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LA FEINA DEL COVB EL 2016
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) fa balanç en aquesta memòria d’activitats
de la tasca que han realitzat els departaments,
els comitès i la Junta de Govern durant el 2016.
Aquest ha estat un any en què hem continuat
treballant per defensar el col·lectiu veterinari,
al qual representem, consolidant el paper d’interlocutors amb les institucions, defensant i assessorant els professionals que en formen part,
difonent la bona praxi del nostre gremi, fent-la
visible, comunicant-la.

de societats professionals i l’increment de les
denúncies per intrusisme professional. També
destaquen les activitats organitzades en el marc
de la Setmana de la Veterinària, el manteniment
del nombre d’activitats de formació i el creixement constant de la comunitat a les xarxes socials. La Junta del COVB espera haver complert
les expectatives i continuar sent mereixedor de
la confiança dels seus membres.

El COVB treballa per donar cobertura legal, assessorament i formació als seus col·legiats, i que
aquests gaudeixin del reconeixement que mereixen. Ha estat un any de nous reptes i d’algunes
fites aconseguides. Destaquen les noves altes
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JUNTA DE GOVERN

Altres actuacions destacades

El 2 de juliol de 2016 es van celebrar eleccions
per escollir la nova Junta de Govern del COVB.
La candidatura guanyadora, encapçalada per
Josep A. Gómez Muro, era l’única que hi havia
concorregut, sota el lema “Pel benestar animal i
pel prestigi de la veterinària, treballem per una
sola salut”.

Entre les actuacions destacades del 2016, el
COVB ha publicat la “Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia”, i ha posat
en funcionament l’aplicació web “Mascotinder”,
amb l’objectiu de conscienciar en la tria de l’animal de companyia i fomentar l’assessorament
veterinari. A finals del mes de juny, el COVB
també ha gestionat la posada en funcionament
de la nova placa QR de l’AIAC, amb les dades de
contacte de la persona propietària i l’animal de
companyia.

La nova Junta està formada per un equip de professionals que ha assumit el repte de continuar
el procés de transformació ja iniciat pel col·lectiu veterinari, fonamentalment, a través de tres
eixos: la formació continuada, la comunicació
interna i externa i la defensa dels interessos de
la professió veterinària en tots els seus àmbits
de treball.
Una bona feina necessita comunicar-se bé. Per
això, enguany el COVB ha dedicat molts esforços en aquest sentit, per comunicar-se amb els
col·legiats i explicar-ho a la societat: a través
dels canals del COVB a Internet, dels mitjans de
comunicació i de les activitats de divulgació i de
sensibilització que hem organitzat. Les comunitats virtuals que s’apleguen al voltant dels comptes a les xarxes socials del Col·legi a Facebook i
a Twitter continuen creixent. A més, no deixem
de donar la benvinguda a nous membres.
Des del COVB també s’ha 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 especialitzats.
Així mateix, ha continuat apostant per assessorar els col·legiats, emparar-los i lluitar en tot
moment pels seus interessos professionals. I
seguirà fent-ho.

Durant el 2016, el COVB ha posat a disposició
dels col·legiats el servei de biblioteca en línia
veterinària especialitzada Documentavet, amb
accés a més de 450 base de dades científiques,
d’àmbit estatal i internacional, i en format multimèdia. El COVB també ha fomentat el Congrés
de medicina veterinària, dedicat aquest any a
les “Manifestacions oculars de malalties sistèmiques”, per al qual els col·legiats tenien un 10%
de descompte.
Finalment, també destaca el lliurament de premis del 3r Concurs de Fotografia “la meva mascota” a la seu del COVB a finals d’octubre. Les
obres premiades d’aquest concurs organitzat
pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
formen part d’una exposició itinerant que s’instal·la al Saló d’Actes del COVB i, posteriorment,
a Tarragona, Lleida i Girona.
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MEMBRES
President
Vicepresident i vocal
Josep A. Gómez i Muro (col. 468) responsable de les relacions
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de les administracions
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Vocal responsable de les
relacions amb la Facultat de
Veterinària
Ricard Parés i Casanova
(col. 2621)
Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris en l’exercici
lliure d’animals de renda

Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
en l’exercici de la clínica
d’animals de companyia
Manuel Oms i Pueyo (col. 532)
Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris equins
Joana Sureda i Guixà
(col. 2760)
Vocals de la Comissió
Permanent del CCVC
Josep Llupià i Mas (col. 453)
Maria Pifarré i Valero
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Substituts de membres de la
Junta de Govern

Anna Romagosa i Mestres
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relacions amb l’empresa
privada
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DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2016

193
Altes

130

Baixes

+

9

Baixes
forçoses

2.568

En actiu

Beneficiaris exempció
de quotes 2016

8

Ajuts per defunció
de col·legiats

149

Nombre total de col·legiats

2.470

27

Excercents

44

98

No excercents

Jubilats

Convenis amb ajuntaments durant el 2016:

Actuacions amb el CCVC

Ajuntament de Polinyà: 30 microxips

Participació a l’estand del CCVC al Saló de la Infància 2016 per a conscienciar els nens de la
importància de la tinença responsable d’animals.

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.

Difusió de totes les novetats i de la necessitat
d’estendre l’ús de l’Arxiu d’Identificació d’Animals
de Companyia (AIAC).

Societats professionals:

11 altes
0 baixes
1 modificació social
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CAMPANYES COVB
El COVB va participar a la 5a Festa dels Animals
de la Mostra d’Entitats de Barcelona, organitzada
en el marc de les festes de la Mercè 2016. El
Col·legi va realitzar tallers i activitats per a totes
les persones que s’hi van apropar a la carpa instal·lada a la plaça de Catalunya.
Durant les festes de la Mercè, des de fa uns anys,
la plaça de Catalunya es transforma per reunir
les propostes i presentar les entitats de Barcelona. En aquest espai, el COVB té un espai propi
des d’on explica les recomanacions veterinàries
per a la cura i tinença d’animals de companyia.

Estand del COVB a la plaça de Catalunya amb motiu de les festes de la Mercè 2016.
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BEQUES RAMON TURRÓ 2016
L’objectiu de les beques Ramon Turró és facilitar els nous llicenciats la possibilitat
d’ampliar la seva formació teòrica i pràctica a l’estranger. D’aquesta manera, no
es millora només el coneixement d’un altre idioma, sinó que també s’estableixen
relacions i es comparteixen coneixements amb veterinaris d’arreu del món. Amb
aquestes beques, el COVB contribueix a elevar el nivell tècnic de la professió i el
reconeixement en la nostra societat.
Cada any, s’organitzen tres convocatòries, a finals de juliol, que es poden sol·licitar
per ampliar els coneixements en el sector de la clínica de petits animals i animals
exòtics, en el sector dels grans animals, en l’àmbit dels èquids, en el sector de la
higiene alimentària o en el sector de la recerca. La dotació econòmica per cada
col·legiat és de 3.000 euros.

