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PRESENTACIÓ

Benvolguts col·legiats i col·legiades,
Com bé sabeu, el juliol de l’any 2018 va ser un moment crític per al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona: es va descobrir un gravíssim cas de presumpta corrupció, en un moment
en què la Institució ja no passava, precisament, pel seu millor moment. Afortunadament
aquest cas ha acabat amb l’única sortida possible: l’inici de totes les accions judicials possibles
contra els presumptes imputats, i el principi d’una nova etapa.
I, per començar aquesta nova etapa, l’any 2019 vam iniciar canvis importants. Hem posat
ordre i transparència, incorporant nous gestors i nous auditors al Col·legi. També hem fet
canvis interns importants, entre ells la incorporació d’un gerent i de dues noves assessores,
que han començat una nova etapa en l’assessorament i inspecció de les clíniques.
Els tres Comitès del Col·legi han tingut una activitat intensa: el Comitè de Clíniques ha
treballat per facilitar la denúncia d’irregularitats i s’han obert diversos expedients contra
l’intrusisme professional; també ha tingut una activitat molt intensa el Comitè de Deontologia, que ha estat molt actiu en el cas de presumpta corrupció; i el Comitè de Veterinaris
per la Protecció dels Animals, que ha treballat en diversos informes sobre recomanacions
d’actuació en centres d’acollida i protocols de detecció de maltractament animal.
Des del Col·legi també s’ha treballat per donar més prestigi a la professió veterinària. I per fer-ho,
hem intensificat les sinèrgies amb altres entitats, com AVEPA, AVHIC o la Facultat de Veterinària.
A través del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, hem obert vies de col·laboració
amb els Departaments de Salut, Agricultura i Territori. També hem iniciat una nova etapa de
col·laboració amb els Col·legis de fora de Catalunya i amb la Organización Colegial Veterinaria.
I, finalment, s’han enfortits les relacions amb els altres Col·legis sanitaris, especialment
amb el Col·legi de Metges de Barcelona i amb la Intercol·legial, mitjançant la seva Presidenta
i Degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Com sabeu, l’any 2019 la Junta de Govern del COVB va convocar eleccions. Hi van concórrer
dues candidatures i una d’aquestes va ser exclosa per la Junta Electoral per haver comès actes
suposadament contraris als estatuts col·legials. Aquesta candidatura va recórrer davant el
Jutjat la seva exclusió i actualment el procés electoral es troba suspès per ordre del Jutjat que
tramita el recurs. Tan aviat com sigui legalment possible, és voluntat de la Junta de Govern
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que se celebrin les eleccions, havent-se iniciat negociacions amb les dues candidatures per
tal de poder arribar a un acord transaccional que doni sortida a aquesta situació.
Sabem que hi ha molta feina a fer. Volem que el Col·legi sigui útil per la professió i per totes
les persones col·legiades, des dels més joves fins als jubilats. Però calen molts canvis, que
hem iniciat el 2019, i que ben segur continuaran en els proper anys.
La professió veterinària té al davant importants reptes: la precarietat laboral, la dignificació
de la professió, la nostra imatge davant la societat i hem de tenir un Col·legi fort per afrontar
amb energia tots aquests reptes. Estem segurs que, si fem pinya, entre tots podrem
afrontar aquests canvis i posar la nostra professió al lloc que es mereix.
Avui escrivim aquestes línies en un context molt complex, enmig d'una pandèmia mundial.
Però la nostra professió ha respost amb determinació i ha posat de manifest, un cop més, el
seu rol necessari i imprescindible en l'àmbit de la salut pública. Fins i tot l’Organització Mundial
de la Salut ha incorporat dos investigadors veterinaris de la nostra demarcació per cercar
solucions davant la COVID-19. Són moments, doncs, de màxim compromís i responsabilitat
que, de ben segur, des de la professió veterinària sabrem afrontar i estar a l’alçada.

