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LA FEINA DEL COVB AL COMPLET
Amb aquesta memòria, el COVB fa balanç de la tasca duta a terme pels diversos departaments,
comitès i la Junta de Govern que integren el Col·legi durant els darrers dotze mesos. Tot un any, el
2015, treballant en defensa del col·lectiu veterinari que representem, consolidant el nostre paper
d’interlocutors amb les institucions, defensant i assessorant els professionals que aglutinem,
difonent la bona praxis del nostre gremi, fent-la visible, comunicant-la. Treballem per donar-vos
cobertura legal, assessorament, formació i el reconeixement merescut. I seguirem fent-ho.
Les fites més destacables han estat aconseguir un nou Reglament de Clíniques de Petits Animals;
que se’ns reconegui legalment el dret a optar a places de tècnics en Salut Pública; estrenar nova
pàgina web per millorar el servei als col·legiats i que sigui una finestra al món; i hem programat
una mitjana d’entre dues i tres activitats formatives al mes. Ha estat, doncs, un any ple de reptes i
fites. Esperem haver estat a l’alçada de les expectatives i continuar sent mereixedors de la vostra
confiança. Per deixar constància de tota la bona feina feta (i que seguirem fent), aquí està aquesta
memòria d’activitats del COVB del 2015.
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JUNTA DE GOVERN
El 2015 ha estat un any de seguir defensant els
interessos de la professió veterinària i difonent
la bona tasca feta. També ha sigut un any de
reivindicacions i assoliments, com el fet d’aconseguir un nou Reglament de Clíniques de Petits
Animals o que se’ns hagi reconegut el dret a optar a places de tècnics en Salut Pública.
Durant el 2015, s’ha seguit la tendència de defensa dels interessos dels veterinaris, sigui quin sigui l’àmbit en què treballen. Així, s’ha aconseguit
un nou Reglament de Clíniques de Petits Animals
que estableix les bones pràctiques exigibles a
qualsevol professional, tot posant èmfasi en el
benestar animal.
També s’ha aconseguit, després de mesos de
batalles legals, que qualsevol veterinari titulat
pugui optar a places de tècnics en Salut Pública,
en igualtat de drets amb els metges, farmacèutics, biòlegs, etc. Hem canviat d’agència de comu-

nicació i hem estrenat una nova pàgina web, que
millora el servei als col·legiats i, alhora, suposa la
millor finestra al món que podíem tenir.
Som conscients que la nostra tasca com a professionals de la veterinària no sempre ha estat prou
ben comunicada i per això hem apostat per un
canvi en aquest aspecte: treballar bé, amb coneixement de causa i passió, i seguint els protocols i
els reglaments, és indispensable, però també cal
saber-ho comunicar, explicar-ho a la societat. En
aquesta línia hem treballat i seguirem fent-ho.
Des del COVB també hem mirat de donar resposta a les inquietuds de la professió a través
de sessions informatives, cursos i ponències per
a tractar temes d’interès general o d’especialització. Ens ha interessat –i ens segueix interessant, en suma– assessorar els nostres col·legiats,
emparar-los i lluitar en tot moment pels seus
interessos professionals. I seguirem fent-ho.
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MEMBRES
President
Vicepresident i vocal
Josep A. Gómez i Muro (col. 468) responsable de les relacions
amb els Veterinaris jubilats
Secretari
Francesc Monné i Orga
Íñigo Lyon i Magriñá (col. 882) (col. 276)

Vocal responsable de les
relacions amb l’empresa
privada.
Anna Romagosa i Mestres
(col. 1.844)

Tresorer
Cap de la secció econòmica.
Jordi Vilà i Julià (col. 513)

Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris al servei
de les Administracions
Santi Férriz i Oliva (col. 1.420)

Vocal representant dels
Veterinaris de la clínica
d’animals de companyia
Manuel Oms i Pueyo (col. 532)
Vocal responsable de
les relacions amb els
Veterinaris en l’exercici
lliure d’animals de renda
Joana Sureda i Guixà
(col. 2.760)
Vocal responsable de les
relacions amb la facultat
de Veterinària
Jaume Fatjó i Ríos (col. 1.980)
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Vocals a la Comissió
Permanent del CCVC
Josep Llupià i Mas (col. 453)
Maria Pifarré i Valero (col. 1.415)
Substituts de membres de la
Junta de Govern
Enric Rierola i Roque (col. 380)
Ignasi Pulido i Bellés (col. 2.115)
Sílvia Serdà i Cabré (col. 1.301)

Presentació de la primera fase de nous espais d’esbarjo per a Gossos, al Parc de l’Espanya Industrial, Barcelona.