AJUTS PER A CURSOS
El COVB segueix oferint ajuts econòmics per assistir cursos nacionals, perquè els col·legiats puguin millorar les seves competències
i, a l’hora, garantir una bona praxi. L’import de cada ajut pot
arribar fins al 50% del preu de la inscripció.
Col·legiats que van rebre aquests ajuts el 2016:
Alba Peruga Oller (col. 4868)
Albert Serrano Coso (col. 4980)
Alicia Conesa Parras (col. 4772)
Anahí Vehi Mena (col. 4532)
Anna Núria Palazón Zabala (col. 4800)
Irene Nuñez Vilchez (col. 4768)
Maria Zurita Carpio (col. 5046)
Marina Gonzalo Morata (col. 5065)
Mireia Roldan Casas (col. 5043)
Zhenia Vicente Molina (col. 4981)
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NATÀLIA CURULL OLIETE
Col·legiada B-5029
Està previst que Natàlia faci una estada de tres mesos, de febrer a abril de 2017, a les següents
institucions: Royal Veterinary College (Londres, Regne Unit) en febrer, dues setmanes a oftalmologia,
una setmana a medicina interna i una altra setmana a urgències i cures intensives; North Carolina
University (Carolina del Nord, EUA), un mes a oftalmologia; i Long Island Veterinary Specialist (New
York, EUA), un mes a oftalmologia.

LAURA IZQUIERDO ROBERT
Col·legiada B-5103

MONTSERRAT LÓPEZ SUÁREZ
Col·legiada B-4836

El seu interès professional se centra en dues
àrees: diagnòstic per la imatge i oncologia. Està
previst que la seva estada sigui de tres mesos,
de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2017, al Hospital Veterinario de Especialidades en Pequeñas
Especies, de la Universidad Nacional Autonóma
de México, on rotarà per algunes de les seves
àrees i aprendrà una altra manera de treballar.

Montserrat vol ampliar coneixements en la mateixa àrea d’estudi dels seus estudis de doctorat
en Producció Animal, al Departament de Ciència
Animal i dels Animals de la Universitat Autònoma
de Barcelona. L’entitat escollida és la University
of Florida (Institute of Food and Agricultural Sciences), als EUA, que compta amb un gran equip
multidisciplinar dedicat a la producció, la reproducció, la nutrició i la sanitat del vaquí de llet,
així com un servei d’extensió agrària molt sòlid.
La seva estada serà de tres mesos, d’octubre a
desembre de 2017.
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BENVINGUDA ALS NOUS COL·LEGIATS
El 15 de desembre de 2016 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.
En 2016, el COVB ha sumat 137 nous col·legiats. A l’acte, hi van
assistir una vintena, i va estar presidit pel vicepresident del COVB,
Francesc Monné, 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.
Els assistents van rebre un xec regal de 150 euros per utilitzar en
activitats de formació del COVB.

Nous col·legiats i col·legiades a la sessió de Benvinguda del COVB 2016.
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PROGRAMA ASSÍS:
UN PUNT DE SUPORT
El COVB fa un balanç molt positiu del conveni
amb la Fundació Galatea Després de sis anys.
Aquest conveni es va signar per donar assistència especialitzada als veterinaris amb problemes
mentals o amb addiccions, fer recerca i executar
programes de prevenció de trastorns mentals i
de promoció de la salut mental.
Ateses les circumstàncies que envolten l’activitat
dels professionals sanitaris, aquests pateixen
sovint situacions difícils en la seva pràctica diària. El Programa Assís, a través de la Fundació
Galatea i els seus facultatius especialitzats, proporcionen les eines per exercir millor la professió
veterinària.

Contacte:
Programa Assís
tel. 660 509 582
Fundació Galatea
tel. 935 678 856
fgalatea@fgalatea.org

Durant l’any 2016, vuit veterinaris s’han adreçat
i s’han acollit als serveis del programa. Tots ells
han accedit al Programa Assís de manera voluntària i en cap d’ells s’ha observat risc per la
pràctica de la professió. Aquest any, a més, cal
sumar una incorporació: Marta Arboix, la nova
responsable de comunicació del Programa.
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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.
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.
Com ja s’ha comentat anteriorment, el mes de
juliol de 2015 es va aprovar un Nou Reglament
per a l’exercici en clínica d’animals de companyia d’àmbit estatal i es va derogar l’anterior
Reglament. Aquest Reglament concreta alguns
requisits nous, dels quals cal destacar l’obligació
de realitzar les cirurgies majors (incloent explícitament les esterilitzacions) en sales independents a la de consulta equipades amb gasos
medicinals. L’esmentat reglament donava una
moratòria per adaptar-s’hi que finalitzava el mes
de juliol de 2016.

Des de fa uns anys s’insisteix bastant en recordar
la gran saturació existent en quan al nombre de
centres veterinaris i es recomana fer una prospecció per triar bé el lloc on iniciar l’activitat d’un
nou centre veterinari. Un lloc que hauria de tenir
un potencial teòric per a que el centre sigui viable econòmicament.
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 la obertura de nous
centres veterinaris gestionats per ONG i que
molts companys entenen com una competència
deslleial.
També en 2016, la pressió que ha exercit el COVB
en dos establiments de Barcelona, en els quals
hi havia evidencies d’intrusisme, ha forçat la
desvinculació de l’activitat del personal sense
titulació oficial.
Continuen també detectant-se, en els centres
veterinaris irregularitats, en relació a la importació de cadells, pensem que motivat per un insuficient control per part de les administracions
tan en els països d’origen com per part de les
pròpies. Tampoc ajuda la creixent dispersió pel
que fa als arxius d’identificació.
Per últim indicar que també s’està elaborant un
reglament que determini les funcions del comitè
assessor per a l’exercici de la clínica animals de
companyia.
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Membres del Comitè

Registre d’Activitats de Clínica de Petits Animals (RACPA)

Íñigo Lyon Magriñá

833 registrats centres

Manel Oms Pueyo

399 consultoris

Rosa Sánchez Pulido

400 clíniques

Hèctor Casas Escribano

34 hospitals

Oscar Ortega Benito

72

Mª Soledad de Irala Indart

Altes al RACPA

serveis a domicili

58 centres nous
13 baixes
8 nous serveis a domicili
29 Veterinaris que exerceixen en nuclis zoològics
Seguiment dels centres ja inscrits:

518 revisions
41 no conformes
30 per no disposar d’ambú o traqueotubs
11 per no disposar de microscopi
En els nous distintius queda reflectida la classificació del centre
i per tant no cal demanar canvis en la retolació per aquest
motiu.
Aquestes incidències son conseqüència de l’aplicació del nou
Reglament per a l’exercici de la clínica d’animals de companyia
de juliol de 2015.
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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.

