi amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat del 
mateix i augmentar la percepció positiva de la professió 
veterinària per part de la societat. Així, l’agència de 
comunicació vinculada al COVB s’encarrega d’assessorar 
als seus membres en qüestions relacionades amb la 
comunicació, proposar estratègies de comunicació 
a la Junta de Govern i gestionar col·laboracions i 
intervencions. La comunicació externa del COVB 
passa, en gran mesura, per la gestió amb els mitjans 
de comunicació mitjançant oportunitats de publicació, 
notes de premsa i altres comunicats. Les xarxes socials 
també són un component vital per a assegurar una bona 
comunicació externa i és per això que també es realitza 
la gestió i manteniment dels continguts dels diferents 

perfils del COVB (Facebook i Twitter) des del mateix 
departament.

L’agència vinculada també s’encarrega de la comunicació 
interna, és a dir, la comunicació bidireccional entre 
el COVB i els veterinaris col·legiats. Així, s’elaboren 
regularment newsletters i mailings informatius amb les 
últimes noticies, últims cursos i formacions, i qualsevol 
informació susceptible d’interessar als usuaris. 

La comunicació interna i externa del COVB durant l’any 
2014 ha estat marcada per la petició de rebaixa de l’IVA 
dels serveis veterinaris, la nova ordenança municipal 
de tinença d’animals de la ciutat de Barcelona, el risc de 
possibles brots d’influència aviària i el 25è aniversari de 
l’AIAC, entre d’altres. 

El COVB disposa d’un servei per a introduir i registrar els 
animals de companyia a la base de dades de l’AIAC, així 
com per a resoldre les incidències derivades del registre 
incomplet com la manca de dades personals i de l’animal, 
número de microxip incorrecte, dades incorrectes 
del veterinari o manca de signatura del document. El 
COVB resol aquestes incidències directament amb els 
propietaris o els veterinaris per telèfon, o mitjançant la 
devolució del document d’identificació a la clínica que 
ha realitzat l’implant del microxip.  Així mateix, el COVB 
garanteix la traçabilitat del material d’identificació a 
centres veterinaris i d’acollida facilitant l’aplicació de les 
mesures sanitàries de control. En tot moment, el nostre 
personal ofereix el seu assessorament als veterinaris 
responsables del material i als seus col·laboradors.

Consells en el procés 
d’identificació
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 quedarse
la còpia rosa (totes les còpies han d’estar signades pel
veterinari i propietari.
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AFERS
socials

AnimalArt 2014

Al concurs de dibuix i fotografia hi va haver 60 
participants. De dibuixos, se’n van presentar 39 (13 
júniors, 11 puppy i 15 sèniors) i de fotografies, 21.

PREMIATS

Dibuix Puppy:
(4-6 anys)

1er premi: Pau Peralta
2on premi: Rosa Burns
3er premi: Maria Bosch

Dibuix Sènior:
(10-12 anys)

1er premi: Jordi Argimon
2on premi: David Bonilla
3er premi: Marc Peralta

Dibuix Júnior:
(7-9 anys)

1er premi: Jose Garcia
2on premi: Marina Artola
3er premi: Miguel Moreno

Fotografia:
(Única categoria)

1er premi: Carles Fàbregas
2on premi: David Adell
3er premi: Francesc Gil

1er premi Puppy: Pau Peralta

Les activitats més lúdiques tenen una molt bona acceptació entre 
veterinaris, familiars i amics.

El COVB és una institució de tarannà social que té 
com a objectiu apropar la professió veterinària a la 
societat. Així, dins del calendari col·legial s’organitzen 
activitats de gran tradició destinades a les famílies i al 
públic en general. Un bon exemple és la festa del patró 
dels veterinaris, Sant Francesc, que any rere any es 
converteix en una cita ineludible per a grans i petits. El 
2014 la trobada es va celebrar per primera vegada al Parc 
Natural de la Muntanya de Sal i al castell de Cardona. 
La Festa del Patge és, per la seva banda, una activitat 
adreçada exclusivament al públic infantil durant la qual 
també es fa entrega dels premis del concurs de dibuix i 
fotografia Animalart.

A banda dels esdeveniments de caire familiar, el 
COVB organitza competicions esportives com la cursa 
intercol·legial que l’any passat celebrava la seva cinquena 
edició amb una participació rècord de gairebé 400 
persones. El guanyador va ser en Bernat Monter del 
col·legi d’arquitectes amb un temps de 00h34’23”. Així 
mateix, el COVB també col·labora en esdeveniments 
esportius externs com el campionat d’esquí veterinari 
que va tenir lloc a Andorra i va arribar a las seva XIX 
edició el 2014. El pòdium de l’any passat va ser coronat 
per la Sandra Velasquez  amb un temps de 56’72”, 
seguida de la Maria Josep Solsona amb 1h00’22” i la Pilar 
Castro amb 1h08’45”. Col·legiats Emèrits. + de 50 anys de 

col·legiació l’any 2014

Col·l. 434 - Dra. Teresa Mora Ventura 
Col·l. 666 - Ofèlia Barredo Ferrari
Col·l. 517 - Alexandre Tarragó Riverola
Col·l. 453 - Dr. Josep Llupià Mas 
Col·l. 576 - Alfonso Huesca Rodríguez
Col·l. 598 - Josep Roura Pujolras

Col·legiats d’Honor l’any 2014

Col·l. 262 - Josep Carbó Nadal 

30 inscrits des del COVB (col·legiats, amics i familiars) d’un total de 365 corredors, van participar a la V Cursa Intercol·legial.

Espectacle infantil després de l’entrega de cartes al Patge Reial

Visita a les coves de Sal per 
la Festivitat de Sant Francesc 
d’Assís
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