Ricard Parés Casanova

Marta Legido Mateo

Vicepresident						
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Expresidenta

JUNTA DE GOVERN

Ricard Parés
(B-2621)
Vicepresident

Iñigo Lyon
(B-882)
Secretari

Marta Legido
(B-1454)

Joana Sureda
(B-2760)

Presidenta fins el 31/03.
Membre de la Junta de
Govern del COVB i Vocal
del CCVC (01/04 – 31/12)

Tresorera

Manel Oms
(B-532)

Jaume Fatjó
(B-1980)

Santi Férriz
(B-1420)

Silvia Serdà
(B-1301)

Vocal responsable de les
relacions amb els veterinaris
en l’exercici de la clínica
d’animals de companyia

Vocal responsable
de les relacions amb
l’empresa privada

Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris en l’exercici
lliure d’animals de renda

Substituta de
membres de la
Junta de Govern

Anna Romagosa
(B-1844)

Josep Llupià
(B-453)

Maria Pifarré
(B-1415)

Vocal responsable de
les relacions amb els
veterinaris en l’exercici
lliure d’animals de renda

(Fins el 25/11)

(Fins el 26/02)

REPRESENTANTS
AL CONSELL
DE COL·LEGIS
VETERINARIS DE
CATALUNYA:
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PERSONAL DEL COVB

Prudenci Irurre
Gerent

Mònica Rodríguez
Adjunta a Gerència
/ Departament
Comptabilitat

Elena Oller
Serveis Jurídics

Gemma García
Deontologia /
Departament
Administració

Marta Palau

Nieves Picallo

Departament
Formació /
Comunicació

Departament
Formació /
Departament
Administració

Helena López
Borsa de Treball
/ Departament
Administració

Elisabet Pozo
Recepció /
Departament
Administració

Irene López

Sílvia Vilanova

Assessoria Clínica
Petits Animals

Assessoria Clínica
Petits Animals
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PRINCIPALS XIFRES

2.780

210

Col·legiats

(a 31 de desembre)

2.675

176

Altes

Exercents

11

Actius

Beneficiaris
d’exempció de quotes

105

34

No exercents

166

Baixes
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Ajuts per defunció

Jubilats

31

Tramitacions de Dipòsits de
Medicaments al Departament de Salut

1

Convenis amb
ajuntaments
Ajuntament de Polinyà

51

Comunicacions de Farmaciola Veterinària
(fins al mes de setembre, a partir d’aleshores
es va començar a fer telemàticament)

12.705 €

Societats
professionals:

2 Altes
3 Baixes

Ajuts als jubilats

6

4.800 €

Ajuts per invalidesa

Modificació social
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PRINCIPALS EIXOS D’ACCIÓ
REFORÇ DEL COMITÈ DE CLÍNIQUES

LLUITA CONTRA L'INTRUSISME
PROFESSIONAL

Incorporació de dues noves assessores per
millorar el suport directe i l’atenció més
propera als col·legiats de clíniques.

Advertiments a persones i centres que
oferien diagnosis i tractaments, mitjançant
teràpies alternatives o naturals i garantint
la curació de l’animal.

REFORMULACIÓ I IMPULS
DE LA BORSA DE TREBALL

DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS

Obeint a la realitat actual, amb la voluntat
de potenciar les capacitats dels professionals en recerca o millora laboral i per a
donar una resposta més adequada a les
necessitats dels centres contractants.

Accions contundents contra professionals
i centres que portaven a terme pràctiques
contràries a l'ètica professional.
RECONEIXEMENT A LA PROFESSIÓ

IMPULS DE L'ACCIÓ COMUNICATIVA

Creació i lliurament dels Premis Vets, uns
guardons nascuts per a posar en valor
les millors pràctiques en l’àmbit de la
Veterinària.

Increment de la informació als col·legiats
i recerca d'una major difusió de la tasca
del Col·legi i de la professió a través dels
mitjans informatius i les xarxes socials.

ONE
HEALTH

UNA SOLA
SALUT
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE MEDICINA VETERINÀRIA
Periòdicament, el Col·legi Oficial de Vete
rinaris 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.

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 2019.

