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PRESENTACIÓ
El COVB treballa per donar cobertura legal,
assessorament, formació als col·legiats i, al
mateix temps, impulsa tota mena d’actuacions per al reconeixement i l’impuls de la
professió veterinària. En aquesta memòria
s’exposen els serveis prestats i l’activitat realitzada pels departaments, els comitès i la
Junta de Govern del COVB durant el 2018 amb
aquestes finalitats.
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JUNTA DE GOVERN

Marta Legido
Presidenta
(col·legiada 1454)

Íñigo Lyon
Secretari
(col·legiat 882)

Joana Sureda
Tresorera
(col·legiada 2760)

Santi Férriz
Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris al servei de les
administracions
(col·legiat 1420)

Anna Romagosa
Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
en l’exercici lliure d’animals
de renda
(col·legiada 1844)

Jaume Fatjó
Vocal responsable de les
relacions amb l’empresa
privada
(col·legiat 1980)

Josep Llupià
Representants a la
Comissió Permanent del
CCVC
(col·legiat 453)

María Pifarré
Representants a la
Comissió Permanent
del CCVC
(col·legiada 1415)

Sílvia Serdà
Substituts de membres
de la Junta de Govern
(col·legiada 1301)

El mateix any, fins al mes d’agost, la junta va estar formada per: Josep A.
Gómez Muro (col·legiat 468), a la presidència; Iñigo Lyon i Magriñá (col·legiat
882), a la secretaria; Jordi Vilà i Julià (col·legiat 513), a la tresoreria; Francesc Monné i Orga (col·legiat 276), a la vicepresidència; Santi Férriz i Oliva
(col·legiat 1420), Ricard Parés i Casanova (col·legiat 2621) Anna Romagosa i
Mestres (col·legiada 1844), Jaume Fatjó i Ríos (col·legiat 1980), Manuel Oms
i Pueyo (col·legiat 532), Joana Sureda i Guixà (col·legiada 2760) com a vocals.

Ricard Parés
Vocal responsable de les
relacions amb la Facultat de
Veterinària de la UAB.
(col·legiat 2621)

Manel Oms
Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
en l’exercici de la clínica
d’animals de companyia
(col·legiat 532)

Xavier Llebaria
Substituts de
membres de la Junta
de Govern
(col·legiat 902)

Els representants a la Comissió Permanent del CCVC eren: Josep Llupià i Mas
(col·legiat 453) i Maria Pifarré i Valero (col·legiada 1415).
Els substituts de membres de la Junta de Govern eren: Sílvia Serdà i Cabré
(col·legiada 1301), Marta Legido i Mateo (col·legiada 1454) i Xavier Llebaria
Samper (col·legiat 902).

·5·

PRINCIPALS XIFRES DEL 2018*
DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2017

170

Altes

153

Baixes

18

Beneficiaris exempció
de quotes 2016

5

Ajuts per defunció
de col·legiats

2.711

Nombre total de col·legiats

2.615

En actiu

96

Jubilats

151

Excercents

19

No excercents

Societats professionals:

3 altes
3 baixes
4 modificació social

* Dades a 31 de desembre de 2018.
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE
MEDICINA VETERINÀRIA

•

Normativa de Consum: utilització de fulls
oficials de reclamació/queixa/denúncia.

Periòdicament, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) gestiona reclamacions i queixes relatives a males pràctiques
professionals, presentades per persones físiques i jurídiques. El Col·legi estudia els casos
i s’informa als sol·licitants sobre els procediments que poden seguir. Si escau, les denúncies es traslladen al Comitè de Deontologia.

•

Sol·licitud d’informes veterinaris

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. A continuació es detallen els temes
més freqüents que s’han realitzat en l’assessorament a particulars durant el 2018.
Conflictes derivats de la compra d’un animal
i possibles malalties del cadell
•

Consultes sobre els animals de companyia
•

Responsabilitats envers els animals en conflictes familiars

•

Obligatorietat d’identificació en la compra
d’un cadell

•

Edat mínima de vacunació i/o identificació
en cadells

•

Informació sobre serveis de necròpsia

•

Procediment a seguir davant un abandonament

•

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

Garanties en la compravenda

Consultes sobre el servei veterinari
•

Vies per a presentar una reclamació a un
veterinari

•

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

•

Fulls de reclamació als centres veterinaris

•

Elecció i canvi de veterinari

•

Abonament/factura dels serveis veterinaris
sol·licitats

•

Importància del consentiment informat

•

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

•

Classificació i tipus de centres veterinaris
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RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL (RCP)
La Responsabilitat Civil Professional (RCP)
obliga al veterinari a reparar els danys i perjudicis causats per una mala praxi i negligència professional. 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 AMA Seguros, i aquestes són
les principals dades del servei prestat durant el
2018:

20 queixes tramitades
6 en tràmit
14 finalitzades (7 negligent, 7 no negligent)
Tramitacions administratives
•

Tramitacions de dipòsit de medicaments al
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya: 48 tramitacions.

•

Comunicació de farmaciola al Departament
de Ramaderia Agricultura, Pesca i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya: 79 comunicacions.
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BEQUES RAMON TURRÓ I AJUTS PER A CURSOS
L’objectiu de les beques Ramon Turró, que cada any atorga el COVB és facilitar
els nous llicenciats la possibilitat d’ampliar la seva formació teòrica i pràctica a
l’estranger. D’aquesta manera, no només es millora 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, que
beneficia el reconeixement d’aquesta en la nostra societat.
Cada any, a finals de juliol, s’obre una convocatòria amb tres places, 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 també ofereix ajuts econòmics per a
assistir a cursos d’àmbit estatal, perquè els col·
legiats puguin millorar les seves competències
i, alhora, garantir una bona praxi veterinària.
L’import de cada ajut pot arribar fins al 50% del
preu de la inscripció. Les persones beneficiàries
d’ajuts per a cursos el 2018 han sigut:

•
•
•
•
•
•
•
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Gisela Matejcek Marimon, col·legiada 4778
Luis Magen Moreno, col·legiat 44916
Marina Gonzalo Morata, col·legiada 5065
Maria Cinta Fonollosa Pellisa, col·legiada 5280
Anna Palazon Zabala, col·legiada 4800
Melania Nichetti, col·legiada 4711
Mireia Roldan Casas, col·legiada 5043

PROGRAMA ASSÍS:
UN PUNT DE SUPORT PER
ALS VETERINARIS
El COVB manté un conveni de col·laboració amb la Fundació Galatea, per donar assistència especialitzada als veterinaris i les veterinàries amb problemes
mentals o amb addiccions, fer recerca i executar programes de prevenció
de trastorns i de promoció de la salut mental.
Ateses les circumstàncies que envolten l’activitat dels professionals sanitaris, sovint
aquests pateixen 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.
Des del 2011, any en què es va signar el conveni de col·laboració entre el COVB
i la Fundació Galatea, fins al 31 de desembre de 2018, s’han inscrit al Programa
55 pacients. Sis pacients no es van presentar a la primera visita, per això estem
parlant de “49 casos Assis” el 2018.
El número de casos atesos per any ha estat:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

4

-

3

16

6

7

8

4
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L’atenció d’aquests 49 pacients ha generat:

El tipus de demanda dels 49 casos ha estat:

•

Primeres visites: 52

•

•

Visites successives: 346

DVE - Demanda Voluntària Espontània (per
a l’accés als serveis assistencials del programa): 48

•

Sessions de psicoteràpia individual: 15

•

•

Sessions de psicoteràpia grupal: 147

•

Sessions d’Hospital de Dia: 37

DVI - Demanda Voluntària Induïda (es produeix quan el professional sol·licita voluntàriament l’assistència, però pressionat per
algú del seu entorn més proper, familiar o
laboral): 1

•

Estudis neuropsicològics: 2

•

Psicometries: 8

•

Controls toxicològics: 93

•

Visites de treball social: 1

•

Ingressos a la Unitat Clínica: 2 pacients, que
han generat 48 estades hospitalàries.

•

Servei SEPS: 2 pacients

Els motius de demanda dels 49 casos totals
atesos aquests anys han estat:
•

Trastorn mental: 46 (93,88%)

•

Enolisme: 1

•

Altres drogues: 1

•

Patologia dual: 1

Segons el gènere:
•

Dones: 31

•

Homes: 18

Els 49 casos estan compresos en les següents
franges d’edat:

< 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

4

6

6

17

7

6

2

1
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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’Arxiu d’Identificació d’Animals
de Companyia (AIAC), que, alhora, està orientat a la resolució de 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.
Xips electrònics introduïts per veterinaris
el 2017

44.995
Total xips registrats el 2018

60.982
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DEPARTAMENT JURÍDIC

•

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 extrajudicials i judicials
en diferents vies, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de lloguer i
traspassos, ordres de cessament o inspeccions i sancions contra els centres veterinaris.
També dóna assessorament legal a les actuacions i iniciatives de la Junta de Govern i dels
Comitès assessors.

Actuacions judicials:
•

Defensa del COVB en el recurs contenciós administratiu interposat contra la sanció imposada
pel TCDC (Tribunal Català de Defensa de la Competència): acabada la fase de prova, s’han presentat les conclusions. Pendent de Sentència.

•

Diligències Prèvies Jutjat d’Instrucció Penal
núm. 20 de Barcelona: compareixença del
COVB com a acusació particular per presumptes delictes d’intrusisme professional i falsificació de documents, contra una botiga d’animals
amb consultori veterinari annex. En tràmit.