Membres del Comitè:
Luisa Amoribieta López
(presidenta)
Marta Legido Mateo
Francesc Monné i Orga
Esther Fernández Plana
Noemí Galí Hernández
Ricard Adan Milanès
Isidro Otero San Mauricio
Eduard Martí Blanch
Aida Iniesta Pizarro
Xavier Raurell Ribó
Rosa Julià Robles

Durant el 2016 s’han tramitat 4
expedients disciplinaris:
1. Infracció del deure establert a l’article 24.5 de les NDCPVC
per no facilitar la història clínica del pacient i del deure establert a l’article 13.2.e) dels Estatuts col·legials per no donar
resposta als requeriments d’informació.
Situació: Finalitzat
Resolució: Arxiu
2. Possible infracció del deure establert a l’article 13.1.d) dels
Estatuts Col·legials per seguiment incorrecte de la patologia
que presentava el pacient.
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 hospitalització d’un pacient sense la
presència de cap veterinari al centre.
Situació: En tràmit
Resolució: Pendent
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Deontologia en xifres

Tipus

Motiu

Situació

Tipus

Motiu

Situació

42 casos (de Petits Animals)

1/DI

Altres

Tancat

22/DI

Tancat

38 Diligències informatives (DI)

Falta
consentiment
informat

2/DI

En tràmit

23/ED

Intervenció
quirúrgica

En tràmit

4 Expedients disciplinaris (ED)

Intervenció
quirúrgica

3/DI

Intervenció
Quirúrgica

Tancat

24/DI

Tractament
prescrit

Tancat

4/DI

Tractament
prescrit

Tancat

25/DI

Identificació

Tancat

5/DI

Intervenció
quirúrgica

Tancat

26/DI

Error diagnòstic

Tancat

6/DI

Intervenció
Quirúrgica

Tancat

27/ED

Falta atenció
urgències

En tràmit

7/DI

Intervenció
Quirúrgica

Tancat

28/DI

Altres

En tràmit

8/DI

Tractament
prescrit

Tancat

29/DI

Publicació i
qualitat de
serveis

Tancat

9/DI

Falta atenció
urgències

Tancat

30/DI

Documentació
sanitària
obligatòria

En tràmit

10/DI

Error
diagnòstic

En tràmit

31/DI

Tractament
prescrit

En tràmit

11/DI

Tractament
prescrit

En tràmit

32/DI

Falta atenció
urgències

En tràmit

12/DI

Altres

Tancat

33/DI

Intervenció
quirúrgica

En tràmit

13/DI

Error
diagnòstic

Tancat

34/DI

Intervenció
quirúrgica

Tancat

14/DI

Intervenció
quirúrgica

Tancat

35/DI

Error diagnòstic

En tràmit

15/DI

Documentació
sanitària
obligatòria

En tràmit

36/DI

Error diagnòstic

En tràmit

16/ED

Altres

Tancat

37/DI

Error diagnòstic

En tràmit

17/ED

Falta atenció
urgències

En tràmit

38/DI

Informació
deficient al
client

En tràmit

18/DI

Falta
consentiment
informat

Tancat

39/DI

Falta atenció
urgències

En tràmit

19/DI

Falta atenció a
urgències

Tancat

40/DI

Intervenció
quirúrgica

En tràmit

20/DI

Falta atenció
urgències

En tràmit

41/DI

Tractament
prescrit

En tràmit

21/DI

Altres

En tràmit

42/DI

Informació
deficient al
client

En tràmit

Detalls de denúncies 2016
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CVPA. COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA
PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Membres del Comitè:
Jaume Fatjó (president)

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.

Helena Arce

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
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 animal.

Laura Almarcha

Diversos han estat els àmbits de treball del Comitè durant l’any
2016. Alguns dels assumptes portats a terme enguany han estat
els següents:
•

Col·laboració en la supervisió de l’esborrany de la Guia COVB
Catalunya, en relació a la regulació i la protecció dels animals
que són objecte de compravenda.

•

Posada en marxa d’un estudi sobre les condicions en les que
es realitzen les adopcions de llebrers al nostre país.

•

Iniciativa per l’augment de les àrees verdes específiques per
a gossos dins la ciutat de Barcelona.

•

Proposta i comunicació als veterinaris sobre la importància
d’alertar en casos d’irregularitats documentals en cadells
d’importació.

•

S’inicien converses amb l’APDA per donar suport als cossos
de seguretat en la identificació de possibles casos de maltractament animal.

•

Inici del protocol de detecció i notificació de possibles casos
de maltractament animal per a veterinaris.
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Anna Ortuño

Lourdes Farré
Esther Fernández
Aurora Alba

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. A
continuació, les actuacions destacades del 2016.

Convenis i col·laboracions:
•

Seguiment i pròrrogues dels convenis amb
centres d’acollida d’animals de titularitat pública i privada per la identificació a l’AIAC.

•

Negociació de la nova cobertura de RCP amb
AMA.

Assessorament i suport als veterinaris en
diferents àmbits de la professió:
•

Gestió de residus sanitaris als centres veterinaris i tinença de la farmaciola veterinària.

•

Dret de Consum i atenció als centres veterinaris i professionals dels oficials de queixa,
reclamació i denúncia.

•

Cos de Titulats Superiors de Salut Pública: seguiment de l’execució de la Sentència sobre
el reconeixement de les persones veterinàries a ocupar aquestes places després de la
resolució de l’incident de nul·litat d’actuacions. Continua el procés de selecció i es vigila
la igualtat en l’accés a les places respecte els
aspirants del procés del 2010 (metges, farmacèutics, etc.). Valoració dels mèrits com a
Tècnics veterinaris en les oposicions a salut
pública.

•

Foment de la competència de les persones
Veterinàries per ocupar places de l’Administració autonòmica i local com a Tècnics
de Salut Pública: Agència de Salut Pública,
ajuntaments, Diputació de Barcelona i consells comarcals. Enviament de cartes informatives.

•

Petició al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’Extensió Sentència per la que es
declara la nul·litat de la modificació de la RLT
dels veterinaris del Departament de Salut:
especial menció a la jornada ordinària i a l’horari especial dels veterinaris d’escorxador.
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•

Posicionament conjunt amb el CCVC i el CGCVE (Consejo General de Colegios de España)
sobre la Fisioteràpia i l’Acupuntura amb animals com a actuació pròpia de la Veterinària.

•

Recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
contra la Resolució de l’ACCO (Autoritat Catalana de la Competència) de data 9 de novembre de 2016: el COVB defensa que totes
les actuacions que han estat denunciades
s’han dut a terme en interès del benestar
dels animals, la salut pública i la defensa de la
professió. S’ha admès la suspensió de l’execució de les sancions demanada pel COVB.

Consultes més freqüents de les persones collegiades:
•

Reclamacions i demandes derivades d’actuacions professionals.

•

Intromissions a la imatge i a l’honor professional.

•

Legalització municipal dels centres veterinaris: règim de comunicació prèvia de la Llei
20/2009 i Ordenances municipals d’activitats.