CONSULTES ENVERS
EL SERVEI VETERINARI

CONSULTES SOBRE ANIMALS
DE COMPANYIA

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

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

• Abonament/factura dels serveis veterinaris sol·licitats.

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

• Elecció i canvi de veterinari.

• Responsabilitats en la tinença d’animals.

• Consentiment informat.

• Conflictes sobre la titularitat dels animals.

• Vies per presentar una reclamació a un
veterinari.

• Conflictes familiars en la tinença d’animals.
• Obligatorietat d'identificació en la compra
d’un cadell.

• Fulls de reclamació als centres veterinaris.
• Situació col·legial de veterinaris (exercent/
no exercent).

• Edat mínima de vacunació i/o identificació
en cadells.

• Classificació i tipus de centres veterinaris.

• Informació sobre serveis de necròpsia.

• Normativa de Consum: utilització de fulls
oficials de reclamació/queixa/denúncia.
• Sol·licitud d’informes veterinaris.
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RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)
La Responsabilitat Civil Professional (RCP) obliga el 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 2019:

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

27

Queixes tramitades
Estat:

Resultats:

4

4

23

19

En tràmit

Finalitzades
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Negligent

No negligent

BEQUES I AJUTS
BEQUES RAMON TURRÓ
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.
El COVB va destinar prop de 3.500 euros i les
persones beneficiàries d’ajuts per a cursos
el 2019 van ser:

No es va presentar cap sol·licitud per demanar Beca.

• Anna Palazón Zabala
(Col·legiada B-4800)

• Marina Gonzalo Morata
(Col·legiada B-5065)

• Nora Saoudi Gonzalez
(Col·legiada B-5425)

• Helena Broch Pesudo
(Col·legiada B-5560)

• Raquel Ribas Jimenez
(Col·legiada B-5485)
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PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT ALS VETERINARIS
Des de l'any 2011 el COVB te un conveni amb la Fundació Galatea que es renova anual
ment en la línia de vetllar per la salut mental dels professionals de l'àmbit sanitari:
https://www.youtube.com/watch?v=TXGlxyEOShk
Cada col·legi professional dins del conveni disposa d'un enllaç que s'ocupa d'atendre
les trucades dels companys que volen informar-se o tenen interès en rebre suport
i assistència.
EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA ASSÍS?
Es tracta d'un programa específic destinat a atendre els veterinaris amb problemes de
salut relacionats amb l’estrès laboral. El seu objectiu és garantir una assistència sanitària de qualitat per promoure la recuperació de la salut dels bons professionals. Ofereix
gratuïtament als col·legiats en exercici una atenció integral, especialitzada, personalitzada
totalment confidencial en una unitat de tractament específica.
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El mes de novembre, el COVB difon a tots
els col·legiats el curs online: “Promoció de la
salut a la feina: la cura de la salut del professional malalt” de l’Aula de Salut i Benestar
de la plataforma de la Fundació Galatea.

El telèfon de contacte amb l'enllaç del
Programa Assís és el 660 509 582.
També es pot accedir directament a la
Fundació Galatea a través del telèfon
93 567 88 56.

Aquest curs pretén ser una eina d’ajut
al desenvolupament d’una vivència més
satisfactòria de la feina i de prevenció de
l’estrès laboral i el desgast professional. El
seu objectiu és millorar la capacitat adaptativa i la qualitat en l’atenció dels usuaris
del veterinari en el seu exercici diari.

Existeixen dos tipus de serveis assis
tencials:
• Atenció psiquiàtrica individualitzada
• Atenció psicològica mitjançant el SEPS, Su
port Emocional a Professionals de la Salut
http://www.fgalatea.org/ca/PSPS.php
Durant l’any 2019 han estat atesos 5 casos
nous de veterinaris que han accedit voluntàriament al programa.
L’atenció dels 13 pacients actius l’any
2019 ha generat:
• Primeres visites: 5
• Visites successives: 55
• Sessions de psicoteràpia individual: 1
• Sessions de psicoteràpia grupal: 12
• Sessions d’Hospital de Dia: 8
• Controls toxicològics: 13
• Visites de treball social: 8
• Ingressos a la Unitat Clínica:
1 pacient, que ha generat
75 estades hospitalàries
• Servei SEPS: 1 pacient

Programa Assís:
660 509 582
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Fundació Galatea:
93 567 88 56

ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)

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.