•

Diligències Prèvies Jutjat d’Instrucció Penal
núm. 7 del Vendrell conjuntament amb el
CCVC per tractar-se d’un assumpte amb implicacions a vàries Províncies de Catalunya
contra vàries entitats animalistes (centres
veterinaris i protectores): presumptes delictes de maltractament animal, falsedat
documental, intrusisme professional i tràfic
il·legal d’animals cap a Europa de l’Est. Fase
de pràctica de prova. En tràmit.

•

Diligències Prèvies Jutjat d’Instrucció Penal
núm. 18 de Barcelona: compareixença com
a denunciant i part perjudici per presumptes
delictes greus d’administració fraudulenta i
deslleial, apropiació indeguda, estada i falsedat en document mercantil contra el patrimoni del COVB i AFV (Assessoria Fiscal Veterinària SLU) contra els anteriors President
i Tresorer cessats, Josep A. Gómez Muro, i
Jordi Vilà i Julià. En tràmit.

•

Recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona contra un Acord del COVB d’arxiu d’una denúncia per una suposada mala
praxi i sol·licitant la inhabilitació del veterinari denunciat. S’ha inadmès el recurs, es
confirma la Resolució col·legial.

Actuacions destacades del 2018:
Actuacions administratives i penals: lluita contra
l’intrusisme professional, el maltractament animal i les falsificacions.
•

Requeriments de cessament en la publicitat
de serveis veterinaris a establiments no legalitzats.

•

Denúncia davant el Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona contra una Oficina de Farmàcia per establir tractaments a la seva pàgina
Web per tractar la por als petards amb medicaments homeopàtics, desaconsellar l’ús
de benzodiazepines envair competències
pròpies de la Veterinària.

•

Plec de clàusules de l’Ajuntament de Barcelona pel control de senglars: emissió d’informe
en un recurs contenciós administratiu sobre
la competència professional dels veterinaris
per l’anestèsia, maneig i posterior sacrifici
d’aquests animals.

•

Col·laboració en 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.

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.).
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Consultes més freqüents de les persones col·
legiades:
•

Reclamacions civils, sancionadores i en matèria de consum (OMIC: fulls oficials de queixa,
reclamació i denúncia) i demandes derivades
d’actuacions professionals.

•

Intromissions a la imatge i a l’honor professional.

•

Responsabilitats dels veterinaris.

•

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.

•

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

•

Jutjats i Tribunals: citacions judicials, informes pericials veterinaris i demandes de reclamació de quantitat en concepte d’indemnització de danys i perjudicis per mala praxi
professional.

•

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

•

Requeriments d’informació o inspeccions
d’ajuntaments i de cossos de seguretat en
investigacions relacionades amb animals
com ara agressions, animals censats, canvis
de titularitat, etc.

•

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 (passaports).

•

Traspassos i lloguers de centres veterinaris:
cartera de clients.

•

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

•

Societats professionals: especificitats en relació a les societats mercantils generals, prestacions accessòries dels socis professionals,
dret de separació, possibilitat de treballar en
un altre centre, dret de separació dels socis.

•

Gestió de residus sanitaris als centres veterinaris.

Les consultes serveixen a més per identificar
les necessitats de cada sector, emetre informes
sobre novetats normatives o quan es detecten
mancances, i iniciar accions d’interès general pel
col·lectiu.
Assessorament i suport a la Junta de Govern
en accions dels diferents àmbits de la professió i del Col·legi:
•

•
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Reunions i contactes amb la Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Serveis Territorials
a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Barcelona i la
UAB: concreció i aclariments interpretatius
de la normativa de protecció dels animals
que es venen a les botigues: establiment de
protocols clínics. Formació conjunta amb la
col·laboració del Comitè assessor per a l’exercici de la clínica amb animals de companyia i
la UAB al “Curs de nuclis zoològics: Programa
d’Higiene i Profilaxis (PHP) i criteris per avaluar el benestar dels animals allotjats”, que
ha tingut com a principal objectiu la definir
el paper dels veterinaris com a responsables
sanitaris dels animals als un nuclis zoològics.

•

Conveni pel foment de la identificació del
Prat de Llobregat pel foment de la identificació dels animals de companyia.

•

•

Conveni amb Lant Advocats per l’adaptació
dels centres veterinaris al nou RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

Assessorament i emissió d’informes en matèria de protecció i benestar dels animals:

•

Seguiment de la cobertura de la pòlissa col·
lectiva de RCP (Responsabilitat Civil Professional) amb AMA.

•

Protocol pel control de les altes al RACPA
(Registre d’activitats de clínica d’animals de
companyia) al Registre de Professionals dels
veterinaris clínics que exerceixen als nuclis
zoològics i establiment de control i seguiment en l’entrega del material d’ús exclusiu
veterinari per protegir la salut dels animals
i assegurar-ne la traçabilitat i evitar usos indeguts.

•

Protocol per lluitar contra l’intrusisme professional: difusió dels riscos pels animals i
formularis per presentar denúncies a través
del Comitè assessor de clínica.

•

Adaptació procediment de tramitació de les
baixes forçoses a nou procediment administratiu.

•

Protocol per la detecció i la denúncia d’irregularitats en la compra d’animals comprats
del Comitè de clíniques.

•

Intrusisme en la Fisioteràpia amb animals:
coordinació amb el CGCVE (Consell General
de Col·legis Veterinaris d’Espanya) per la defensa d’aquest camp propi de la professió
veterinària. Reunions amb la UAB sobre el
“Màster e Fisioteràpia Equina” que imparteix
la UAB conjuntament amb l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat per tal d’informar sobre el marc legal d’aplicació que
estableix una reserva d’activitat a favor de
la Veterinària en aquest àmbit, confirmada
per la Secretaria General d’Universitats, ens
competent en matèria d’ordenació de la l’ensenyament universitari.

Requeriments de cessament en la publicitat
de serveis de Fisioteràpia amb animals per
persones no veterinàries.

•

Publicació d’un article sobre “El paper del
Veterinari, dels Col·legis Professionals i les
seves Comissions assessores en la protecció
dels animals” en el marc del Congrés Nacional sobre Veterinària y Benestar Animal
organitzat pel CGCVE (Consell General de
Col·legis Veterinaris d’Espanya).

•

Assessorament a persones col·legiades sobre
els drets dels animals i el paper del veterinari
en les accions a emprendre per la seva protecció: maltractaments, mutilacions, manca
d’atenció veterinària bàsica, deficients condicions de l’allotjament o higiènic- sanitàries.

•

Presentació del Programa GIF del CCVC (Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya):
conferència sobre la normativa d’aplicació
en el control de les colònies de gats ferals i
la seva condició en la normativa sobre protecció dels animals.

•

Eutanàsies: casos conflictius. Normativa
d’aplicació i delimitació de les competències
pròpies dels veterinaris en les eutanàsies
per motius humanitaris i sanitaris als centres
d’acollida.

•

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.

•

Normativa de nuclis zoològics: programes
d’higiene i profilaxi i control documental.
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Així mateix, aquestes qüestions serveixen per fer
protocols d’informació que el servei del COVB
d’atenció als usuaris de la medicina veterinària
difon entre els particulars i les Administracions
que plantegen consultes al Col·legi en aquestes
matèries.

Informes normatius:
•

Informe sobre el nou Reial Decret 191/2018,
sobre transmissió electrònica de receptes
d’antibiòtics o de pinsos medicamentosos
formulats a base de premescles antibiòtiques destinats a animals productors d’aliments per consum humà.

•

Normativa sobre medicaments amb destí a
animals de companyia:

Assessorament legal al Comitè de Deontologia:
La funció disciplinària del COVB està regulada
als Estatuts col·legials i pels principis i normes
del Dret Administratiu general regulador del procediment sancionador. Les funcions principals
d’assessorament són les següents:
•

Recepció i qualificació denúncies.

•

Tramitació i impuls dels expedients disciplinaris.

•

Resolució de les queixes i dels recursos de
les persones denunciants.

•

Propostes d’actuació en interès i defensa de
la professió pel Comitè assessor en clínica
d’animals de companyia.

•

Atenció de consultes i emissió d’informes
sobre la deontologia en l’exercici de la Veterinària: dubtes sobre els serveis d’hospitalització, accions en col·laboració amb el
PIF (Punt d’Inspecció Fronterer) relacionades amb 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: causes en les que es pot aixecar el secret
professional.

•

Defensa jurídica del COVB en els recursos en
via administrativa i judicial en la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa contra les sancions imposades a les persones col·legiades.
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•

Proposta de talonari normalitzat de receptes per animals de companyia.

•

Guia pràctica sobre tinença, prescripció
i cessió de medicaments per animals
de companyia: recopilació informació
sobre els medicaments i les modificacions legals més recents en una guia
que pretén informar de manera clara
i entenedora dels procediments legals
per a la obtenció, l’administració, la cessió i la prescripció de mèdica.

•

Actualització continguts de la pàgina
Web d’informació sobre medicaments:
Índex normatiu; Règim d’incompatibilitat entre l’exercici clínic de la Veterinària
i la venda de medicaments; Requisits
per la cessió de medicaments; farmaciola veterinària; dipòsit de medicaments;
requisits i tipus de receptes; dipòsit de
medicaments d’ús hospitalari; estupefaents.