•

Assessorament en normativa reguladora
dels medicaments veterinaris: farmaciola,
cessió de medicaments, èquids, prescripcions excepcionals, tipus de receptes, facultat
de substitució, tractaments rutinaris, manca
de disponibilitat de medicaments per tractar
pacients.

•

Assessorament en Dret de Consum i responsabilitats dels/les veterinaris/ries en casos de
danys a persones i a altres animals.

•

Normativa sobre protecció dels animals: maltractaments, mutilacions, manca d’atenció
veterinària bàsica, deficients condicions de
l’allotjament o higiènic sanitàries.

•

Certificacions per a l’exportació de productes
d’origen animal.

•

Pòlisses d’assistència veterinària per animals
de companyia.

•

Jutjats i tribunals: citacions judicials, informes
pericials veterinaris i demandes de reclamació de quantitat en concepte d’indemnització
de danys i perjudicis per mala praxis professional o per incompliment de les “garanties”
en la compravenda d’animals.

•

Agressions i GPP (gossos considerats potencialment perillosos): races, certificacions
de salut, obligacions, multes, notificacions
d’agressions, responsabilitats dels veterinaris, decomisos, certificacions requerides,
estudi sobre la potencial perillositat.

•

Eutanàsies.

Protecció i benestar dels animals:
•

En la venda: difusió de la situació sanitària
i de les normes de benestar: edat mínima i
documentació d’identificació i sanitària per
conèixer els seu estat i origen davant les
administracions públiques competents en
sanitat i protecció dels animals i els cossos de
seguretat: Ajuntament de Barcelona, Mossos
d’Esquadra, Agents Rurals i Seprona de la
Guàrdia Civil. Guia d’adquisició responsable:
certificat de signes de malaltia i informe sobre la dentició per determinar-ne l’edat.

•

Assessorament a persones col·legiades sobre els drets dels animals i les accions a emprendre per la seva protecció.

•

Mancances en els serveis de recollida d’animals perduts o abandonats.

•

Informes sobre les mal anomenades “garanties” en la compravenda d’animals: canvi de
paradigma.

•

Canvis de titularitat dels animals en diferents
situacions.

•

Lluita contra l’entrada de cadells des de països d’Europa de l’Est: aprovació d’un protocol
d’actuació i de denúncia per parts dels compradors d’animals contra els nuclis zoològics
venedors.
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•

Col·laboració en les accions del Consell per
la Convivència i la Protecció dels Animals de
l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb
la Veterinària.

•

Col·laboració amb les investigacions dels
diferents cossos de seguretat en delictes i
faltes penals relacionats amb animals: documents d’alta als registres d’animals de
companyia, canvis de titularitat, passaports,
cartilles veterinàries i normativa sobre les
vacunes.

•

Difusió i lluita contra les mutilacions d’orelles
i cues.

•

Seguiment i col·laboració en els Convenis
amb les entitats municipals pel cens dels
animals de companyia.

•

Seguiment i control de l’ús il·legal per persones no veterinàries del material d’ús exclusiu
veterinari (identificació, certificacions oficials
i cartilles, passaports, vacunes, etc.).

•

Participació al Consell Municipal de Salut de
l’Ajuntament de Mataró.

•

Assessorament a les autoritats competents
en matèria de protecció animal i al Seprona
sobre la manca de competència dels “ATV”
per prescriure medicaments veterinaris (vacunes, desparasitadors interns, etc.) i per
inocular vacunes i implantar microxips.

•

Assessorament en normativa de nuclis zoològics: programes d’higiene i profilaxis i control
documental.

•

Benestar i requisits sanitaris dels animals
que viuen a centres sociosanitaris, escoles i
centres de discapacitats en projectes per la
millora dels tractaments dels pacients que hi
viuen i per l’educació dels alumnes.

•

Utilització de segell i de número de col·legiat/
da de facultatius/ves que han prestat serveis
professionals a perruqueries/botigues per
persones no veterinàries.

•

Paper dels/les veterinaris/ries en la definició
i la concreció del delicte de maltractament
animal i establiments de protocols amb els
diferents agents implicats.

•

Venda d’animals amb cartilles sense la firma
ni/o les dades de cap veterinari/a.

•

Amenaces de clients dels centres veterinaris.

Actuacions administratives i penals: lluita
contra el maltractament animal, l’intrusisme
professional i les falsificacions

•

Denúncia per venda d’animal en un portal
d’Internet de compres vacunat pel criador.

•

Denúncia davant la Direcció General de Polítiques Ambientals contra una persona que
s’anuncia com a “veterinari” a Milanuncios, no
col·legiat, que practica mutilacions i altres intervencions a domicili: possible infracció molt
greu per mutilar animals infringint la prohibició establerta i per maltractament animal per
practicar intervencions quirúrgiques majors
en un local sense els requisits mínims.

•

Emissió d’informes pels Mossos d’Esquadra
en investigació penal d’uns possibles delictes
d’intrusisme professional i de maltractament
o desatenció d’animals en una protectora:
protocols d’acollida i tractament dels animals
perduts o abandonats, vacunacions, desparasitacions, històries clíniques i control de la
farmaciola veterinària.

•

Denúncia per un possible delicte d’intrusisme professional, falsificació de documents
públics i maltractament animal a través d’un
consultori veterinari annex a una botiga de
venda d’animals.

•

Compareixença com a part interessada, en
col·laboració amb el CCVC, en una investigació dirigida per Fiscalia de Medi Ambient per
un possible delicte d’intrusisme professional,
falsedat documental i possible maltractament a varis centres d’acollida.

•

Denúncies per falsificació de firma en recepta veterinària.
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•

•

Informe sobre l’atenció veterinària bàsica en
unes investigacions dels Agents Rurals per
possible desatenció d’un animal i la col·legiació obligatòria.
Denúncia davant la Direcció General de
Polítiques Ambientals per una possible infracció de la prohibició de mutilacions per
raons estètiques prohibida a la Llei catalana
de Protecció dels Animals, en un anunci a
Mil Anuncios.

Normativa

•

Assessorament en la modificació d’Ordenances municipals de protecció dels animals de
Begues i Capellades.

•

Projecte d’Ordre per la que s’estableix el
currículum formatiu de Grau Mitjà de cultius
aqüícoles.

•

Difusió de la normativa reguladora dels desplaçaments intracomunitaris d’animals per
la seva venda o en les que hi ha un canvi de
propietari (adopcions internacionals).

•

PNL presentada per ERC davant el Congrés
dels Diputats per la reducció del tipus de l’IVA
dels serveis veterinaris.
Modificació dels Estatuts col·legials per la
seva adaptació a la nova legalitat sobre Collegis professionals i exercici de les professions titulades.

•

Medicaments: recepta electrònica de medicaments veterinaris (Precrivet).

•

Modificació dels Estatuts col·legials.