PRINCIPALS ACORDS DE LA
JUNTA DE GOVERN
DURANT EL 2015

Una de les primeres accions d’aquest any de la
Junta de Govern, sempre interessada en millorar
el servei que ofereix el COVB als seus col·legiats,
va ser la realització d’un “focus group” amb propietaris d’animals de companyia.
L’objectiu era conèixer el perfil dels propietaris
i quins són els seus criteris a l’hora de triar veterinari i de valorar el servei i el tracte rebuts;
la percepció que tenen dels seus preus i el seu
grau de implicació amb causes en defensa dels
animals i campanyes d’esterilització i xipatge.
Una altra acció important de la Junta del COVB
va ser la seva implicació, amb l’Ajuntament de
Barcelona, a l’hora de pensar les noves zones
d’esbarjo per a gossos de Barcelona, en què la
veterinària Victòria Coll, del COVB, hi va tenir un
paper important.
Accions realitzades i reptes assolits, com ara el
fet d’haver aconseguit que es reconegui el dret a
optar a places de tècnics en Salut Pública, també
als veterinaris, després d’una llarga batalla legal.
També s’ha estrenat una nova pàgina web del
Col·legi, a l’adreça www.covb.cat, per millorar encara més el servei als col·legiats, la millor finestra
al món que podíem tenir.
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DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2015
163

45

144

7

Altes

Baixes

Excercents

Nombre total de col·legiats

En actiu

Ajuts per defunció
de col·legiats

141

2.593

2.446

Beneficiaris exempció
de quotes 2015

22

97

No excercents

Jubilats

Convenis amb ajuntaments durant l’any 2015:
Ajuntament de Polinyà

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.
Societats professionals:

3 altes
1 baixa
3 modificacions socials

ACTUACIONS AMB EL CCVC
Participació a l’estand del CCVC al Saló de la
Infància 2015 per a conscienciar els nens de la
importància de la tinença responsable d’animals.
Difusió de totes les novetats i de la necessitat
d’estendre l’ús de l’AIAC.
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CAMPANYES COVB
La Mercè 2015
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 IV Festa dels Animals de la
Mostra d’Entitats en les festes de la Mercè 2015.
A més de disposar d’un espai propi per al Col·legi
dins de l’estand de l’Ajuntament, on informàvem a
totes aquelles persones que tenien dubtes sobre
la clínica veterinària o d’altres dubtes, com ara
com sé si el meu gos té un microxip, quan rebré
la targeta conforme està registrat a l’AIAC, etc.

També en l’espai per a activitats diverses, el
COVB va oferir als ciutadans i a totes aquelles
persones que s’apropaven a l’estand unes xerrades sota el nom de “Pregunta al Veterinari”,
diferents col·legiats van resoldre els dubtes i
preguntes dels assistents.
El president del COVB, Josep A. Gómez, va participar a l’obertura oficial en representació de tots
els col·legiats.

Estand del COVB a la plaça de Catalunya amb motiu de les festes de la Mercè 2015.
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BEQUES RAMON TURRÓ 2015
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 tan 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.

AJUTS PER A CURSOS
El COVB segueix oferint ajuts econòmics per a cursos nacionals
seguint amb l’objectiu de facilitar als col·legiats la millora de les
seves competències i assegurar una bona praxis de la professió.
Els col·legiats que van rebre aquests ajuts van ser:
Alba Peruga Oller (B-4868)
Albert Serrano Coso (B-4980)
Anahí Vehi Mena (B-4532)
Angelika Orf (B-4129)
Gisela Torné Mozas (B-4597)
Laura Martín Muñiz (B-4879)
Laura Pol Català (B-4941)
Luis Magen Moreno (B-4916)
Marta Iglesias Fuentelsaz (B-4652)
Melania Nichetti (B-4711)
Meritxell Canals Sistero (B-4757)
Mireia Riba Ferrer (B-4474)
Zhenia Vicente Molina (B-4981)
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MARTA GARCIA ARCE
Col·legiada B-4955
Va marxar a finals del mes de gener de 2016.
El seu destí es obtenir formació en Urgències
i Cures Intensives, pel que creu indispensable
visitar el “Royal Veterinari College” de Londres i
el “Vets Now Referrals de Glasgow”. Són els únics
d’Anglaterra que ofereixen residència d’”Emergency and Critical Care” i tenen un programa
de formació en aquesta matèria que permet
aprendre dels interns i residents de l’Hospital.

CRISTINA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Col·legiada B-4846
Va marxar a finals del mes de gener de 2016. El
seu objectiu és fer recerca en múltiples aspectes
de la sanitat i el benestar animal així com de
tipus ambiental, tant d’animals domèstics com
salvatges, per tant farà la seva estada a Swedish
University of Agricultural Sciences. Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Animal Environment and Healt.
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BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS
El passat 22 de desembre de 2015 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 la institució posa a disposició dels seus membres.
L’acte, que en la seva cinquena edició va comptar amb una vintena
de nous veterinaris col·legiats, va ser presidit pel president del
COVB, Josep A. Gómez Muro, qui va començar el seu discurs recordant els inicis de la institució i la situació actual de la professió.
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.
A manera d’obsequi, els assistents van rebre un xec regal de 150
euros per utilitzar en formació del COVB.

Nous col·legiats i col·legiades a la sessió de Benvinguda del COVB 2015.
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Reunió de treball del programa Assís, a la sala de reunions de l’Hospital Veterinari de la Facultat de Veterinària de la UAB.

ATENCIÓ ASSÍS:
MÀXIMA SENSIBILITAT
Programa Assís. Reunió del grup de treball

La trajectòria del Programa

Ja fa 5 anys que el COVB va signar un conveni amb la Fundació Galatea amb la finalitat de
donar assistència especialitzada als veterinaris
amb problemes mentals o amb addiccions, fer
recerca i elaborar programes de prevenció per
promoure la nostra salut mental.