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ

Cursos

Cursos, sessions, seminaris, seminaris web,
monografies i conferències tècniques veterinàries realitzades pel COVB.

Obtenció de l’acreditació per Dirigir Instal·
lacions de Radiodiagnòstic
Convocatòria novembre de 2018.
Assistents entre ambdues convocatòries:
20 aprox.
Curs per a la preparació per a les oposicions
del Cuerpo Nacional Veterinario
2 dissabtes al mes.
Gener-Desembre 2018
Ponent: Eduardo Vijil.
Assistents: 50 aprox.
Era una vegada... una arítmia
Curs online amb Grup Asís
225 inscripcions gratuïtes per col·legiats COVB
(inscripció de 89 euros, financiada pel COVB)
Curs sobre nuclis zoològics: Programa d’Higiene i Profilaxis (PHP) i criteris per avaluar el
benestar dels animals allotjats
Dates: 10 i 17 de març.
Ponents: Marta Amat, Elena Oller, Sandra Burgos, Hector Casas, Oscar Ortega, Anna Ortuño,
Ignasi Rodríguez, Mònica Simón.
75 Inscrits
Curs sobre nuclis zoològics: Programa d’Higiene i Profilaxis (PHP) i criteris per avaluar
el benestar dels animals allotjats (animals
exòtics)
Dates: 30 de juny
Ponents: Ignasi Rodríguez, Núria Tabares
25 inscrits
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Jornades

Sessions de l’AVHIC

Medicació i rehabilitació equina

Píndola informativa AVHIC en Introducció al
Sistema APPCC: els prerequisits

Data: 03.02.2018
Ponents: Miguel Llorca, David Argüelles
Assistents: 50 aprox.

Data: 12.06.2018
Ponent: Jordi Gisbert

Pesta Porcina
Data: 30.10.18
Ponents: Jordi Casal, Enric Vidal, Liliane Ganges,
Fernando Rodríguez
Assistents: 50 aprox.

Seminaris AVEPA

Píndola informativa AVHIC sobre Els paràsits
en els productes de pesca
Data: 30.01.2018
Ponent: Mercedes Villa

Formació continuada Urgències

Taula rodona sobre Ús fraudent d’additius
en la tonyina

Data: 24.02.2018

Data: 26.02.2018

Formació continuada Traumatologia

Ponents: Montserrat Ramoneda, Begonya
Mèlich, Albert Monferrer i Raül Cervera

Data: 10.03.2018
Formació continuada Medicina felina
Data: 29.09.2018
Formació continuada Neurologia
Data: 24.11.2018
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Seminaris web
Problemes d’agressivat del gat cap a les
persones

Hemograma com element clau per al
diagnòstic

Grup Asís - COVB

Grup Asís - COVB

Data: 14.03.2018

Data: 11.10.2018

Ponent: Marta Amat

Ponent: Antonio Meléndez

Assistents: 226 aprox.

Assistents: 257 aprox.

Diagnòstic de la malaltia renal crònica
felina: Com treure el màxim profit a las
proves diagnòstiques?

Control d’al·lèrgens i substàncies que
provoquin intoleràncies als aliments

Grup Asís - COVB

Grup Asís - Consell General de Col·legis
Veterinaris d’Espanya - COVB

Data: 25.04.2018

Data: 16.10.2018

Ponent: Albert Lloret

Ponent: Álvaro Mateos

Assistents: 231 aprox

Assistents: 59 aprox.

Claus per abordar uveïtis anterior en el gat i gos

Radiologia toràcica en gossos i gats

Grup Asís - COVB

Grup Asís - COVB

Data: 15.05.2018

Data: 14.11.2018

Ponent: Marta Leiva

Ponent: Enrique Ynajara

Assistents: 227 aprox.

Assistents: 293 aprox.

L’entorn domèstic que garantitza el
benestar dels animals

Tromboemolisme arterial felí

Grup Asís - Consell General de Col·legis
Veterinaris d’Espanya - COVB

Grup Asís - COVB
Data: 13.12.2018

Data: 20.09.2018

Ponent: Itala Sunyer

Ponent: Marta Amat

Assistents: 188 aprox.

Assistents: 141 aprox.
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Seminari web. Explotacions extensives d’oví

Sessions informatives

Grup Asís - Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya - COVB

Sessió informativa de Lant Advocats sobre el
Nou Reglament de Protecció de Dades

Data: 11.12.2018

Data: 26.06.2018

Ponent: Francisco Jesús Querino

Assistents: 40 aprox.Fòbia als petards. Com fer
front a les consultes d’última hora

Assistents: 20 aprox.

Xerrades i conferències
Xerrada sobre certificació veterinària d’animals de companyia en viatges internacionals
Data: 10.05.2018

Data: 15 de juny
Ponent: Jaume Fatjó
Assistents: 30 aprox.
Com realitzar citolies raspats i tricogrames
Data: 29 de novembre
Ponent: Carlos Vich
Assistents: 25 aprox.

Ponent: Simon Pérez, Ana Mª López
Assistents: 50 aprox.
Xerrada - presentació sobre la Guia pràctica
tinença i ús de medicaments en els centres
veterinaris

Conferències
Mioteràpia: Tractar el dolor crònic més enllà
dels AINES (Galen Therapy Center, GB)
Data: 11 de desembre
Ponent: Julia Robertson
Assistents: 41

Data: 05.06.2018
Ponent: Elena Oller
Assistents: 80 aprox.
Xerrada sobre ortopedia i rehabilitació per
insuficiència del lligament trencat
Data: 07.11.2018
Ponent: Miquel Palet
Assistents: 50 aprox.
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APROPEM. BORSA DE TREBALL
Els professionals col·legiats que ho desitgin
poden inscriure’s a la borsa de treball del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) i accedir a les ofertes del sector. Al
mateix temps, els centres veterinaris i empreses que tenen vacants també poden donar
a conèixer els llocs de treball que necessiten
cobrir.

El nombre de col·legiats inscrits a la borsa de
treball a 31 de desembre del 2018 és de 615.
Aquesta és l’evolució d’inscripcions durant l’any.

T O T A L I N S C R I TS
TOTAL
INSCRITS

640
615

620
600
580
540

539

542

540

Febrer

Març

Ab ril

540

560

Gener

560

570

571

575

579

581

547

Total inscrits

Assessorament Tècnic
4
5
4
0
5
2
1
0
5
3
3
0

Higiene Alimentària
1
2
0
3
2
2
1
0
0
1
3
0
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Desembre

No vemb re

Octu bre

Setembre

Agost

Juliol

Juny

500

Maig

520

Altres Departaments
4
5
6
2
5
6
0
6
8
6
2

Diversos

Altes

Baixes totals

3

0

14

5

4

1

4

0

45

6

7

0

17

5

5

2

5

0

55

Març

30

14

3

5

8

0

16

6

4

0

6

0

47

38

19

4
Clínica

8

7
0
Consulta

55

25

12

5

13

5

10

3

13

Gener
48
Febrer
Juliol
52
Març
Agost
42
Abril
Setembre Maig
58
Octubre
34
Juny
Novembre Juliol
50
Desembre Agost
51
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

25
24
25
31
19
26
31

31
8
38
12
30
6
38
7
55
3
48
9
52
11
42
58
34
50
51

2

9

6

14

8

4

11

4

7

2

8
5
0
Consulta-Urgències

0

16

0

13

0

8

0

2

4

0

14

0

15

0

2

20

0

0

10
2
3
4
12
8
12
6
7
3
9
11

3

Urgències

0

46

7

5

2

2

0

71

4

2

2

0

1

1

56

4

0

0

3

5

0

3

3

1

8

3

3

1

0

0

2

65

08

65

85

63

22

6
8
11
7

EVOLUCIÓ DE LES OFERTES

72

71

70
60

55
47

50

72

60

61

48

46

49

45

30
20
10
Gener

Abril

Juliol
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Octubre

0

61

0

60

0

48

0

72

0

49

0

72

0

51
677

Evolució de les ofertes

80

40

16
23
14
19
25
25
24
25
31
19
26
31

Empresa

Substitucions

Urgències

Abril
Maig
Juny

Producció
1

Total

2

2

Diversos

10

Higiene alimentària

16
23

Tècnic comercial

31
38

Administració

Consulta-Urgències

Gener
Febrer

Clínica

Consulta

Gener
540
Febrer
539
Març
542
Abril
540
Maig
547
Juny
560
Evolució de
les ofertes de
Juliol
570treball de 2018
Agost
571
Setembre
575
Octubre
579
Novembre
581
Desembre
615

Baixes col·legials

Altres departaments

Total inscrits

Assessorament tècnic

Mesos

51

EVOLUCIÓ OFERTES CLÍNICA
Co nsu lta

Evolució ofertes clínica

Co nsu lta-Urgències
Urgències
Co nsu lta

Evolució ofertes clínica

32

Substitu cions

Co nsu lta-Urgències
Urgències
Substitu cions

32

28

28

24
24

20
20

16
16

12
12

8
8

4
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Desembre

Desembre

Novembre

Octubre

Novembre

Setembre

Agost

Octubre

Juliol

Setembre

Juny

Agost

Juliol

Maig

Juny

Abril

Març
Maig

Abril
Febrer

0

Febrer

Gener

0

Març
Gener

4

Evolució Ofertes Empresa

EVOLUCIÓ
OFERTES EMPRESA
Evolució Ofertes Empresa
8

8

Tècnic Comercial
Tècnic Comercial
Assessorament Tècnic
Assessorament Tècnic
Higien e Alimentària
Higien e Alimentària
Altres Departamen ts
Altres Departamen ts
Diversos
Diversos