47.002

64.454

Nombre total de xips
electrònics introduïts
per veterinaris

Nombre total de xips
registrats el 2019
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GERÈNCIA
A mitjans de 2019 es va crear la posició de Gerència dins l’organigrama del COVB,
posició que ja havia existit amb anterioritat al COVB, essent Prudenci Irurre la persona
designada per dur a terme aquesta tasca. L’objectiu de Gerència ha estat optimitzar
la gestió dels diferents departaments del Col·legi, prioritzant una millor coordinació
i professionalització dels mateixos.
La prioritat marcada és la gestió del talent de l’equip humà que conforma el personal laboral del
COVB, enfocat cap a la millora dels serveis que s’ofereixen als col·legiats. Amb aquest objectiu,
es va fer un estudi i anàlisi dels llocs de treball i es va iniciar una reestructuració dels mateixos
juntament amb una protocolització dels processos laborals.
S’ha iniciat la professionalització del departament de formació amb la posada en marxa
de la plataforma pròpia de formació on-line i s’han creat formacions pròpies del COVB.
S’ha dotat d’un enfoc d’assessorament i suport a les visites que es realitzen als centres
veterinaris.
En definitiva, s’ha definit com prioritari una reorientació del COVB amb l’objectiu d’augmentar
el vincle i sentit de pertinença per part del col·legiat.
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DEPARTAMENT JURÍDIC
El Departament jurídic del COVB ofereix assessorament jurídic i defensa a les perso
nes col·legiades en les qüestions relacionades amb les diferents modalitats d’exercici
professional veterinari.
Les consultes més freqüents es refereixen a temes derivats de l’exercici de la professió
veterinària com reclamacions extrajudicials i judicials en diferents vies, tinença, ús, cessió
i prescripció de medicaments, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de
lloguer i traspassos, constitució i funcionament de societats veterinàries, ordres de cessament o inspeccions i sancions.
També ofereix assessorament legal en les actuacions i iniciatives de la Junta de Govern i
dels Comitès assessors, amb especial dedicació al règim disciplinari.
A continuació, les actuacions destacades del 2019:
ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I PENALS: LLUITA CONTRA L’INTRUSISME
PROFESSIONAL, EL MALTRACTAMENT ANIMAL I LES FALSIFICACIONS
Denúncia penal davant el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) del Ministeri de
l’Interior, contra l’hospital veterinari Vetsolidari de Vilafranca del Penedès i diverses
persones integrants del mateix, amb motiu
de la recepció de diverses denúncies i
avisos adreçats al Col·legi per part de propietaris d’animals i també de professionals
de la veterinària, que feien referència a les
condicions de les instal·lacions, a presumptes actes de maltractament animal i a possibles pràctiques negligents.

Requeriments de cessament en la publicitat i l’oferiment de serveis per tractar
patologies físiques i de comportament
de diferents espècies animals amb les
denominades “teràpies alternatives”
per persones que no ostenten de Veterinaris per envair competències pròpies
d’aquesta professió.
Atenció a les peticions d’informació en
investigacions dels diferents cossos de
seguretat sobre possibles infraccions administratives en matèria de benestar i protecció dels animals o en delictes i faltes penals
relacionats amb animals: documentació i
certificacions veterinàries, falsedat en documents públics i privats, documents d’alta als
registres d’animals de companyia, canvis de
titularitat, passaports, cartilles veterinàries
i normativa sobre les vacunes.

El Comitè de Deontologia del COVB va ava
luar les denúncies rebudes i, finalment, va
traslladar la situació a la Junta de Govern
que va procedir a interposar l’esmentada
denúncia penal davant del SEPRONA.
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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.).