En total, han estat atesos 37 veterinaris des de
l’any 2011. Durant l’any 2015 hi ha hagut un total
de 12 veterinaris atesos (10 casos nous i 2 casos
en curs). Tots ells han accedit al Programa Assís
de forma voluntària i cap d’ells amb risc per la
pràctica de la professió. Dels 10 professionals, 8
continuen treballant, 2 es troben en incapacitat
laboral temporal.

Els professional sanitaris estem sotmesos a gran
pressió degut a la gran responsabilitat que impliquen les nostres tasques i el Programa Assís,
a través de la Fundació Galatea, amb els seus
facultatius especialitzats en l’atenció de metges,
veterinaris, infermers i farmacèutics, proporcionen les eines per poder exercir la nostra professió i viure millor cada dia.

A part de la vessant assistencial del programa,
el Grup de Treball per a l’elaboració d’un estudi
sobre els estils de vida, hàbits de salut i condicions de treball dels veterinaris a Catalunya
continua amb la seva tasca i esperem que en
breu puguem engegar l’estudi.
Així mateix, al desembre de l’any 2013 la Fundació Galatea va signar un conveni de col·laboració amb CatSalut - Servei Català de la Salut
que reforça i consolida la funció assistencial dels
diferents programes d’atenció a tots els professionals sanitaris.
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CCPA. COMITÈ ASSESSOR PER
A L’EXERCICI DE LA CLÍNICA
D’ANIMALS DE COMPANYIA
El Comitè és la corretja de transmissió que
uneix els especialistes de clíniques d’animals
de companyia i exòtics amb el Col·legi. Durant
la visita i revisió dels centres, el servei d’inspecció de clíniques del COVB recull també les
inquietuds i necessitats dels especialistes i
les trasllada al Comitè i a la Junta de Govern.
La tasca de l’inspector inclou també l’assessorament a veterinaris i altres professionals. Un
assessorament que es realitza seguint les directrius del Reglament per a l’exercici de la clínica
de petits animals. S’orienta i assessora també
quant als tràmits municipals per obtenir la llicència d’activitat, sobre la viabilitat d’un nou centre
i en relació a la normativa d’aplicació i els canvis
que puguin anar sorgint.
Aquest assessorament es fa extensiu també
a personal no veterinari com ara ocellaires o
despatxos d’enginyers que tramiten llicències
d’activitat de centres veterinaris, amb l’objectiu
preventiu d’evitar posteriors possibles infraccions del Reglament.
Durant tot el 2015 s’ha continuat la col·laboració amb el Colegio Oficial de Veterinarios de
Navarra. S’hi han inspeccionat diversos centres
veterinaris per comprovar el compliment del Reglament i elaborar un registre dels centres que
exerceixen la clínica d’animals de companyia.
El juliol de 2015 es va aprovar un Nou Reglament
per a l’exercici en clínica d’animals de companyia d’àmbit estatal i va quedar derogat l’anterior
Reglament. Del Nou Reglament cal destacar la
definició de cirurgia major i menor i l’obligació de realitzar les cirurgies majors (incloent les
esterilitzacions) en sales independents a les de
consulta, equipades amb gasos medicinals, entre
d’altres requisits. La moratòria per adaptar-s’hi
finalitza el juliol de 2016.

En les reunions del Comitè celebrades durant
el 2015, els temes tractats, al marge de la valoració de les visites realitzades i de l’aplicació
del nou Reglament, s’han tractat les consultes i
queixes plantejades pels companys i companyes
relacionades amb aquesta modalitat d’exercici
professional.
També s’han seguit molt de prop possibles casos
d’intrusisme professional. Així, hem defensat i
difós les actuacions pròpies de la veterinària.
També s’ha debatut i estudiat l’entrada de cadells des d’altres països de la UE, especialment
d’Europa de l’Est. En aquest camp conjuntament
amb AVEPA s’ha promogut un debat sobre com
determinar l’edat dels cadells i s’ha redactat l’informe sobre dentició que ha estat difós als i les
professionals.
Així mateix, el Comitè també ha recollit una proposta de col·laboració amb el Banc de Sang i
Teixits de la Generalitat de Catalunya.
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Membres del Comitè

Registre d’activitats de clínica de petits animals:

Íñigo Lyon Magriñá

785 registrats centres

Manel Oms Pueyo

370 consultoris

Mª Soledad De Irala Indart

381 clíniques

Oscar Ortega Benito

34 hospitals

Héctor Casas Escribano

64

serveis a domicili

Altes al RACPA

50 centres nous
21 baixes
5 nous serveis a domicili
24 Veterinaris que exerceixen en nuclis zoològics
Seguiment dels centres ja inscrits:

550 revisions
15 no conformes
3 per indicar una classificació superior
3 per ordre deficient
2 per no aïllar correctament la sala de consulta
3 per no informar visiblement la suspensió del servei
veterinari (botigues i establiments similars)