Desembre

No vemb re
Desembre

Octu bre
No vemb re

Setembre
Octu bre

Agost
Setembre

Juliol
Agost

Juny
Juliol

Maig
Juny

Ab ril
Maig

Març
Ab ril

Gener

Febrer
Març

0

0

Gener
Febrer

4

4

EVOLUCIÓ
SECTORS
EvolucióDIFERENTS
diferents sectors
70

Clínica
Ad ministració
Clínica
Prod ucció
Ad ministració
Emp resa
Prod ucció

Evolució diferents sectors

70
60

Emp resa

60
50
50
40
40
30
30
20
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Desembre
Desembre

No vemb re
No vemb re

Octu bre
Octu bre

Setembre
Setembre

Agost

Agost

Juliol
Juliol

Juny

Maig

Juny

Maig
Ab ril

Març

Ab ril

Març
Febrer

Gener

0

Gener

10
0

Febrer

20
10

COMITÈ ASSESSOR PER A
L’EXERCICI DE LA CLÍNICA
D’ANIMALS DE COMPANYIA
Membres del Comitè
•
•
•
•
•

Íñigo Lyon Magriñá
Manel Oms Pueyo (president)
Hèctor Casas Escribano
Ma Soledad de Irala Indart
Sílvia Serdà Cabré

Resum

840 Centres registrats
380 Consultoris
420 Clíniques
40 Hospitals
106 Serveis a domicili
Durant el 2018

31 Nous registres
30 Baixes

Resum de l’activitat 2018
El Comitè de Clíniques va ampliar el seu servei
d’assessorament amb l’objectiu de potenciar la
informació en els centres veterinaris i facilitar les
consultes i la resolució de possibles dubtes sobre
normativa i serveis, així com ara l’AIAC. L’equip
per portar a terme aquesta tasca es va ampliar en
el primer trimestre amb la incorporació d’Ivana
Jacob que, juntament amb Francesc Olives, són
les persones encarregades de respondre consultes que afecten al sector de clínica d’animals de
companyia, així com de fer els controls periòdics
dels centres veterinaris. També s’han ampliat
les vies de contacte amb el Comitè, amb la nova
adreça electrònica infocliniques@covb.cat.
En el seguiment que es realitza dels centres ja
inscrits, s’han efectuat 787 revisions (566 amb
avís previ y 221 sense avís) amb un total de 38
incidències per no conformitat amb el Reglament per a l’exercici de la clínica d’animals de
companyia. També s’han atès 114 trucades telefòniques demanant informació.
S’assessora als veterinaris però també altres professionals, informant en relació al Reglament
per a l’exercici de la clínica de petits animals,
als tràmits municipals per obtenir la llicència
d’activitat, així com orientant perquè valorin la
possible viabilitat d’un nou centre.
Darrerament han augmentat el nombre de centres que s’ofereixen en traspàs així com col·legiats que contemplen aquesta possibilitat per
iniciar l’activitat per compte propi.
També han aparegut alguns grups inversors que
adquireixen centres veterinaris arreu de tot l’Estat espanyol.
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Davant les consultes que els veterinaris plantejaven als assessors de clíniques del COVB durant
les seves visites, sobre les mesures i els procediments que es poden adoptar per afrontar la
morositat en els serveis veterinaris, el col·legi va
recopilar un seguit de recomanacions útils per a
les clíniques veterinàries que es van difondre al
butlletí número 160 de l’Enews del COVB.

El comitè ha estat preparant els canvis necessaris
perquè la base de dades de centres veterinaris
reflecteixi tant els equipaments com els serveis
que ofereixen.

Els responsables d’alguns centres veterinaris van
informar al COVB sobre les inspeccions que realitzava la Inspecció de Treball i Seguretat Social
de Catalunya als centres, en les quals es donava
molta importància a l’ús del formaldehid, així
com al coneixement de les mesures de protecció
en les tasques que impliquen la manipulació
d’aquest producte. Davant la preocupació mostrada pels veterinaris es va publicar una nota informativa a l’Enews 152 amb recomanacions per
a la utilització del Formaldehid amb seguretat.

S’han modificat i adaptat els formularis i altres
documents necessaris per a les altes i modificacions tant de centres com de professionals.

També s’estan preparant canvis a la base de
dades de professionals perquè puguin reflectir
la formació.

S’ha estat treballant en el disseny de les receptes
veterinàries adaptades a la nova legislació que
en breu estaran disponibles per als col·legiats.

Durant l’any 2018 el Comitè de Clíniques ha treballat en l’elaboració d’un formulari per comunicar les possibles irregularitats detectades en
els centres veterinaris en relació a l’adquisició
d’animals de companyia. Finalment, s’ha elaborat un document per recopilar i tramitar les
irregularitats detectades, no només per a l’adquisició, sinó, també, per al maneig de les mascotes.
Aquest formulari ha estat posat a disposició dels
col·legiats al mes d’abril de 2019.
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S’ha recavat informació de les inquietuds dels col·legiats observant un important
interès en determinades àrees, que al costat de les ja habituals sobre l’intrusisme
i la competència deslleial, adquireixen molta importància:

Tot allò que pot influir en el rendiment
econòmic del centre:
•

Prospecció de mercat inicial per decidir
on s’ubica el centre cercant viabilitat potencial.

•

Tipus de centre i de serveis a oferir (relacionat amb l’equipament però també
amb la organització, venda de productes
i oferta de serveis complementaris).

•

Estratègies per captar, consolidar o augmentar el nombre de clients: campanyes,
ofertes, plans de salut, assegurances.

•

Millora de la rendibilitat: compres, dimensionar estructura, càlcul cost-preu.

•

Compra o venda de centres veterinaris
en actiu. Tots els aspectes i condicionants
que cal tenir en compte des del punt vista
del comprador i del venedor.

Tot allò que té a veure amb l’atenció al
client:
•

Gestió i organització dels horaris i l’entorn
de treball.

•

Interacció directa amb el client:

•

•

diàleg en la consulta i comunicació
correcta de la informació.

•

normes per a la correcta manipulació
de l’animal.

•

gestió de la queixa, prejudici o actitud
negativa del client.

Millora continua del servei.

També i directament relacionada amb els
punts anteriors la Gestió de Personal:
•

Selecció i creació de l’equip de treball.

•

Motivació.

•

Gestió de les relacions.

•

Prevenció de riscos laborals.

Per això, també s’està elaborant un estudi per
determinar quins han de ser els perfils dels
assessors que posi a disposició dels col·legiats
i la millor manera de fer-ho.
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COMITÈ DE DEONTOLOGIA
PROFESSIONAL VETERINÀRIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luisa Amoribieta López (presidenta)
Esther Fernández Plana
Noemí Galí Hernández
Marta Arboix Baltà
Isidre Otero San Mauricio
Òscar Ortega Benito
Joaquim López-Grado Pedreny
Anna Bertó Garcia
Jordi Serratosa Vilageliu
Martí Pumarola Batlle

Societats professionals

3 Altes
3 Baixes
4 Modificacions socials
Responsabilitat Civil Professional

20 Queixes tramitades
Estat:

6 En tràmit
14 Finalitzades

La Junta de Govern, en exercici de les potestats
que li venen atribuïdes en virtut dels Estatuts i
de la Llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, inicia i resol
els procediments relatius al control de l’exercici
de la professió, ja sigui per denúncia rebuda per
un usuari o company, per petició raonada d’un
altre òrgan, o d’ofici.
El Comitè de Deontologia té com a objectiu fonamental tramitar les actuacions disciplinàries
acordades per la Junta de Govern per tal de garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la
normativa, la deontologia i les bones pràctiques,
i que es respectin els drets i els interessos dels
destinataris dels serveis veterinaris.
Les actuacions es regeixen pels Estatuts del
COVB (DOGC de 05/01/2016), per les Normes
Deontològiques de la professió Veterinària, la
normativa reguladora de la professió veterinària i l’administrativa d’aplicació. Està constituït
per 10 veterinaris col·legiats i dos suplents. Els
membres del Comitè són nomenats per la Junta i
ratificats per l’Assemblea General Extraordinària.
En exercici de les competències comentades,
que aquesta Corporació té atribuïdes en l’àmbit
disciplinari i de control de l’exercici de la professió, durant l’any 2018, s’han tramitat els procediments que a continuació es relacionen:

Resultat:

7 Negligent
7 No negligent
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Resum denúncies
Casos petits animals

41

Diligències informatives (DI)

32

Expedients disciplinaris (ED)

9

Detall denúncies 2018
Tipus

Motiu

Situació

1/DI

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica

Arxivat

2/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

Arxivat

3/DI

Presumpta negligència intervenció quirúrgica

Arxivat

4/DI

Altres

Arxivat

5/DI

Altres

Arxivat

6/DI

Altres

Arxivat

7/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

Arxivat

8/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

En tràmit

9/DI

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica, Informació deficient al
client i falta consentiment informat

En tràmit

10/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

En tràmit

11/DI

Altres

Arxivat

12/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

Arxivat

13/DI

Presumpta falta atenció urgències i altres

14/DI

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica i altres

Arxivat

15/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic, tractament prescrit i altres