•

•

Projecte d’Ordre per la qual s’estableix la
vacunació antiràbica obligatòria i altres mesures sanitàries bàsiques pels animals de
companyia: presentació d’al·legacions a través del CCVC contra la paralització de l’aprovació d’aquest projecte per la Generalitat de
Catalunya.

Deontologia professional:

•

Projecte de Decret de desenvolupament de
la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya: presentació d’al·legacions davant la
Direcció General de Polítiques Ambientals
de la Generalitat.

•

Estudi i seguiment d’AVEM (Asociación Espanyola de Veterinarios Municipales) d’una
norma de qualitat en matèria de benestar
i sanitat animals de centres d’acollida i de
residències.

•

Posada en marxa i adaptació del COVB al nou
Reglament per a l’exercici de la clínica per
animals de companyia aprovat pel CGCVE:
nou Registre de professionals i de centres,
nova figura del/a director/a facultatiu/va.

•

Seguiment i col·laboració en l’aplicació de la
nova Ordenança de Protecció, tinença i venda d’animals de l’Ajuntament de Barcelona.

•

Assessorament al Comitè de Deontologia i
suport legal en la tramitació de les diligències
informatives i els expedients sancionadors.

•

Qüestions relacionades amb l’exercici de la
clínica d’animals de companyia: serveis d’hospitalització, accions en col·laboració amb el
PIF (Puesto de Inspección Fronterizo) sobre
la complementació de documents sanitaris
oficials (certificacions, cartilles i passaports),
informació clínica i proves diagnòstiques,
deure d’atenció veterinària i de renúncia a
continuar tractant un pacient.

•

Deure de confidencialitat dels/les veterinaris/
ries.
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FORMACIÓ
Monografies, tallers, cursos, sessions, taules
rodones, seminaris i conferències tècniques
veterinàries realitzades pel COVB durant el 2016.
Seminari: Cardiologia Canina
(Conveni AVEPA - COVB)
20.02.2016
Ponent: Jordi López Álvarez
Assistents: 150 aprox.

21.04.2016
Ponent: Daniel Ramon Vidal
Assistents: 70 aprox.

24.11.2016
Ponent: Carlos Vich
Assistents: 10 aprox.
Monografia: Càpsules per a clínica d’exòtics
26.10.2016
Ponent: Jordi Jiménez
Assistents: 20 aprox.

Jornades: ¿Cómo comprar, vender,
traspasar o valorar tu centro veterinario
(Conveni AGESVET – COVB)

Monografia: Neurologia. Epilèpsia de petits
animals

4 i 5 de novembre de 2016
Ponents: Francesc Olives, Pere Mercader,
Carlos J. Rodríguez, Albert Pradell, Eduardo
Alemany, Xavier Mir, Carlos Muñoz i Guillermo
Herrero.
Assistents: 40 aprox.
Curs: Obtenció de l’acreditació per Dirigir
Instal·lacions de Radiodiagnòstic
Del 4 al 12 de març de 2016

21.09.2016
Ponents: Xavier Raurell i Carme Centellas
Assistents: 23 aprox.
Monografia: Urgències de petits animals
6.10.2016
Ponent: Itala Sunyer
Assistents: 20 aprox.
Conferència: 12 + 1 mini-xerrades sobre
gestió veterinària

Ponents: Àurea Navarro, Agustí Munté, Joan
Riu i Inmaculada Rafecas
Assistents: 26 aprox.
Jornada GTR (Gestió Telemàtica Ramadera)

Assistents: 50 aprox.

30.06.2016
Ponent: Carlos Vich
Assistents: 30 aprox.
Monografia: Dermatologia. Leishmaniosis
canina i felina. Quadres clínics. Casos clínics

Conferència: Aplicacions de la genòmica en
seguretat alimentària (Conveni AVHIC – COVB)

05.07.2016
Lloc: Gurb

Monografia: Dermatologia: 100 casos canins
i felins multietiològics

9.04.2016
Ponent: Ignacio Mérida
Assistents: 80 aprox.
Sessió. Què fer amb els residus sanitaris de
les clíniques veterinàries
21.01.2016
Ponent: Isabel Farré
Assistents: 60 aprox.
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Sessió informativa sobre la detecció de
triquines en carn de caça silvestre (ASPCAT
Departament de Salut – COVB)
20.10.2016
Ponents: Imma Cervós, Marta Farre i J. Fraser
Assistents: 30 aprox.
Setmana de la Veterinària
Conferència: Saber alimentarse para vivir
mejor
04.10.2016
Ponent: Francisco Tortuero
Assistents: 50 aprox.
Conferència. Valoració de l’aplicació del RD
993/2014, per a l’exportació dels productes
d’origen animal (AVHIC-COVB)

Conferència. Avances en Oncología
Veterinaria y Comparada
08.10.2016
Ponent: Pachi Clemente
Assistents: 70 aprox.
Conferència. El dol en medicina veterinària:
aspectes teòrics i maneig pràctic
08.10/.2016
Ponent: Jaume Fatjó
Assistents: 70 aprox.

Puntuació global a monografies, cursos i
seminaris, segons els assistents: 8,55

05.10.2016
Ponents: Jorge Juste, Oriol Vergés, Alberto
Gómez, Izaskun Agirrezabalaga
Assistents: 140 aprox.
Conferència. Medicina bioregenerativa.
Factors de creixement i cèl·lules mare
06.10.2016
Ponents: Ramon Cugat i Alexandre Tarragó
Assistents: 30 aprox.
Conferència. Malalties emergents de
bovins. Coneixements clínics de camp
07.10.2016
Ponent: Josep Coma
Assistents: 30 aprox.
Conferència. Optimització de la
climatització en explotacions porcines:
punts crítics i recomanacions
07.10.2016
Ponent: Joan Escobet
Assistents: 30 aprox.
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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 2016 va ser de 430
veterinaris. La corba d’evolució de les ofertes mostra un major volum el mes de març, amb 61.
Pel contrari, el mes amb menys ofertes és desembre, amb 21. El sector de la clínica d’animals de
companyia i exòtics segueix sent el que registra un major nombre de vacants.