2 per no disposar de gasos medicinals en el quiròfan
En els nous distintius queda reflectida la classificació del centre
i per tant no cal demanar canvis en la retolació per aquest
motiu.
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DEONTOLOGIA.
PROFESSIONAL VETERINÀRIA
Els principals objectius del Comitè de Deontologia són vetllar pels
interessos de les persones usuàries de la medicina veterinària i
mantenir el prestigi de la professió a la societat. Aquest departament assessora la Junta de Govern en temes de bona praxi i
ètica professional. Es reuneix un cop al mes per analitzar l’origen
de les possibles denúncies d’usuaris, les estudia i, sempre que és
necessari, adopta un protocol d’actuació amb les recomanacions
professionals que calen aplicar-se en cas de negligència. Vetllar
per la feina ben feta, en suma.
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Durant el 2015
s’han tramitat
15 expedients
disciplinaris:
1. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d) dels
Estatuts Col·legials per deixar
un animal ingressat sense la
presència d’un veterinari.
Situació: Finalitzat
Resolució: Sanció
2. Possible infracció del deure
establert a l’apartat tercer
de l’article 2 del Reglament
per l’exercici de la clínica de
petits animals del COVB i el
deure regulat a la lletra a) de
l’apartat 2n de l’article 13 dels
Estatuts Col·legials.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
3. Possible infracció del deure
establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
incorrecta tècnica quirúrgica
en una operació.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
4. Possible infracció del deure
establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
incorrecta tècnica quirúrgica
en una operació.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
5. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials
per consignar una vacuna
en un passaport d’animals

de companyia sense que
l’animal estigués identificat
prèviament.
Situació: Finalitzat
Resolució: Sanció
6. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
incorrecta tècnica quirúrgica
en una operació.
Situació: Finalitzat
Resolució: Sanció
7. Possible infracció del deure
establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials en el
seguiment post-operatori d’un
pacient.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
8. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d) dels
Estatuts Col·legials per tècnica
quirúrgica incorrecta.
Situació: Finalitzat
Resolució: Arxiu
9. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d) dels
Estatuts Col·legials per atenció
postoperatòria incorrecta.
Situació: Finalitzat
Resolució: Sanció

11. Possible infracció del deure establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
l’administració d’una vacuna
caducada.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
12. Possible infracció del deure establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
possible conducta negligent
en un procediment quirúrgic.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
13. Infracció dels deures establerts a l’article 4.2.17 de les
Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària
Catalana i a l’article 13.1.d) dels
Estatuts col·legials per consignar dades incorrectes en certificats oficials de salut per viatjar.
Situació: Finalitzat
Resolució: Arxiu
14. Possible infracció del deure establert a l’article 13.1.d)
dels Estatuts Col·legials per
diagnòstic postoperatori incorrecte.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent

10. Infracció del deure
establert a l’article 13.1.d) dels
Estatuts Col·legials per sedació
sense obtenir el consentiment
informat del propietari.

15. Possible infracció del deure establert a l’article 4.2.17 de
les NDCPV i a l’article 13.1.d)
dels Estatuts col·legials per
consignar dades incorrectes
en el passaport europeu d’animals de companyia.

Situació: Finalitzat
Resolució: Sanció

Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
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Membres del Comitè:

Deontologia

Luisa Amoribieta i López
(Presidenta)

64 casos (de Petits Animals)
49 Diligències informatives (DI)

Francesc Monné i Orga

15 Expedients disciplinaris (ED)

Esther Fernández Plana

Detalls de denúncies 2015

Noemí Galí Hernández
Ricard Adan Milanès

Tipus

Motiu

Situació

Tipus

Motiu

Situació

ED

Intervenció Quirúrgica

Tancat

DI

Falta atenció urgències

En tràmit

ED

Competència deslleial

En tràmit

DI

Tractament prescrit

En tràmit

ED

Intervenció Quirúrgica

En tràmit

DI

Tractament prescrit

Arxiu

ED

Intervenció Quirúrgica

En tràmit

ED

Documentació sanitària obligatòria

En tràmit

ED

Documentació Sanitària

Tancat

DI

Error diagnòstic

Arxiu

Eduard Martí Blanch

ED

Intervenció Quirúrgica

Tancat

DI

Error diagnòstic / Tractament prescrit

Arxiu

ED

Tractament prescrit

En tràmit

ED

Intervenció quirúrgica

En tràmit

Aida Iniesta Pizarro

ED

Intervenció Quirúrgica

Tancat

DI

Intervenció quirúrgica

Arxiu

ED

Intervenció Quirúrgica

Tancat

DI

Intervenció quirúrgica

Arxiu

Xavier Raurell Ribó

DI

Altres

Arxiu

ED

Documentació sanitària obligatòria

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

Arxiu

DI

Publicació i qualitat de serveis

En tràmit

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Documentació sanitària obligatòria