Arxivat

16/DI

Presumpta falta consentiment informat

En tràmit

17/DI

Altres

En tràmit

18/DI

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica i altres

19/DI

Altres

20/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic i tractament prescrit

21/DI

Presumpta irregularitat en Documentació sanitària i altres

En tràmit

22/DI

Altres

En tràmit

23/ED

Altres

En tràmit

En tràmit

Arxivat
En tràmit
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Arxivat

24/ED

Altres

En tràmit

25/DI

Error diagnòstic i falta atenció urgències

En tràmit

26/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

Arxivat

27/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic i altres

Arxivat

28/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic

En tràmit

29/DI

Intervenció quirúrgica, falta atenció urgències i altres

En tràmit

30/DI

Altres

31/DI

Presumpta falta atenció urgències

En tràmit

32/DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

33/DI

Presumpta negligència: error diagnòstic i falta atenció urgències

Arxivat

34/DI

Presumpta irregularitat en documentació sanitària obligatòria

Arxivat

35/ED

Altres

En tràmit

36/ED

Altres

Arxivat

37/ED

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica

Arxivat

38/ED

Arxivat

Presumpta falta atenció urgències, informació deficient al client i no
facilitar historial clínic

39/ED

Presumpta negligència: tractament prescrit incorrecte

40/ED

Presumpta negligència: intervenció quirúrgica

41/ED

Presumpta negligència: tractament prescrit incorrecte
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Arxivat
Arxivat
En tràmit
Arxivat

5. Infracció del deure establert a l’article
13.1.d) dels Estatuts Col·legials per negligència professional.

Informació agregada i estadística dels ED tramitats durant el 2018:
1. Presumpta infracció del deure establert
a l’article 13.2.a) dels Estatuts Col·legials
per incomplir els deures de les persones
col·legiades.

Situació: finalitzat.
Resolució: sanció lleu consistent en apercebiment.

Situació: en tràmit.

6. Presumpta infracció del deure establert
a l’article 13.2.e) dels Estatuts Col·legials
i a l’article 24.5 de les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària
Catalana (NDCPVC) del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya (CCVC) per manca d’informació clínica del cas.

2. Presumpta infracció del deure establert
a l’article 13.2.a) dels Estatuts Col·legials
per incomplir els deures de les persones
col·legiades.
Situació: en tràmit.
3. Infracció del deure establert a l’article
13.2.d) dels Estatuts Col·legials per conducta negligent dels serveis veterinaris
del centre de referència d’una botiga de
venda d’animals.

Situació: finalitzat.
Resolució: arxivat.
7. Possible infracció del deure establert a
l’article 13.2.d) dels Estatuts Col·legials i
a l’article 24.4 de les Normes Deontològiques Comuns a la Professió Veterinària
Catalana (NDVPVC) per negligència professional.

Situació: finalitzat.
Resolució: sanció greu consistent en multa
econòmica per infringir els protocols sanitaris i de benestar d’aplicació en l’exercici de
la clínica d’animals de companyia en col·lectivitats i posar en risc la salut de la cabana.
4. Infracció del deure establert a l’article
13.2.d) dels Estatuts Col·legials per conducta negligent dels serveis veterinaris
interns d’una botiga de venda d’animals.
Situació: finalitzat.
Resolució: sanció greu consistent en inhabilitació per a l’exercici professional de la
veterinària per conducta negligent al no
aplicar els protocols d’aïllament i hospitalització de l’exercici de la clínica d’animals
de companyia en col·lectivitats, no dur les
històries clíniques correctament posant
en risc la salut la cabana, i no denunciar
sospites de maltractament animal.

Situació: en tràmit.
Servei d’atenció a particulars i usuaris dels
serveis veterinaris
•

Accés a la informació clínica de la mascota i
proves diagnòstiques.

•

Abonament/Factura dels serveis veterinaris
sol·licitats.

•

Elecció i canvi de veterinari.

•

Consentiment informat.

•

Vies per presentar una reclamació a un veterinari.

•

Fulls de reclamació als centres veterinaris.
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•

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

•

Classificació i tipus de centres veterinaris.

•

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

•

Sol·licitud d’informes veterinaris

Consultes sobre el servei veterinari
•

Problemes i sospites d’irregularitats en la
compra d’un animal i possibles malalties del
cadell: les mal anomenades “garanties”.

Consultes sobre els animals de companyia
•

Sospites d’infraccions de la normativa de
protecció animal i de maltractament.

•

Responsabilitats en la tinença d’animals.

•

Conflictes sobre la titularitat dels animals.

•

Conflictes familiars en la tinença d’animals.

•

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

•

Edat mínima de vacunació i/o identificació
en cadells.

•

Informació sobre serveis de necròpsia.

•

Procediment a seguir davant d’un abandonament.

•

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

•

Procediment a seguir davant d’una eutanàsia.
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COMITÈ DE VETERINARIS PER
A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Membres del Comitè
•
•
•
•
•
•
•

Jaume Fatjó (president)
Helena Arce
Anna Ortuño
Laura Almarcha
Lourdes Farré
Esther Fernández
Aurora Alba

El Comitè de Protecció dels Animals (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.
El CVPA 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.
Àmbits de treball durant el 2018:
•

El Comitè es va fer ressò del primer i segon
Congrés Nacional de Benestar Animal, celebrats al novembre de 2017 a Almagro i al novembre de 2018 a Saragossa, amb l’objectiu
d’aprofundir en el coneixement científic del
benestar animal i en la transferència d’informació als veterinaris i d’aquests, a la resta de
la població.

•

Així mateix, s’han rebut al Comitè consultes
de veterinaris vinculats amb protectores
d’animals que s’han adreçat al comitè per
expressar dubtes i inquietuds en relació amb
la gestió de colònies de gats.

•

S’han rebut consultes d’estudiants de Veterinària interessats a obtenir informació en
detecció i intervenció en casos de maltractament animal per a projectes de TFG.

•

El Comitè es va fer partícip de la I Jornada
Veterinària i Salut Pública celebrada al mes
de juny de 2018, sota el títol “Gats Ferals i
Colònies Urbanes: un repte per la professió”,
destinada als professionals veterinaris, responsables de l’administració i entitats protectores d’animals, en la que es va presentar el
programa GIF-VET (Gestió Integral Felina Veterinària), i on també es van abordar temes
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d’interès, com “zoonosi i salut pública”, “cuidadors de colònies de gats” i “competències i
normativa”, amb l’objectiu de contextualitzar
i presentar aquest programa per al control
de les colònies de gats a Catalunya.
•

Pel que fa a l’assessorament a organismes i
entitats, s’ha portat a terme un estudi amb
informe posterior sobre condicions higiènic-sanitàries i de benestar a un centre d’acollida d’animals companyia de la província de
Barcelona.

•

El Comitè ha estat present a les reunions
amb l’ajuntament de Barcelona portades a
terme per grups de treball i comissions en
relació a les zones d’ús compartit (ZUC), àrees
d’esbarjo per a gossos (AEG) i Fauna Urbana
(aus, i altres).

•

El CVPA manté comunicació fluida amb els
cossos i forces de seguretat per tal de treballar conjuntament en la protecció dels
animals en qüestions com el maltractament
animal, animals perduts o animals abandonats.
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ÀREA COMUNICACIÓ
A Portada Comunicació ha realitzat la comunicació del COVB durant el 2018 per a la
cobertura informativa d’esdeveniments, la
redacció de notícies web, la tria de continguts
per a l’Enews i els enviaments puntuals per
correu electrònic, així com la redacció d’informes i altres documents. En aquest apartat
també s’inclouen les principals dades analítiques del funcionament del web, així com
un resum de l’activitat generada a les xarxes
socials del Col·legi.
Cobertura informativa d’esdeveniments del
COVB
Des de comunicació s’ha fet la cobertura informativa d’una sèrie d’actes i activitats destacades,
organitzades pel COVB o amb la participació del
Col·legi. La cobertura consisteix amb l’acompanyament, la realització de fotografies, redacció
d’informació i preparació de documents.
Redacció de notícies web
S’han redactat més de 160 documents i notícies
web relacionades amb l’activitat del COVB, principalment: formació pròpia, formació externa, recordatori de normativa, avisos de salut pública,
campanyes veterinàries, activitats i avantatges
per a col·legiats.