Clínica

Consulta

ConsultaUrgències

Urgències

Substitucions

Administració

Producció

Empresa

Tècnic
comercial

Assessorament tècnic

Higiene
alimentària

Altres
departaments

Diversos

Total

Gener

26

15

3

6

2

0

0

5

1

1

1

2

0

31

Febrer

31

16

6

4

5

0

0

6

2

1

1

0

2

37

Març

40

14

9

10

7

0

3

18

5

4

4

5

0

61

Abril

35

15

7

6

7

0

1

12

5

2

1

2

2

48

Maig

46

12

9

5

20

0

0

12

4

2

2

3

1

58

Juny

39

13

4

10

12

0

1

9

5

1

2

1

0

49

Juliol

42

18

3

7

14

0

2

4

1

0

0

3

0

48

Agost

37

19

10

3

5

0

0

10

4

2

0

4

0

47

Setembre

43

17

17

4

5

0

0

14

5

6

0

3

0

57

Octubre

45

18

14

6

7

0

1

8

3

4

0

1

0

54

Novembre

27

12

5

1

9

0

0

16

4

5

0

7

0

43

Desembre

18

10

3

5

0

0

3

0

0

6

3

4

0

21

554
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EVOLUCIÓ DE LES OFERTES
80
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60
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EVOLUCIÓ DE LES OFERTES PER SECTORS
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0
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Maig
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Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre
Empresa

EVOLUCIÓ OFERTES CLÍNICA
16

12

8

4

0
Gener

Febrer

Març

Abril

Consulta

Maig

Juny

Juliol

Consulta
Urgències

Agost

Urgències

Setembre Octubre Novembre Desembre
Substitucions

EVOLUCIÓ OFERTES EMPRESA
12

8

4

0
Gener

Febrer

Març
Tècnic
comercial

Abril

Maig
Assess.
tècnic

Juny

Juliol
Higiene
alimentària
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Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre
Altres dep.

Diversos

SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI:
MEDICINA VETERINÀRIA
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 2016 – 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.

•

•

Normativa de Consum: utilització de fulls
oficials de reclamació, queixa i denúncia.

Dues notificacions d’agressions gos a gos el
2016.

•

Sol·licitud d’informes veterinaris.

CONFLICTES DERIVATS DE LA COMPRA D’UN ANIMAL I POSSIBLES MALALTIES DEL CADELL:
•
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Garanties en la compravenda.

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)

Tramitacions administratives:

La Responsabilitat Civil Professional (RCP) 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.

•

Dipòsit de Medicaments al Departament Salut:
25 tramitacions

•

Comunicació farmaciola al DAAM: 87 comunicacions

Actualment està vigent una pòlissa col·lectiva
amb la companyia Berkeley.

37 queixes tramitades
10 en tràmit
27 finalitzades (4 negligent, 23 no negligent)
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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 2016:

11.713 GOSSOS

60 FURES

2.583 GATS

58 EXÒTICS

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

XIPS ELECTRÒNICS INTRODUÏTS PER VETERINARIS EL 2016:

27.004 GOSSOS

115 FURES

9.404 GATS

46 EXÒTICS

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

TOTAL XIPS REGISTRATS EL 2016:

50.983
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ESPORT
Una quinzena de veterinaris col·legiats van
participar a la setena edició de la Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2016, que
es va celebrar al passeig marítim de la Mar
Bella de Barcelona el passat 16 d’abril, amb
un total de 300 corredors.
La VII Cursa Intercol·legial Sabadell Professional
2016 oferia un circuit urbà i circular de 10 quilòmetres, amb modalitat infantil de cinc. Més de
tres-centes persones col·legiades en diversos collegis professionals van participar de la matinal
esportiva, que ja fa set anys que es celebra. El
primer veterinari classificat va ser Cristian Sevilla
(42 minuts i 17 segons) i la primera veterinària
va ser Marta Mollà Sellés (48 minuts i 11 segons).
L’únic nen que va participar del COVB, l’Armand
Vilà, va quedar en 4a posició amb un temps de
24 minuts i 3 segons.
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AFERS SOCIALS
La diada de Sant Francesc d’Assís i la Setmana
de la Veterinària
Enguany en el 2016 el COVB ha preparat un nou
programa d’activitats amb continguts d’interès
professional i actes socials dins de la Setmana
de la Veterinària, la qual coincideix amb la celebració de la diada de Sant Francesc d’Assís, el
patró dels animals i del medi ambient.
La Setmana de la Veterinària es va iniciar amb
la diada de Sant Francesc d’Assís, el patró dels
animals i del medi ambient, el 4 d’octubre. Al
matí es va celebrar la missa a la Parròquia de
la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep (Josepets)
en record dels col·legiats que han traspassat al
llarg d’aquest últim any.
Després, a la seu del COVB, va tenir lloc la conferència “Saber alimentarse para vivir mejor”, a
càrrec del Dr. Tortuero. I tot seguit, es va realitzar
el lliurament de diplomes als col·legiats emèrits
i d’honor, que han complert els 65 anys d’edat i
50 anys de col·legiació, respectivament. La diada
va acabar amb un dinar al restaurant Moncho’s,
al Port Olímpic de Barcelona. Les activitats de la
Setmana de la Veterinària van finalitzar amb un
còctel al Jardí del Refugi d’Obreres, al costat de
la seu del Col·legi.

El 5 d’octubre, al COVB, va tenir lloc la jornada
“Valoración de la aplicación del RD 993/2014,
para la exportación de los productos de origen
animal”, amb la participació dels ponents Jorge Juste, Oriol Vergés, Alberto Gómez, Izaskun
Agirrezabalaga i Joan Cots. El 6 d’octubre, les
activitats de la Setmana de la Veterinària van
continuar amb la conferència “Medicina bioregenerativa: Factors de creixement i cèl·lules mare”,
a càrrec de Ramon Cugat i Alexandre Tarragó.
El 7 d’octubre, es van realitzar dues conferències
a Vic, a Osona: “Utilització de la dinamització en
explotacions porcines: punts crítics i recomanacions”, a càrrec de Joan Escobet; i “Malalties
emergents de vedells”, a càrrec de Josep Coma. El
8 d’octubre, les activitats van tornar a la seu col·legial, amb les conferències: “Avances en oncología
veterinaria y comparada”, a càrrec de Pachi Clemente; i “El dol en medicina veterinària: aspectes
teòrics i maneig pràctic”, a càrrec de Jaume Fatjó.
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Col·legiats d’Honor

Col·legiats Emèrits

Francesc Monné (col. 276) el 2016 va fer 50 anys
de col·legiació.

Han fet 65 anys enguany i estan col·legiats:
Josep Castelar (col. 394)
Jaume Vendrell (col. 404)
Ignasi Durall (col. 418)
Lluis Vila (col. 425)
Iscle Selga (col. 458)
Lluisa Amoribieta (col. 487)
Josep Clora (col. 511)
Lluis Gili (col. 560)
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ANIMALART 2016
Concurs de dibuix

Concurs de fotografia

Els dibuixos han d’estar relacionats amb el món
animal o la professió veterinària. El certamen
consta de les categories puppy, júnior i sènior.
Els premiats van ser els següents:

Consta d’una única categoria, la d’adults. Els treballs han d’estar relacionats amb els animals o
amb la professió veterinària. Els premiats va ser
els següents:

Puppy (de 4 a 6 anys):

1r. Lola Martul (de part de la veteterinària Sonia
del Pino)

1r. Max Miro (de part d’Esther Moliner)
2n. Eric Speckmaier (de part dels veterinaris Xavier Valls i Monica Speckmaier)
3r. Aina Carreras-Candi (de part de la veterinària
Imma Junyent)
Júnior (de 7 a 9 anys):
1r. Sara Peralta (de part d’Esther Moliner)
2n. Ixchel González (de part Josefina Sorribas)
3r. Blai Soria (de part de la veterinària Sonia
Moreno)

2n. Mónica González (de part del veterinari Francesc Olives)
3r. Xavier Segura (de part de la veterinària Ángela
Martín)
Festa del patge
El dia del lliurament dels premis, es convida els
nens perquè li donin la seva carta al Patge Reial,
al ritme d’un grup d’animació. Enguany la Lali
BeGood va omplir la sala d’actes de nens al ritme
de bones cançons.