Arxiu

DI

Error diagnòstic

Arxiu

DI

Documentació sanitària obligatòria

Arxiu

DI

Tractament prescrit

En tràmit

DI

Tractament prescrit

Arxiu

DI

Altres

Arxiu

DI

Documentació sanitària obligatòria

En tràmit

ED

Intervenció Quirúrgica

En tràmit

DI

Documentació sanitària obligatòria

Arxiu

DI

Altres

En tràmit

DI

Documentació sanitària obligatòria

Arxiu

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Tractament prescrit

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

Arxiu

DI

Falta atenció urgències

Arxiu

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

Arxiu

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

Arxiu

DI

Falta atenció urgències

En tràmit

ED

Tractament prescrit

En tràmit

DI

Falta atenció urgències

En tràmit

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Tractament prescrit

En tràmit

DI

Tractament prescrit

Arxiu

DI

Informació deficient al client

Arxiu

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Falta atenció urgències

En tràmit

DI

Intervenció Quirúrgica

Arxiu

DI

Altres

En tràmit

ED

Intervenció Quirúrgica

En tràmit

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

DI

Error diagnòstic

En tràmit

DI

Altres

En tràmit

DI

Intervenció Quirúrgica

En tràmit

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

DI

Error diagnòstic

Arxiu

DI

Intervenció quirúrgica

En tràmit

Isidro Otero San Mauricio
Marta Legido Mateo

Rosa Julià Robles
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CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA
PROTECCIÓ DELS ANIMALS
El CVPA és un dels comitès consultius del COVB que té per objectiu
l’assessorament a la Junta de Govern en temes relacionats amb
el benestar i la protecció dels animals de companyia.
En els darrers anys la preocupació pel tracte i les condicions de
vida dels animals de companyia s’ha incrementat de manera
notable. La conscienciació de que els animals són éssers vius amb
necessitats pròpies ha transformat la relació animal-persona i s’ha
constatat que la qualitat d’aquest vincle té uns efectes recíprocs
en la salut.
El Comitè de Protecció dels Animals del COVB basa la seva activitat
en la vigilància en tots els seus àmbits d’actuació per l’acompliment dels paràmetres de benestar i qualitat de vida dels animals
de companyia en diferents entorns. Per poder portar a terme la
seva tasca, els membres del CVPA estan vinculats estretament
amb entitats que vetllen a diari per la protecció dels animals i
es mantenen activament informats per la detecció de casos de
possible maltractament.
Dins de les activitats portades a terme des del Comitè, durant el
2015 han estat diverses les àrees de treball d’aquest, dedicant
esforços a la creació de projectes i desenvolupament d’iniciatives
per a la defensa dels animals.
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Membres del Comitè:
Jaume Fatjó Rios
(President)
Aurora Alba Molina
Laura Almarcha Duesa
Helena Arce Suros
Núria Tabares Rivero
Lourdes Farré Sartolo
Ana Ortuño Romero
Esther Fernández i Plana

Arrel de la col·laboració amb l’associació Libera! es
va concloure la participació conjunta en la supervisió de les condicions de benestar dels animals
exposats en els mercats setmanals de la província
de Barcelona, establint els paràmetres d’adequació en tot allò que fa referència a qualitat de les
instal·lacions, quantitat d’animals per gàbia, condicions higiènico-sanitàries, mesures d’aïllament,
condicions atmosfèriques i de temperatura, subministrament d’aliment i aigua, entre d’altres. La
iniciativa va culminar amb la redacció d’informes
de resultats que van ser enviats als ajuntaments.
El II Simposium Units pels Animals celebrat al COVB
va ser una de les activitats en les que el Comitè va
tenir un paper actiu, comptant amb dos dels seus
membres com a ponents convidats a l’edició de
2015. Anna Ortuño, doctora en Medicina Veterinària i professora de Parasitologia Veterinària de
la Facultat de Veterinària de la UAB va presentar
la ponència “Gestió sanitària a les cases d’acollida”
i la Núria Tabares, Veterinària, va portar a terme
la seva presentació sota el títol “Màrqueting per a
protectores, Noves formes de finançament d’un
centre d’acollida d’animals”. Dins del marc organitzatiu del Simposium, el CVPA també va treballar
en col·laboració amb els Serveis Jurídics del COVB
per la redacció d’un protocol d’actuació veterinària
als centres d’acollida d’animals domèstics.

El CVPA es va unir a la petició que des de diversos
àmbits dins i fora del món de la veterinària es
va fer al llarg del 2015 per sol·licitar una rebaixa
de l’IVA en els serveis veterinaris, entenent que
un increment del 21% en el preu dels serveis
veterinaris podia comportar una afectació en la
prevenció i cura de la salut dels animals, sobretot
en aquells casos en els que els animals conviuen
amb famílies de recursos limitats.
Els membres del Comitè han recollit durant el
2015 queixes per l’emissió de programes i/o difusió de notícies de diversos mitjans de comunicació per casos de possible maltractament a
animals així com també i en col·laboració amb el
departament de comunicació, han recollit i informat sobre peticions d’informació fetes a les xarxes socials de les plataformes virtuals del COVB.
Finalment, el CVPA ha confeccionat durant el
2015 un recull de propostes tècniques d’actuació
dirigides a projectes pel foment de les condicions adequades pel benestar animal, tenint molt
en compte els animals que es troben dins de
col·lectivitats i, des de la seva funció consultiva
de la Junta de Govern, l’aportació d’iniciatives
destinades a millorar la qualitat de vida dels
animals, amb una previsió de consolidació de
les mateixes al llarg de l’any 2016.
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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. També
dóna recolzament legal a les actuacions i
iniciatives de la Junta de Govern. Durant el 2015,
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,
han seguit sent les més habituals.

Assessorament a 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.
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•

Avantprojecte de Llei de la funció
inspectora i de control, i del procediment i
règim sancionador en matèria d’agricultura
i ramaderia.

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 CAAC.