Visites al web del COVB

Veure llistat complet de notícies: http://www.
covb.cat/ca/premsa/noticies
Enews del COVB i enviaments per correu electrònic
S’han preparat i enviat un total de 10 Enews, els
butlletins electrònics del COVB, números del 149
al 158. Cada Enews està format per tres notícies
destacades amb fotografies i entre 10-12 notícies
breus, a més dels apartats de la borsa de treball
i agenda d’activitats.
Veure llistat complet d’Enews: http://www.covb.
cat/ca/premsa/e-news
A més, s’han fet un total de 106 mailings amb
informació i convocatòries puntuals d’interès per
als col·legiats, amb una taxa de recepció del 95%
aproximadament.
Redacció d’informes, discursos i altres documents
També s’han preparat documents per a l’enviament directe als col·legiats, a l’administració
o als mitjans de comunicació. En total, s’han fet
uns 20 documents d’aquestes característiques.
El web del COVB en xifres: (www.covb.cat)

Usuaris

30.451

Usuaris nous

29.487

Sessions

52.909

Número de visites a pàgines

315.811

Dies de més visites

Dilluns, dimarts i dijous

Franges horàries

De 9 a 10 i de 15 a 16 hores
Desktop: 18.008

Dispositius

Mobile: 11.413
Tablet: 1.030

· 35 ·

Manteniment xarxes socials COVB
El COVB té presència a les xarxes socials de Twitter, Facebook i Youtube. Per
a la publicació de continguts a les xarxes socials s’han realitzat un total de 48
documents amb els apunts diaris que es realitzen a Twitter i Facebook. Aquest
document es valida per part del col·legi. Des de les xarxes socials també arriben
consultes dels col·legiats i usuaris de la xarxa que es traslladen al COVB per a la
seva resolució.
Twitter (https://twitter.com/COVBcat)
Nous tuits

Tuits acumulats

Seguint

Seguidors

Gener

20

2.930

562

982

Febrer

25

2.979

561

990

Març

22

3.010

560

997

Abril

26

3.043

559

1.011

Maig

24

3.093

556

1.024

Juny

30

3.129

556

1.040

Juliol

30

3.160

555

1.060

Agost

21

3.195

548

1.064

Setembre

29

3.240

543

1.073

Octubre

30

3.295

543

1.098

Novembre

34

3.334

541

1.102

Desembre

21

3.367

535

1.114

Facebook (https://www.facebook.com/COVBcat/)
Entrades noves

Seguidors

Agrada

Gener

25

1.547

1.566

Febrer

22

1.582

1.604

Març

25

1.598

1.613

Abril

25

1.616

1.631

Maig

29

1.631

1.645

Juny

31

1.648

1.652

Juliol

26

1.658

1.669

Agost

17

1.667

1.671

Setembre

26

1.679

1.687

Octubre

29

1.685

1.693

Novembre

27

1.692

1.700

Desembre

27

1.695

1.703

Youtube (https://www.youtube.com/user/covbcn)
S’utilitza per a la publicació de vídeos d’interès per al col·legi i la professió. Aquest
any s’ha publicat un nou vídeo, versió en català i castellà, sobre el futur de la professió veterinària, realitzat pel consell, amb més de 3.300 visualitzacions.
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ACTIVITATS DESTACADES
•

Festa del Patge i lliurament dels premis del
concurs Animalart 2017

•

Cursa Intercol·legial Sabadell Professional

•

Congrés Mundial de Veterinària - WVAC 2018

•

Presentació als futurs graduats de Veterinària de la UAB

•

Celebració de la diada de Sant Francesc d’Assís a l’Observatori Fabra

•

El COVB a la Festa de l’Animal de Vilanova i
la Geltrú

•

25 anys de l’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya

•

Jornada sobre la Pesta Porcina Africana organitzada a Vic

•

Exposició de les obres del Concurs de Fotografia ‘la meva mascota’
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FESTA DEL PATGE I LLIURAMENT DELS PREMIS DEL
CONCURS ANIMALART 2017
4 de gener
L’inici del 2018 es va viure al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) amb la tradicional Festa del Patge. La celebració, organitzada pensant amb els més petits, va incloure el lliurament de premis del concurs de
fotografia i dibuix Animalart, i un final de festa amb berenar i la música de
Lali Begood.
Els més petits de casa van poder lliurar la carta als Reis d’Orient, a través del patge
reial que va acudir a la seu del COVB. Tots els nens i les nenes participants van
rebre un regal sorpresa en nom del Col·legi. El grup de música Lali BeGood va
oferir un repertori de cançons durant el concert que va amenitzar una festa que
va finalitzar amb un berenar per a totes les persones assistents.
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6. Ext. 3

.211.24.6

a. Tel. 93

Barcelon

CURSA INTERCOL·LEGIAL SABADELL PROFESSIONAL 2018
14 d’abril
La Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2018, “La Intercol”, es va realitzar a la zona de la Mar Bella de Barcelona, el 14 d’abril, amb l’organització
i la col·laboració de diferents col·legis i associacions de professionals de
Catalunya.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) va participar un any més per
fer possible la Cursa Intercol·legial, una cursa que a més de fomentar la pràctica de
l’esport entre els professionals del nostre país, té com a finalitat divulgar i reforçar
els beneficis i la funció social dels col·legis i associacions professionals davant la
societat, el món empresarial, les administracions i l’opinió pública.
La IX Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2018, s’adreça a col·legiats i associats dels respectius col·lectius professionals organitzadors, i està oberta també
a la participació de familiars i amics dels corredors. Tots els participants, amb la
inscripció a la cursa, van aconseguir una samarreta tècnica, el cronometratge
amb xip propi o bé de lloguer, avituallament i la possibilitat de guanyar diversos
obsequis.
La 9a Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 2018. Aquesta nova edició ha
comptat amb el patrocini de Banc de Sabadell i el suport de l’Ajuntament de
Barcelona i l’empresa Gesport.
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CONGRÉS MUNDIAL DE VETERINÀRIA A BARCELONA WVAC 2018
5 - 8 de maig
El 34è Congrés Mundial de Veterinària - WVAC 2018, celebrat a Barcelona va
comptar amb l’assistència de veterinaris i la participació de ponents d’arreu
del món. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va celebrar la Festa
de la Veterinària Catalana al Born CCM. El COVB va ser la seu d’una reunió de
la Federació Europea de Veterinaris i dels Consells Autonòmics de Veterinaris.
Barcelona va acollir del 5 al 8 de maig el 34è Congrés Mundial de Veterinària - WVAC
2018, al Centre de Convencions Internacional (CCIB) amb el lema “Tenir cura dels
animals és tenir cura del planeta”. El WVAC 2018, organitzat per l’Associació Mundial Veterinària (WVA) amb la col·laboració de l’Organització Col·legial Veterinària
d’Espanya (OCV), va aplegar a més de 600 veterinaris provinents de més de 80
països per compartir coneixements en tots els sectors de la veterinària.
Els principals temes tractats al congrés van ser: la salut pública veterinària, la recerca veterinària, la medicina clínica en totes les espècies domèstiques i la formació
acadèmica. L’àrea acadèmica del WVAC 2018 es va centrar en mostrar i explicar
alguns dels avenços tecnològics en medicina veterinària. L’àrea de la salut pública
estava dedicada a com s’han d’abordar les pandèmies o com actuar davant els
desastres naturals quan hi ha animals pel mig. Finalment, la part clínica va tenir
ponències dedicades tant als animals de producció, com de companyia i exòtics.
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Una sola Salut i el Benestar Animal
Dins el marc del Congrés Mundial de Veterinària, el 7 de maig també es va celebrar
la WVA Global One Health Summit. La cimera va reunir a Barcelona a l’Organització
de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), els responsables
de la Associació Mundial de Veterinària (WVA), l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i l’Organització Mundial de Salut Animal (OIE) per parlar de bioseguretat.
En el marc del WVAC 2018 també es va celebrar el Seminari Global de Benestar
Animal amb el qual es va realitzar un debat entre experts sobre el concepte d’aconseguir “Un sol benestar” (“One Welfare”), amb la finalitat de millorar el benestar
animal i humà, així com la conservació ambiental mundial.
Festa de la Veterinària Catalana, al Born CCM
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va celebrar la Festa de la Veterinària Catalana al Born CCM, el dissabte 5 de maig. L’acte va aplegar una nombrosa
representació veterinària dels col·legis veterinaris de Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona, juntament amb la representació dels col·legis de l’Estat espanyol i la
representació internacional del WVAC 2018.
Reunions europees i autonòmiques al COVB
En el marc del WVAC 2018, el COVB també va acollir la reunió de la Junta Permanent de la Federació Europea de Veterinaris (FVE), presidida per Rafael Laguens.
A més, el COVB també va ser el punt de reunió de la Junta Interterritorial dels
Consells Autonòmics de Veterinaris, que va estar dedicada, principalment al projecte VetFutures Europe.
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PRESENTACIÓ ALS FUTURS GRADUATS DE VETERINÀRIA DE
LA UAB
14 de setembre
El COVB va realitzar una sessió informativa per als estudiants dels últims
cursos de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) coincidint amb l’inici de curs 2018-2019.
Un centenar d’estudiants dels últims cursos de Veterinària van assistir a l’acte de
presentació que s’ha realitzat per segon any consecutiu amb la participació de la
vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat, Anna Ortuño; la presidenta del COVB,
Marta Legido, i la veterinària Sílvia Serdà.
Durant la sessió informativa es van explicar les diferents sortides professionals
veterinàries, així com la importància de col·legiar-se per fer front als temes de Responsabilitat Civil i Arbitratge. Tot i que durant la presentació també es va recordar
que la col·legiació és obligatòria per a l’exercici veterinari, també es van explicar
amb detall els motius addicionals que ofereix el COVB, com ara: la formació contínua, la cobertura i assessoria jurídica, el servei de gestoria o la borsa de treball.
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CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS A
L’OBSERVATORI FABRA
6 d’octubre
El COVB va organitzar la celebració de la diada de Sant Francesc d’Assís el 6
d’octubre amb un programa d’activitats socials amb motiu del patró de la
veterinària, i en honor dels col·legiats veterans, amb una missa i una visita
amb dinar inclòs a l’Observatori Fabra.
El programa d’activitats del COVB per la Diada de Sant Francesc d’Assís, s’iniciava
a les 10.30 hores amb una trobada a la seu del COVB. A les 11 hores, missa a la
parròquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep (Josepets), en record dels companys difunts. A les 13.00 hores es va fer una visita guiada de l’Observatori Fabra,
amb una copa de benvinguda prèvia als jardins del recinte situat a Collserola. A les
14.15 hores es va servir el dinar a la terrassa de l’Observatori Fabra i, tot seguit,
es va fer el lliurament de medalles i el sorteig de premis entre els col·legiats i les
col·legiades assistents.
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EL COVB A LA FESTA DE L’ANIMAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ
20 d’octubre
La Festa de l’Animal, que és una iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Mancomunitat Penedès-Garraf,
compta amb el suport del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
La 7a edició de la Festa de l’Animal de Vilanova i la Geltrú va comptar amb un
gran nombre d’activitats, tallers i exhibicions al llarg de tot el dia amb l’objectiu
de continuar treballant per sensibilitzar la ciutadania i fomentar la tinença responsable d’animals. D’entre les activitats, destaca la “Passarel·la de l’adopció”, una
iniciativa que vol facilitar l’adopció responsable de gossos que es troben acollits a
les dependències de la Mancomunitat Penedès-Garraf i en entitats protectores.
També s’hi van instal·lar 40 expositors relacionats amb els animals de companyia;
un Canicross popular; la inauguració del circuit Agility a l’espai de gossos de Baixa-mar. Pel que fa a les xerrades, cada 30 minuts es van abordar temàtiques tan
diverses com els gats urbans; l’esport per a gossos; les pautes per a una bona
adaptació i convivència en cas d’adoptar un gos o tractaments d’acupuntura per
animals de companyia.
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25 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS I HIGIENISTES
DE CATALUNYA
26 d’octubre
Amb el títol “25 anys amb la seguretat alimentària i el consumidor”, l’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) va reunir uns 200
professionals en una jornada realitzada amb motiu dels 25 anys a la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del COVB.
L’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC), entitat que aplega
tècnics especialitzats en els àmbits de la higiene i la tecnologia alimentària, salut
pública i medi ambient, va celebrar els 25 anys amb una jornada dedicada a la
seguretat alimentària i el consumidor, a l’Auditori de la Facultat de Biologia de la
Universitat de Barcelona, el divendres 26 d’octubre.
La jornada va comtat amb les intervencions i la participació del president de
l’AVHIC, Jordi Gisbert; el subdirector territorial del Camp de Tarragona i Terres
l’Ebre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Conrad Casas; i
la presidenta del COVB, Marta Legido. La moderació de la jornada l’ha realitzat la
periodista de TV3, especialista en cuina i alimentació, Tana Collados.
Experts en seguretat alimentària
La jornada, realitzada amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el COVB, va tractar els temes de la seguretat
alimentària, amb José Miguel Mulet, llicenciat en
Química i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de València; i les xarxes
socials, amb Gemma Trigueros, llicenciada en Veterinària i coordinadora d’alimentació de l’OCU.
També hi van haver dues taules rodones: una
dedicada a la seguretat alimentària i la percepció
de salut, amb la participació de Julio Basulto,
dietista-nutricionista; Laura Arranz, doctora en
Alimentació i Nutrició; i José Miguel Mulet, llicenciat en Química i doctor en Bioquímica i Biologia
Molecular. I l’altra, dedicada als resultats de les
inspeccions, amb la participació de Neus Vidal,
periodista especialitzada en lleis de transparència i accés a la informació pública; Mercè Almirall, llicenciada en Veterinària i tècnica de Salut
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Raquel
Arrebola, llicenciada en Ciències Biològiques i
directora de Qualitat dels establiments Viena.
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25
ANYS
amb la