Assessorament a un centre veterinari en
la presentació d’una querella contra una
persona ATV extreballadora per presumptes delictes d’estafa, injúries i calúmnies:
emissió d’Informe jurídic sobre la normativa reguladora dels centres veterinaris, els
requisits per realitzar cirurgies majors i la
manca d’aprovació per el Sistema Nacional
de Salut (SNS) de la formació de reconeixement de les Especialitats sanitàries en la
professió Veterinària.

Assessorament a un centre veterinari per
denúncia contra un treballador no veterinari
per presumptes delicte d’apropiació indeguda de material d’ús exclusiu veterinari.
Assessorament en la denúncia d’un centre
veterinari contra un veterinari treballador
per presumpte delicte d’apropiació indeguda de material i de quantitats cobrades
en efectiu dels clients en l’atenció de les
urgències.

Emissió d’Informe sobre la normativa
reguladora dels honoraris professionals
veterinaris en un procediment d’impugnació costes dels honoraris professionals del
veterinari-pèrit en un judici per maltractament animal.

Emissió d’Informe Jurídic a petició del
Cos de Mossos d’Esquadra en el marc
d’una investigació per presumpte delicte
d’intrusisme professional sobre la identificació mitjançant microxip dels animals
de companyia i la complementació de les
cartilles veterinàries oficials com a actes
propis de la professió Veterinària.
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ACTUACIONS JUDICIALS
Defensa del COVB en el recurs contenciós
administratiu interposat contra la sanció
imposada pel TCDC (Tribunal Català de
Defensa de la Competència) davant el TSJ de
Catalunya que ha anul·lat la multa de 40.000
€ imposada al COVB per l’Autoritat Catalana
de la Competència (ACCO) i declara que el
Col·legi no va restringir injustificadament
l’exercici de la veterinària.

a recordar les condicions higiènico-sanitàries en les que s’ha d’exercir la clínica d’animals de companyia.
El Tribunal confirma que els comunicats
del Col·legi sobre la campanya d’esterilització i identificació de FAADA “Sóc
responsable” sobre els següents aspectes
són conformes a dret i estan dintre de les
seves legítimes funcions:

La Justícia confirma doncs que l’interès del
Col·legi sempre ha estat i és el benestar dels
animals, la salut pública i la defensa de la
professió Veterinària, com demostren l’alt
nivell de satisfacció en el procediments i les
seves normatives que han estat un model
de referència a nivell estatal i internacional.

“Cap iniciativa pot comprometre la independència dels professionals; que la iniciativa no
respecta en la seva totalitat els principis de
tinença responsable i augmenta el risc de
cadellades no desitjades, i que cap entitat
externa a la professió de Veterinari ha de
marcar las pautes de treball.”

L’expedient sancionador es va iniciar al
novembre del 2014 per CIPAC (Comissió
Interlocutora de Protectores d’Animals de
Catalunya) que va denunciar el Col·legi per
unes suposades pràctiques anticompetitives en l’àmbit dels animals de companyia
en matèria d’identificació, registre de cartilles sanitàries i expedició de passaports.
El Col·legi sempre s’hi ha oposat.

Finalment, la Resolució judicial recorda
que correspon al COVB representar i
defensar els interessos de la Veterinària
d’acord amb els interessos i necessitats de
la societat, així com establir normes sobre
l’exercici professional i el seu control.
La segona sanció de l’ACCO al COVB
es referia a una suposada obligació del
COVB als veterinaris d’emprar els documents oficials distribuïts pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)
i a desaconsellar l’ús d’altres “cartilles“.
La Sentència exposa que la Generalitat de
Catalunya no ha aprovat cap normativa
general (Ordre o Reglament) que estableixi
el format i els requisits que ha de tenir la
cartilla dels animals de companyia com a
“document sanitari oficial” i recorda que va
ser el CCVC, representant dels professionals
veterinaris catalans, qui van promoure l’any
2002 la cartilla per animals de companyia
(inicialment gat i got, i després ampliada a

La primera sanció de l’ACCO al COVB es
referia a una suposada prohibició del Col·
legi a les persones col·legiades de participar en campanyes d’identificació i/o
esterilització sense l’autorització prèvia
col·legial i a desaconsellar il·legalment
participar en la campanya de FAADA “Sóc
responsable” iniciada l’any 2012.
La Sentència anul·la aquesta primera infracció perquè declarar provat que el COVB no
ha sancionat mai a cap veterinari per no
demanar la prèvia autorització per participar en campanyes i que el Col·legi es limita
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les fures) i que la Generalitat li va donar el
“estatus de document sanitari oficial”.

els administradors i un empleat d’una botiga
d’animals amb consultori veterinari annex.