Suport i assessorament al Comitè de
Deontologia:

•

Responsabilitats en cas de venda d’animals
amb malalties infeccioses o hereditàries.

•

Suport legal en la tramitació de 42
diligències informatives i 19 expedients
disciplinaris.

•

•

Eleccions al Comitè de Deontologia

Coordinació amb el PIF (Puesto de Inspección
Fronteriza) en la detecció d’irregularitats en
l’emissió de certificacions oficials per viatjar
amb mascotes.

•

Requeriments d’historials clínics amb
indicació del seu contingut mínim.

•

•

Procediment sancionador.

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.

•

Legalitat vigent en els ingressos o
hospitalitzacions de pacients als centres
veterinaris

•

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.

•

•

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

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.

•

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.

•

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.

•

Freqüència de la sortida al carrer.

•

•

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.

Assessorament als responsables de la Guàrdia Muntada de Barcelona sobre la normativa i les funcions dels veterinaris en matèria
de benestar dels èquids.

•

•

Requisits per la baixa al cens municipal per mort.

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.

•

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.

“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.

•

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.
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FORMACIÓ
Monografies, tallers, cursos, sessions, taules
rodones, seminaris i conferències tècniques
veterinàries

CICLE DE GESTIÓ. Seminari. Com donar la
volta a la teva situació actual. Prens les decisions correctes?

Seminari:
Comportament (Conveni AVEPA – COVB)

09/05/2015
Ponents: Fernando Álvarez i José-Hilario Martín

7/11/2015

Total assistents: 55

Ponent: Victoria Coll
Total assistents: 160 aprox.
Seminari:
Patologia articular (Conveni AVEPA – COVB)
19/09/2015

CICLE DE GESTIÓ. Seminari. La clínica moderna i els seus treballadors, dels processos
aplicats a la medicina preventiva
27/06/2015
Ponent: Ignacio Mérida
Total assistents: 35

Ponent: Álvaro Chasan
Total assistents: 85 aprox.

Conferència: Al·lèrgies veterinàries: aspectes mèdics (AVHIC – COVB)

I Simposi de Nutrició
(Conveni AVEPA – COVB)

19/05/2015

13 i 14 de juny de 2015

Ponent: Ramon Lleonart
Total assistents: 60 aprox.

Ponents: Marta Hervera, Jorge Castro, Victor
Fragua, Jenifer Molina, Albert Lloret i Cecilia
Villaverde

Conferència: Virus als aliments: una visió
actualitzada (AVHIC – COVB)

Total assistents: 140 aprox.

12/11/2015
Ponent: Silvia Bofill
Total assistents: 60
Taula rodona: Food Trucks i seguretat alimentària (AVHIC – COVB)
02/12/2015
Ponents: Mercè Almirall, Vincenzo Cavallaro,
Samuel Portaña, Joel Littenberg
Total assistents: 80 aprox.

Jornada dedicada als antimicrobians i el seu ús responsable a les
granges, a la sala d’actes del COVB.

· 23 ·

Taula rodona: La informació sobre al·lèrgens al comerç minorista i a la restauració:
nova dificultat o oportunitat de millora?
(AVHIC – COVB)

Curs: Obtenció de l’acreditació per Dirigir
Instal·lacions de Rx

25/03/2015

Ponent: Àurea Navarro, Agustí Munté, Joan Riu
i Inmaculada Rafecas
Total assistents: 17

Ponents: Lluis Riera, Daniel López, Pere Chias,
Joaquim Bernat, Pere Balfagón i Raquel Arrebola
Total assistents: 80 aprox.
Curs: Preparació oposicions Cos de Titulats
de Salut Pública (bloc específic i bloc comú)
Del 29 de setembre al 3 de novembre de 2015
Ponents: Ángel del Río, Judith Juan, Meritxell
Ascanio, Roser Torrens, Ramon Piñol, Estrella
Lalueza, Meritxell Martínez i Ferran Floresa
Total assistents: 25

Del 6 al 14 de març de 2015

II Simposium Units pels Animals
19/03/2015
Total assistents: 100 aprox.
Jornada: Els antimicrobians: Ús responsable
a les granges (PORCAT-COVB)
29/05/2015
Ponents: Ricard Parés, Josep Rierola, Josep
Vilarrasa, Josep A. Gómez, Angel Ortiz, Marta
Cerdà, Belén Gutiérrez, Massimo Castellari,
Carles Cristòfol, Juan Ramón Hidalgo, Jordi Torren, Cristina Muñoz, Raquel Vélez, Elena Oller,
Joan Wennberg i IngLarsen.
Total assistents: 70 aprox.
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Sessió: Jornada informativa sobre la reforma fiscal i la pòlissa de responsabilitat civil
professional
18/02/2015

Total assistents: 15

Monografia: Malalties infeccioses en gat i gos

Ponent: Albert Lloret
Total assistents: 41
Monografia: Oftalmologia
(examen ocular i urgències)
17/02/2015
Ponent: Teresa Peña i Marta Leiva
Total assistents: 46

29/10/2015
Ponent: Carlos Vich

Ponent: Jordi Fàbrega
Total assistents: 25 aprox.

17/02/2015

Monografia: Dermatologia:
Diferents abordatges de la pruïja en gat i gos

Sessió informativa: Presentació dels resultats de l’estudi sobre la valoració de la professió veterinària
25/06/2015
Total assistents: 30 aprox.