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
i el CONSUMIDOR

Auditori UB Facultat Biologia
Avinguda Diagonal, 643. Barcelona

Divendres, 26 d’octubre de 2018
ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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JORNADA SOBRE LA PESTA PORCINA AFRICANA
ORGANITZADA A VIC
30 d’octubre
Amb el títol “Sabem reconèixer la pesta porcina africana i la pesta porcina clàssica?”, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), amb la
col·laboració del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya i l’Associació de Veterinaris de Porcí de Catalunya (AVPC), va
realitzar una jornada de formació a Vic, el 30 d’octubre.
El membre de la junta del COVB i director de l’Associació Catalana de Productors
de Porcí (Porcat), Ricard Parés, va explicar que no s’han donat casos, però, cal
estar alerta davant la revifada que està vivint la pesta porcina africana en altres
països de la Unió Europea. Per això, la jornada contenia formació específica per a
veterinaris amb l’objectiu de dotar als professionals de les eines necessàries per
detectar possibles casos i evitar-ne l’expansió.
La jornada, que va comptar amb la participació d’una setantena de veterinaris i
professionals del sector porcí, s’ha realitzat a l’Edifici del Sucre, Vic (Osona).
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EXPOSICIÓ DE LES OBRES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
‘LA MEVA MASCOTA’
10 de desembre
L’exposició del Concurs de Fotografia “la meva mascota”, que inclou les fotografies premiades i una àmplia selecció de les que presentades en aquesta
edició, s’ha instal·lat a la Biblioteca Jaume Fuster, on es va poder visitar fins
al 10 de gener en horari d’obertura de la biblioteca de referència del barri
de Gràcia.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va resoldre el Concurs de Fotografia
“la meva mascota” el 24 d’octubre, a la seu del COVB. Tot just després es va iniciar
el recorregut amb una exposició itinerant per les demarcacions dels col·legis
veterinaris de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Les fotos premiades també
van formar part del calendari anual que el Consell edita i reparteix a les seus dels
col·legis veterinaris.
El concurs, que ha aplegat més de 500 obres en aquesta cinquena edició i l’exposició itinerant s’emmarquen dins de les campanyes de sensibilització per a una
tinença responsable dels animals de companyia.
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NOTÍCIES DEL COVB
El 2018 s’han publicat unes 120 notícies al web
del COVB relacionades amb l’activitat col·legial, principalment: formació pròpia, formació
externa, recordatori de normativa, avisos de
salut pública, campanyes veterinàries, activitats i avantatges per a col·legiats.
L’àrea de Benestar Animal de la Comissió Europea explica com resoldre les mossegades
de cues entre els porcs.
4 de gener
Medicació i rehabilitació equina al COVB a
càrrec de veterinaris especialistes en èquids.
10 de gener
L’AVHIC ofereix una nova píndola formativa sobre “els paràsits en els productes de la
pesca”.
11 de gener
L’Associació Nacional de Veterinaris Jubilats
organitza una estada a Alacant del 23 al 30
d’abril.
18 de gener

El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació organitza un curs sobre
l’eradicació de la tuberculosi bovina.
31 de gener
Inscripcions obertes per a la IX Cursa Intercol·
legial, amb la col·laboració del COVB.
31 de gener
El COVB llença una consulta per prioritzar les
preferències formatives veterinàries.
31 de gener
El COVB ofereix un curs sobre nuclis zoològics, amb el suport de la Generalitat i la UAB
i col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.
1 de febrer
AVEPA organitza una sessió sobre les principals actuacions veterinàries d’urgències al
COVB.
6 de febrer
La professió veterinària i el sector porcí, davant el reportatge de ‘Salvados’ dedicat a les
granges.
7 de febrer

El COVB ofereix un curs sobre nuclis zoològics,
amb la col·laboració de la UAB i l’Administració.
18 de gener

Colvet i el Grup Asís organitzen un nou seminari web dedicat al benestar en animals de
producció.
7 de febrer

Els ajuntaments, competents en matèria de
protecció animal i nuclis zoològics.
24 de gener

L’ús fraudulent d’additius en tonyina, nova
proposta de debat de l’AVHIC al COVB.
19 de febrer

El COVB organiza un curso sobre núcleos zoológicos para potenciar el bienestar animal.
24 de gener

L’ACSA publica un recull de normativa en seguretat alimentària actualitzada.
21 de febrer

El Congrés Mundial de Veterinària, a Barcelona del 5 al 8 de maig.
30 de gener

El COVB amplia el servei d’inspecció per potenciar la informació amb els centres veterinaris.
22 de febrer

Catalunya, declarada regió oficialment indemne de brucel•losi ovina i caprina.
31 de gener

El COVB ofrece un curso en línea sobre arritmias de inscripción gratuita para los colegiados.
28 de febrer
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El COVB potencia el vincle i la informació directa amb els centres veterinaris.
2 de març

Veterinària Digna convoca un acte informatiu
i de presentació al COVB.
12 d’abril

El COVB ofereix un curs en línia sobre arítmies d’inscripció gratuïta per als col·legiats.
5 de març

Xerrada sobre la certificació veterinària d’animals de companyia en viatges internacionals.
12 d’abril

El COVB ofereix un Webseminar sobre els problemes d’agressivitat del gat cap a membres
de la família.
5 de març

Alerta de retirada del mercat del medicament
veterinari OVERVAC EC.
13 d’abril

L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya organitza una jornada sobre el futur
immediat de la producció porcina.
7 de març
Publicada la convocatòria d’oposicions per a
cobrir 41 places del Cos Nacional Veterinari.
7 de març
Informació actualitzada sobre el moviment
d’animals de companyia a la Unió Europea.
14 de març
S’obre la convocatòria del primer Premi COVB
per al reconeixement de la qualitat veterinària.
14 de març
La gestión de los núcleos zoológicos despierta el interés de las administraciones y los
veterinarios.
19 de març
Participa en el sorteig d’inscripcions per assistir al Congrés Mundial de la Veterinària
WVAC2018.
6 d’abril
Acte de la Veterinària Catalana amb Motiu
del Congrés Mundial de Veterinària a Barcelona, WVAC 2018.
10 d’abril
La Biblioteca de Veterinària de la UAB incorpora més de 450 novetats en referències
electròniques.
11 d’abril