Sènior (de 10 a 12 anys):
1r. Iria Marco (de part d’Enric Marco)
2n. Dasha Fabré (de part de Ramon Fabré)
3r. Mei Soria Moreno (de part de la veterinària
Sonia Moreno)
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COMUNICACIÓ
El COVB compta amb el suport de l’agència Aportada Comunicació des d’octubre de
2015 per establir l’estratègia de comunicació i realitzar les accions comunicatives
de caràcter intern i extern del Col·legi.
La comunicació del COVB es realitza a través del web corporatiu (www.covb.cat),
l’E-News del COVB, enviaments puntuals per correu electrònic per als col·legiats
i comunicats i notes de premsa per als mitjans de comunicació. A més, al COVB
compta amb perfils propis a Facebook i Twitter.
Xarxes socials: (a 31 de desembre de 2015)
Pàgina de Facebook (facebook.com/COVBcat)
1.187 seguidors
Twitter (@COVBcat)
836 seguidors
Ús del web www.covb.cat:
Sessions: 45.532
Usuaris: 23.066
Número de pàgines vistes: 276.861
Pàgines/sessions: 6,08
Duració mitja de la sessió: 0:03:22
Percentatge de rebot: 5,15 %
% de noves sessions: 48,33%
Dies de més visites: dilluns, dimecres, dijous
Franges horàries: de 9 a 11 i de 15 a 17 hores
Dispositius:
Desktop: 35.962
Mobile: 7.445
Tablet: 2.125
ENEWS del COVB: 11 edicions, números del 128 al 139 (del gener al desembre de 2016)
Enviaments per correu electrònic: 93 missatges, amb una taxa de recepció del
95% aprox.
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NOTÍCIES PUBLICADES AL
WEB DEL COVB
Sessió informativa: “Com gestionar correctament els residus sanitaris de les clíniques
veterinàries”
9 de gener de 2016
Tarda d’il·lusions i dolços: el patge reial visita el COVB
14 de gener de 2016
El COVB i el CCVC difonen entre les entitats
municipals les competències dels veterinaris per ocupar places de tècnics municipals
de salut pública
23 de gener de 2016

El TSJ de Catalunya, gràcies a les accions del
COVB, garanteix el dret dels veterinaris a
accedir places de Salut Pública de la Generalitat
3 de febrer de 2016
El COVB col·labora a la Festa dels Animals
de Sant Quirze del Vallès
6 de febrer de 2016
Curs per obtenir el títol Director d’instal·lacions de raigs X
6 de febrer de 2016

L’Estat decreta mesures per combatre el
virus de la llengua blava
11 de febrer de 2016
El COVB continua treballant perquè el
Govern català aprovi l’obligatorietat de la
vacunació contra la ràbia
18 de febrer de 2016

Taula rodona de l’AVEEC: “El present i el
passat de les teràpies antiinflamatòries en
patologia articular: una visió crítica”
24 de febrer de 2016
El COVB continua treballant perquè el
Govern català aprovi l’obligatorietat de la
vacunació contra la ràbia
25 de febrer de 2016

El 20 de febrer, seminari d’AVEPA sobre cardiologia canina a la seu del COVB
28 de gener de 2016

Ja està disponible la ‘Guia d’ús responsable
de medicaments veterinaris en boví’
10 de febrer de 2016

La casa Merial deixa de fabricar xips d’identificació
18 de febrer de 2016

Nou reconeixement de la professió veterinària en l’àmbit de la Salut Pública
25 de febrer de 2016
Al xip identificatiu i als documents de canvi
de propietari hi constarà també l’adreça de
l’animal
25 de febrer de 2016
Sobre els casos d’enverinament de gossos o
gats al carrer
25 de febrer de 2016
Una seixantena de col·legiats assisteixen
a la formació sobre ‘Gestió dels principals
residus generats als centres veterinaris’
25 de febrer de 2016
Conferència al COVB sobre ‘Aplicacions de
la genòmica en seguretat alimentària’
11 de març de 2016
Seminari. 12 + 1 mini-xerrades sobre gestió
veterinària
15 de març de 2016
Nous documents disponibles a la part privada de la web del COVB
17 de març de 2016
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El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat alerta sobre el defecte de qualitat dels
medicaments veterinaris SUVAXYN AR (DNT)
17 de març de 2016
Detectat el primer focus d’encefalopatia
espongiforme bovina a Espanya del 2016
17 de març de 2016
Ha estat convocada l’Assemblea General de
Col·legiats pel proper dimarts 12 d’abril de
2016
23 de març de 2016
Detectat un cas de triquinosi en un porc
senglar abatut a Olesa de Bonesvalls
24 de març de 2016
Nova funció per accedir a les dades dels
propietaris d’animals registrats amb xip
(AIAC i REIAC)
29 de març de 2016

Ja us podeu descarregar el certificat de les
quotes per a la declaració de la renda 2015
14 d’abril de 2016
Els arguments per exigir l’obligatorietat de
la vacuna contra la ràbia són inesgotables
28 d’abril de 2016
El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària
de la UAB demana sèrum de gats i gossos
sans, per posar a punt una nova tècnica
28 d’abril de 2016
Una quinzena de veterinaris col·legiats van
participar a la VII Cursa Intercol·legial Sabadell Professional
28 d’abril de 2016
Nou Reial Decret sobre pagaments directes
a l’agricultura i la ramaderia i d’altres règims d’ajuda, i sobre la gestió i control dels
pagaments directes i dels pagaments al
desenvolupament rural
28 d’abril de 2016

Un estudi sobre procediments per reduir
les malalties associades a la producció avícola demana col·laboració al COVB
31 de març de 2016
Ha arribat l’hora de córrer la Cursa Intercollegial Sabadell Professional
1 d’abril de 2016
Teniu les vambes a punt, i la cita anotada a
l’agenda? Tots a córrer
7 d’abril de 2016

El COVB publica la “Guia per a l’adquisició
responsable d’animals de companyia”
18 de maig de 2016
10% de descompte, als col·legiats del COVB,
per al “Congrés de medicina veterinària:
Manifestacions oculars de malalties sistèmiques”
23 de maig de 2016

L’únic certificat vàlid pel que fa a exportació d’animals de companyia és el del CGCVE
7 d’abril de 2016

Ja està disponible la primera fase del projecte informàtic GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) de la Subdirecció de Ramaderia
30 de maig de 2016