Puntuació global a monografies, cursos i
seminaris, segons els assistents:
8,60 total

Monografia: Dermatologia: Com realitzar
raspats, tricogrames i citologies
29/05/2015
Ponent: Carlos Vich
Total assistents: 28
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APROPEM. BORSA DE TREBALL
El COVB informa setmanalment de les ofertes de
feina del sector als col·legiats inscrits a la seva
borsa de treball. Són ofertes 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 2015 va ser de 490
veterinaris. La corba d’evolució de les ofertes
mostra un major volum el mes de juny (61). Pel
contrari, el mes amb menys ofertes és l’abril (26).
El sector de la clínica d’animals de companyia i
exòtics segueix sent el que registra un major
nombre de vacants.
ANY 2015
Tècnic
Comercial

Assesso
rament
Tècnic

Higiene
Alimentària

Altres
Departa
ments

Diversos

Total

6

0

2

0

1

3

27

0

11

2

3

0

4

2

34

0

0

11

6

1

1

0

3

35

5

0

0

6

0

1

5

0

0

26

4

10

0

0

9

2

4

0

2

1

49

5

7

12

0

1

13

4

6

0

1

2

61

15

1

1

13

0

0

7

3

1

0

1

2

37

25

12

6

2

5

0

0

9

3

4

0

2

34

Setembre

22

10

5

3

4

0

2

8

3

3

1

1

32

Octubre

32

15

8

7

2

0

1

6

2

4

0

0

Novembre

18

8

2

7

1

0

2

10

4

4

2

Desembre

8

5

1

1

1

0

0

0

1

Clínica

Consulta

ConsultaUrgències

Urgències

Substi
tucions

Administració

Gener

20

15

3

1

1

0

1

Febrer

23

9

4

6

4

0

Març

24

13

4

6

1

Abril

20

7

6

2

Maig

40

21

5

Juny

47

23

Juliol

30

Agost

Producció Empresa

0

39
30
8
412
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Evolució de les ofertes

80
70

61

60
50
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI
MEDICINA VETERINÀRIA
Una finestra oberta a la societat
Periòdicament, el COVB gestiona reclamacions i queixes relatives a males pràctiques professionals
presentades per persones físiques i jurídiques.
S’estudien els diferents casos i s’informa als sol·licitants sobre els procediments a seguir i, quan
s’escau, es traslladen les denúncies al Comitè de Deontologia.
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 la informació
necessària per viatjar amb mascotes, entre d’altres coses.
ASSESSORAMENT A PARTICULARS 2015 – TEMES MÉS FREQÜENTS
CONSULTES SOBRE EL SERVEI VETERINARI:

CONSULTES SOBRE ELS ANIMALS DE COMPANYIA:

•

Vies per presentar una reclamació a un
veterinari.

•

Responsabilitats envers els animals en
conflictes familiars.

•

Accés a l’historial clínic de la mascota i
proves diagnòstiques.

•

Obligatorietat d’identificació en la compra
d’un cadell.

•

Fulls de reclamació als centres veterinaris.

•

•

Elecció i canvi de veterinari.

Edat mínima de vacunació i/o identificació
en cadells.

•

Abonament/Factura dels serveis veterinaris
sol·licitats.

•

Informació sobre serveis de necròpsia.

•

•

Importància del consentiment informat.

Procediment a seguir davant d’un
abandonament.

•

Situació col·legial de veterinaris (exercent/
no exercent).

•

Consultes sobre nuclis zoològics:
informació i derivació a l’administració
competent.

•

Classificació i tipus de centres veterinaris.

•

1 notificació d’agressions gos a gos el 2015.

•

Normativa de Consum. Utilització de fulls
oficials de reclamació/queixa/denúncia.

•

Sol·licitud d’informes veterinaris.

•

Conflictes derivats de la compra d’un
animal i possibles malalties del cadell:
garanties en la compravenda.

· 29 ·

ATENCIÓ AL COL·LEGIAT
El COVB està sempre a disposició dels col·legiats 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. Es mira sempre de resoldre qualsevol dubte
sobre l’exercici professional que es pugui plantejar. Les diferents
peticions es deriven als departaments corresponents i es dóna
resposta el més aviat possible.
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)
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.
Actualment està vigent una pòlissa col·lectiva
amb la companyia BERKLEY.

36 queixes tramitades
21 en tràmit
15 finalitzades (3 negligent, 12 no negligent)

TEMÀTIQUES MÉS CONSULTADES PER PART
DELS VETERINARIS
•

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.

Tramitacions administratives:
•

Dipòsit Medicaments al Departament Salut:
14 tramitats

•

Comunicació farmaciola al DAAM:
116 comunicades
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IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS
DE COMPANYIA
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.
XIPS INTRODUÏTS PEL COVB EL 2015:

17.882 GOSSOS

93 FURES

3.675 GATS

65 EXÒTICS

(rèptils, aus, porcs,
conills, etc...)

XIPS ELECTRÒNICS INTRODUÏTS PER VETERINARIS EL 2015:

21.305 GOSSOS

77 FURES

6.674 GATS

24 EXÒTICS

(rèptils, aus, porcs,
conills, etc...)