Seminari en línia sobre el diagnòstic de malaltia renal crònica felina.
16 d’abril
Alerta de retirada del mercat del medicament
veterinari STRESNIL 40 MG/ML.
17 d’abril
Conveni amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat per fomentar la identificació de mascotes.
17 d’abril
Consulta la classificació, el vídeo i la galeria
de fotos de la Cursa Intercol·legial Sabadell
Professional 2018.
23 d’abril
Resultat del sorteig d’inscripcions per al Congrés Mundial de la Veterinària WVAC2018.
24 d’abril
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya convoca el 5è Concurs de Fotografia ‘La
meva mascota’.
25 d’abril
Mesures preventives per a la manipulació del
formaldehid en els centres veterinaris.
2 de maig
Seminari en línia sobre les claus per abordar
la uveïtis anterior en el gos i el gat.
2 de maig
Barcelona acull el World Veterinary Association Congress els dies 6, 7 i 8 de maig.
3 de maig
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Veterinaris d’arreu del món acudeixen a Barcelona per assistir al WVAC 2018.
11 de maig

Guia pràctica sobre la tinença i l’ús de medicaments als centres veterinaris.
26 de juny

Acord exclusiu del COVB i Lant Advocats per
als veterinaris col·legiats de Barcelona.
15 de maig

L’Assemblea General Ordinària del COVB
aprova la gestió econòmica i d’activitats del
2017.
26 de juny

Jornada tècnica sobre la gestió de l’escuat en
porcí a Vic.
17 de maig
Alerta de retirada dels medicaments veterinaris Mastermix Cotrisul, Cristacid Premix i
Solemix Doxicilina.
22 de maig
Jornada Veterinària i Salut Pública al COVB,
dedicada als ‘Gats ferals i les colònies urbanes’.
23 de maig

Envia la teva candidatura per al Premi COVB
de reconeixement de la qualitat veterinària.
26 de juny
La Generalitat de Catalunya obre una convocatòria de subvencions per a la identificació i
l’esterilització d’animals de companyia.
11 de juliol
La placa amb codi QR per a la identificació de
les mascotes ara s’envia activada.
12 de juliol

Presentació de la guia pràctica sobre la tinença i l’ús de medicaments als centres veterinaris.
23 de maig

El COVB convoca els ajuts per a l’assistència
a cursos i congressos veterinaris realitzats
durant 2017.
19 de juliol

Els veterinaris de Catalunya creen el programa GIF-vet per controlar les colònies de gats.
31 de maig

El COVB convoca les beques Ramón Turró per
a la formació veterinària a l’exterior el 2018.
19 de juliol

Píndola formativa de l’AVHiC al COVB dedicada al Sistema APPCC: els prerequisits.
6 de juny

El Consell actualitza la Cartilla Sanitària per
incorporar dades del Passaport veterinari.
23 de juliol

Per mantenir el 10% de la reducció de la taxa
de residus de Barcelona cal renovar l’adhesió
al Pla d’Acció del COVB.
6 de juny

Modificacions de la instrucció sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes.
23 de juliol

El COVB ofereix un seminari web per a l’adaptació al nou Reglament General de Protecció
de Dades.
12 de juny

Es confirma la contaminació i la retirada definitiva del medicament veterinari Overvac EC.
24 de juliol

El COVB convoca una sessió informativa sobre el nou Reglament General de la Protecció
de Dades.
19 de juny

El Consell actualitza el model del formulari
d’informació sobre la protecció de dades.
24 de juliol
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Alerta de retirada del medicament veterinari
Bovigam Lactación Suspensión Intramamaria.
26 de juliol
L’OCV i Asís Formació ofereixen un curs sobre
la gestió de purins en el sector porcí.
20 d’agost
L’oferta d’ocupació pública 2018 inclou 45
places per al Cos Nacional Veterinari i 5 de
veterinaris titulars.
20 d’agost
Seminari web sobre l’entorn domèstic i el
benestar dels animals de companyia.
20 d’agost
Seminari web sobre l’hemograma com a element clau per al diagnòstic, l’11 d’octubre
1 d’octubre
L’Associació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya celebra els 25 anys amb una jornada.
2 d’octubre
Curs d’actualització sobre la tuberculosi
bovina a l’Escola Agrària de Manresa el 25
d’octubre.
3 d’octubre
El COVB acull la primera Jornada para Auxiliar
Tècnic de Veterinària.
10 d’octubre
Seminari web dedicat al control d’al·lèrgens i
substàncies que provoquin intoleràncies als
aliments.
10 d’octubre
La Festa de l’Animal de Vilanova i la Geltrú,
amb la col·laboració del COVB.
10 d’octubre
El lliurament dels premis del concurs de
fotografia ‘la meva mascota’, al COVB el 24
d’octubre.
17 d’octubre

Curs de Director d’Instal·lacions de raigs X
durant el proper mes de novembre al COVB.
17 d’octubre
El COVB organitza una jornada de formació a
Vic per abordar la situació de la pesta porcina
africana.
18 d’octubre
El COVB participa en la Festa de l’Animal de
Vilanova i la Geltrú.
20 d’octubre
El COVB distribueix participacions de la Grossa per al sorteig de Cap d’Any.
25 d’octubre
Els veterinaris lliuren els premis del V Concurs de Fotografia ‘la meva mascota’.
26 d’octubre
Es poden deprimir els animals de companyia
després de les vacances?
5 de setembre
L’Assemblea General del COVB ratifica les accions de la Junta de Govern i l’autoritza per
emprendre accions legals.
7 de setembre
Presentació del COVB als futurs graduats de
la Facultat de Veterinària de la UAB.
13 de setembre
Acte a Girona sobre la recollida, el transport,
el condicionament, la comercialització i el
consum de caça silvestre.
19 de setembre
Jornada tècnica per aprofundir en la tuberculosi en la fauna silvestre.
20 de setembre
El COVB ofereix un curs de preparació d’oposicions per cobrir noves places públiques
veterinàries.
20 de setembre
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El COVB organitza la celebració de la diada
de Sant Francesc d’Assís per al 6 d’octubre.
25 de setembre
Es posposa el lliurament del Premi COVB i es
torna a obrir la presentació de candidatures.
25 de setembre
La vacunació dels animals de companyia és
de vital importància per a la salut pública.
27 de setembre
La seguretat alimentària i el consum, en la
jornada dels 25 anys de l’AVHIC.
26 d’octubre
Dacs Veterinària ofereix una conferència al
COVB sobre les ‘opcions d’ortopèdia i rehabilitació per a la insuficiència del lligament
creuat’.
29 d’octubre
Saragossa acull la II Conferència Veterinària i
Benestar Animal els dies 16 i 17 de novembre.
31 d’octubre
Els veterinaris aprenen a detectar la Pesta
Porcina Africana en una formació organitzada pel COVB.
31 d’octubre
Los veterinarios aprenden a detectar la peste
porcina africana en una formación del COVB.
31 d’octubre
Seovet ofereix un curs sobre malalties oculars hereditàries a la seu del COVB.
7 de novembre
El COVB acull la presentació del Sindicat de
Veterinària - COS.
7 de novembre
Seminari web sobre la radiologia toràcica en
gossos i gats, i les alteracions pulmonars.
7 de novembre

L’Organització Veterinària Col·legial i el COVB
presenten un nou ‘workshop’ sobre l’ús responsable d’antibiòtics.
7 de novembre
Seminari web dedicat a les explotacions extensives d’oví.
22 de novembre
Alerta de retirada del mercat del medicament
veterinari NOROCARP 50 MG/ML.
27 de novembre
Alerta de retirada del mercat del medicament
veterinari TRELACON 20.000 UI/ML.
27 de novembre
Principals motius a tenir en compte per evitar
la devolució de documentació de l’AIAC.
28 de novembre
L’AVEEC organitza una sessió sobre cardiologia equina a la Facultat de la UAB el 13 de
desembre.
28 de novembre
El COVB convoca el Concurs de dibuix i fotografia Animalart 2018.
29 de novembre
Les obres del Concurs de Fotografia ‘la meva
mascota’ s’exposen a Barcelona.
29 de novembre
Enquesta per copsar la situació laboral dels
centres i les clíniques veterinàries.
30 de novembre
Seminari web del COVB i el Grup Asís dedicat
al tromboembolisme arterial felí.
4 de desembre
Programa Assís per a l’atenció de la salut de
veterinaris col·legiats.
5 de desembre
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La identificació dels animals de companyia
com a garantia per a una tinença responsable.
11 de desembre
L’exposició del Concurs de Fotografia ‘la meva
mascota’ s’instal·la a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
12 de desembre
Inscripcions obertes a les Jornades de Porcí
de la UAB i l’AVPC.
18 de desembre
El COVB aporta 775 euros a La Marató de TV3
procedents de la venda de la Grossa.
18 de desembre
La UE declara noves zones indemnes a la brucel·losi i la tuberculosi ovina i caprina.
18 de desembre
La Festa del Patge del COVB per als més petits
de casa, el proper 3 de gener.
20 de desembre
L’Assemblea General del COVB aprova els
pressupostos per al 2019.
21 de desembre
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