Festa commemorativa dels 25 anys de la
promoció 1986-1991
7 d’abril de 2016

Nova plataforma per a la recuperació d’animals de companyia a l’estranger
10 de juny de 2016

11 de juny Convocatòria 218 de la Prova de
les Oposicions de Salut Pública
9 d’abril de 2016

Entra en funcionament la placa QR per facilitar la recuperació d’animals
15 de juny de 2016
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Exposició pública de l’esborrany sobre els
ajuts per a les proves diagnòstiques dedicades a la tuberculosis bovina
18 de juny de 2016
El microxip mini amb agulla atraumàtica
d’Urano Vet canvia de format en breu
18 de juny de 2016
La candidatura de Josep A. Gómez Muro governarà el COVB quatre anys més
18 de juny de 2016
Jornada gratuïta, a Vic, sobre “Ús responsable dels antibiòtics a les explotacions
ramaderes”
21 de juny de 2016
Les noves altes de l’AIAC reben placa amb
codi QR per la identificació dels animals i
els clients ja registrats l’obtenen demanant
duplicat de la targeta
23 de juny de 2016
Jornada de formació del projecte GTR (Gestió Telemàtica Ramadera), a Gurb
27 de juny de 2016
Deixen de comercialitzar el medicament
veterinari VELACTIS per reaccions adverses
greus que, en alguns casos, han arribat a
significar la mort de les vaques tractades
05 de juliol de 2016
El COVB es fa ressò del comunicat del CCVC
sobre la campanya difamatòria endegada
per DeGats a Change.org contra el Consell
15 de juliol de 2016
El CCVC inicia accions legals contra la campanya difamatòria endegada per DeGats
22 de juliol de 2016
Comuniquen un focus de brucelosis ovina i
caprina a Ourense, Galícia
22 de juliol de 2016

L’Ajuntament de Barcelona obre l’àrea d’accés per a ciutadans amb gossos a la platja
de Llevant
22 de juliol de 2016

Deixen de comercialitzar el medicament
Velactis per reaccions adverses greus a les
vaques tractades
22 de juliol de 2016
L’acord entre Banc Sabadell i el COVB permet la devolució de més de 14.000 euros de
les quotes col·legials
22 de juliol de 2016
El COVB distribueix la guia sobre l’adquisició responsable d’animals de companyia a
les clíniques veterinàries
22 de juliol de 2016
L’expedició del passaport de les mascotes
cal fer-la sempre a nom d’una persona física
4 de agost de 2016
L’AEMPS ordena la retirada del mercat de
“Beaphar Pipettes Rèpulsives Antiparasitaires” per medicament il·legal
4 de agost de 2016
Consells per a l’atenció de les mascotes després d’unes vacances a l’estiu
3 de setembre de 2016
El Col·legi demana la valoració de mèrits al
cos de titulats superiors de veterinària dels
aspirants a les places de Salut Pública
11 de setembre de 2016
La Generalitat aprova les bases dels ajuts
per al desenvolupament de projectes de
cooperació local
11 de setembre de 2016

· 39 ·

Les autoritats suspenen la comercialització i
demanen la retirada del medicament Velactis
11 de setembre de 2016

Comunicació d’un focus de llengua blava a
Sevilla
14 d’octubre de 2016

L’expedició del passaport de les mascotes
cal fer-la sempre a nom d’una persona física
11 de setembre de 2016

Últims dies perquè sigui obligatòria l’expedició del passaport de les mascotes a nom
d’una persona física
14 d’octubre de 2016

L’AEMPS ordena la retirada del mercat de
“Beaphar Pipettes Rèpulsives Antiparasitaires” per medicament il·legal
11 de setembre de 2016

La Loteria de Nadal del COVB ja està a la
venda
14 d’octubre de 2016

El COVB presenta la Setmana de la Veterinària i les activitats de Sant Francesc d’Assís
11 de setembre de 2016

Sessió informativa sobre la detecció de triquines en carn de caça silvestre
14 d’octubre de 2016

El COVB participarà a la Festa dels Animals
de la Mostra d’Entitats de Barcelona de la
Mercè 2016
11 de setembre de 2016

Les fotografies premiades del concurs ‘La
Meva Mascota’ formaran part d’una exposició itinerant
14 d’octubre de 2016

El COVB elabora un informe sobre la febre hemorràgica amb recomanacions veterinàries
11 de setembre de 2016

El Congrés de l’AVEEC dedicat al cavall
geriàtric, tindrà lloc a Lleida els dies 28 i 29
d’octubre
14 d’octubre de 2016

El COVB i Agesvet organitzen unes jornades
a Barcelona dedicades a la valoració econòmica dels centres veterinaris
11 de setembre de 2016
Aturada aplicación AIAC 27-09-2016 de 21:00
a 08:00 hores
27 de setembre de 2016
La importància de l’acció veterinària en el
dia mundial de la ràbia
28 de setembre de 2016
El debat sobre la rebaixa de l’IVA veterinari
posa de manifest la importància del sector
davant el Congrés dels Diputats
5 d’octubre de 2016
Sessió informativa sobre la detecció triquines en carn de caça silvestre
11 d’octubre de 2016

Comunicació d’un focus de ‘scrapie, tremolor o prúrigo lumbar’ a Sevilla
14 d’octubre de 2016
La valoració econòmica dels centres veterinaris centra les jornades organitzades pel
COVB i Agesvet a Barcelona
14 d’octubre de 2016
La Setmana de la Veterinària i les activitats
de Sant Francesc d’Assís al COVB
14 d’octubre de 2016
Lins Griñó i Anna Magerusz guanyen el tercer Concurs de Fotografia ‘La meva mascota’
4 de desembre de 2016
El COVB recorda l’obligatorietat dels centres veterinaris de disposar de fulls de reclamacions
5 de desembre de 2016
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El COVB presenta dues denúncies contra
una mateixa persona per a la protecció
d’animals i l’intrusisme professional
5 de desembre de 2016
Segona jornada d’identificació d’èquids per
a l’autorització dels veterinaris
5 de desembre de 2016
El COVB convoca el concurs Animalart de
dibuix i fotografia relacionat amb el món
animal i la professió veterinària
5 de desembre de 2016
L’Assemblea General de Col·legiats, pel proper 15 de desembre
5 de desembre de 2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya participa en els Salons de la Infància
2016-2017
22 de desembre de 2016
Comença l’any amb la tradicional Festa del
Patge i el lliurament dels premis del concurs AnimalArt
22 de desembre de 2016
Es concreta la regulació de la venda a distància de medicaments veterinaris
22 de desembre de 2016
Una mascota és un bon regal?
29 de desembre de 2016
Nova pòlissa col·lectiva de Responsabilitat
Civil Professional per al col·lectiu del COVB
29 de desembre de 2016
El grup musical Lali BeGood actuarà al
COVB en la celebració de la Festa del Patge i
del lliurament dels premis del concurs Animalart
29 de desembre de 2016
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