TOTAL XIPS REGISTRATS EL 2015:

49.795
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COMUNICACIÓ. INTERNA I EXTERNA
El passat mes d’octubre de 2015 vam canviar d’agència de comunicació per millorar
encara més el servei de comunicació interna i externa de què disposem.
Aquest nou equip de professionals, de l’agència aPortada, s’encarrega de la redacció de tots els comunicats que van sorgint, segons les necessitats del COVB; d’elaborar l’enews que s’envia regularment als col·legiats; de gestionar les xarxes socials
del COVB, donant-los contingut diari i fomentant-hi el diàleg i la interacció amb
els usuaris.
La comunicació externa del COVB requereix contacte amb mitjans de comunicació, quan cal comunicar alguna cosa a la societat, i també quan són els propis
periodistes els que demanen una veu experta.
Les xarxes socials són vitals per assegurar una bona comunicació externa, un
canal obert amb la societat, que pot conèixer així tot allò que es fa des del COVB.
La comunicació interna inclou els enews i comunicats informatius amb les últimes noticies, cursos i formacions i qualsevol altra informació puntual que calgui
comunicar.
Xarxes socials: (a 31 de desembre de 2015)
Pàgina de Facebook (facebook.com/COVBcat)
1.080 seguidors
Twitter (@COVBcat)
664 seguidors
Ús del web www.covb.cat:
WEB:
Sessions 56.229
Usuaris 29.018
Número de pàgines vistes 415.819
Pàgines/sessions 7,40
Duració mitja de la sessió 00:03:06
Percentatge de rebot 20,84 %
% de noves sessions 48,68 %
Dies de més visites: de dilluns a dijous
Franges horàries: de 8 a 12 i de 15 a 18 hores
ENEWS:
17 edicions: del gener al desembre 2015
Enviaments 104 mailings
Taxa recepció: 95% aprox.
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AFERS SOCIALS
Festa del patró dels veterinaris, Sant Francesc, es va celebrar el
dissabte 3 d’octubre. El programa de la festa va començar amb
la missa a l’església del Monestir de Sant Miquel del Fai en rècord
dels companys difunts de l’últim any. Vam continuar amb una
visita guiada a l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai i tot seguit
vam visitar les instal·lacions del Cim d’Àligues amb sessió de vol.
El dinar es va celebrar en el Sant Quirze de Safaja. 100 assistents
entre veterinaris, veterinaris jubilats i familiars.
VI Cursa Intercol·legial es va celebrar el 18 d’abril de 2015 amb
una participació aproximada d’uns 300 corredors. El guanyador
absolut de la carrera ha estat Miguel González, del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, el primer representant del
nostre col·legi ha esta el Pere Vilà Sanmiquel 16è de la general.
La primera veterinària en creuar la meta, en el lloc 60, va ser la
Marta Mollà Sellés que va quedar cinquena en la categoria sènior
femenina.
També el COVB col·labora en Esdeveniments esportius externs
com el campionat d’esquí veterinari que va tenir lloc a Andorra i
va arribar a la XX edició el 2015. El campionat es va celebrar el 14
i 15 de març en les pistes de Vallnord. El pòdium de l’any passat
va ser en categoria absoluta masculina per al Marcel Gustà Salles
(45’) i en la categoria absoluta femenina parlaríem de la Rosa
Maria Carbonell (50’).

Col·legiats Emèrits l’any 2015
Sebastià Illa Alibés. Col. 416
Jordi Escaler Terme. Col. 422
Josep Casas Salvans. Col. 431
Ricard Farré Urgell. Col. 440
Alfons Buxo Serra. Col. 448
Pilar Torres Rocha. Col. 452
Xavier Genís Vilaplana. Col. 454
Francesc Florit Cordero. Col. 462
Josep Mª Basquens Dinares. Col. 463
Cristòfor Salas Riera. Col. 558
Visitación Asón Pérez. Col. 805
Jacob Díaz Barrera. Col. 852
Jan Willem Van Der Vyver. Col. 3354
Col·legiats d’Honor. 50 anys de
col·legiació l’any 2015
Antoni Beltran Sopena. Col. 272
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ANIMALART 2015
Al concurs de dibuix i fotografia Animalart 2015
hi va haver al voltant d’uns 50 participants
PREMIATS. PUPPY
1r. Roc Garcia (vet. Elisabet Cardoner)
2n. Eric Speckmaier (vet. Monica Speckmaier)
3r. Eric Pumarola (vet. David Pumarola)
PREMIATS. JUNIOR
1r. Cristina Costa (vet. Esther Moliner)
2n. Anna Closa (Natalia Sanpera)
3r. Rosa Burns (vet. Neus Izquierdo)
PREMIATS. SENIOR
1r. Carla Bosch (vet. Neus Rovira/Xavi Bosch)
2n. Marc Peralta (vet. Esther Moliner)
3r. Ismael Ghrissi (vet. Carlos Vich)
PREMIATS. FOTOGRAFIA
1r. Joan Mayà
2n. Ferran Alcaraz
3r. Esther Moliner

Dibuix de Carla Bosch, 1r premi de dibuix, categoria sénior.

Festa del Patge i lliurament dels Premis Animalart a la Sala d’Actes del COVB.
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