Per tant, el TSJ de Catalunya considera que
és raonable que el Col·legi desaconselli la
utilització d’altres cartilles per animals.

Situació: pendent de fixar data de judici oral.
Diligències Prèvies Jutjat d’Instrucció
Penal número 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.

La tercera sanció de l’ACCO al COVB castigava una suposada pràctica anticompetitiva del COVB relacionada amb el sistema
de distribució del material d’ús exclusiu
veterinari (microxip, cartilla sanitària i
document d’alta a l’AIAC) i la inscripció dels
passaports dels animals de companyia.
La Sentència recorda que l’AIAC és un
arxiu privat creat l’any 1987 per la Veterinària amb l’objectiu de que els propietaris
puguin recuperar llurs animals perduts,
que serveix per complir la obligació legal
d’identificar-los i registrar-los i que ha
estat l’únic registre que tenien els veterinaris per complir aquestes obligacions fins
l’any 2006. A més, declara que és la base
de dades més complerta i eficient a Catalunya ja que registra més de 80.000 animals
per any i està connectada amb els registres
estatal (REIAC) i internacional (EUROPETNET
–actualment PETMAXX–).

En tràmit.
Diligències Prèvies Jutjat d’Instrucció Penal
número 18 de Barcelona: compareixença
com a denunciant i part perjudicada 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 S.L.U.) contra els
anteriors President i Tresorer cessats, Josep
A. Goméz Muro i Jordi Vilà i Julià. En tràmit.

Finalment el Tribunal declara provat que el
COVB no obliga als col·legiats a comprar el
lot d’identificació juntament amb el passaport i que el passaport i les cartilles es
poden comprar separadament de la resta
de material, motiu pel que confirma que
aquest sistema de distribució és conforme
a la legalitat vigent.

Recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu num.
16 de Barcelona contra el procés electoral a
la Junta de Govern del COVB: s’ha dictat una
Interlocutòria estimant la mesura cautelar
de suspensió. En tràmit.

Judici oral davant el Jutjat d’Instrucció Penal
num. 20 de Barcelona: compareixença
del COVB com a acusació particular per
presumptes delictes d’intrusisme professional i falsificació de documents oficials, contra
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CONSULTES MÉS FREQÜENTS DE LES PERSONES COL·LEGIADES
Reclamacions civils, règim sancionador i en matèria de
consum (OMICs: 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.
Problemes en la custòdia dels animals ingressats en centres
veterinaris.
Assessorament en normativa reguladora dels medicaments veterinaris: farmaciola, cessió de medicaments,
èquids, prescripcions excepcionals, tipus de receptes, facultat de substitució, tractaments rutinaris, registre d’entrada i
sortida dels medicaments de la farmaciola veterinària, tipus
de medicaments, manca de disponibilitat de medicaments
per tractar pacients.
Assessorament en Dret de Consum i responsabilitats dels
veterinaris en casos de danys a persones i a altres animals:
tramitació dels fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia
i de reclamacions a les OMICs.
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
praxis professional.

20

Agressions i GPPs (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, objecte social
i principi d’exclusivitat.
Gestió de residus sanitaris als centres veterinaris.
Reclamació de morosos i informació sobre les reduccions
fiscals en els casos d’impagats de factures comptabilitzades.
Assessorament en inspecció de la tinença de medicaments
als centres veterinaris.
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Assessorament sobre la normativa reguladora de l’exercici
professional veterinari en una Província diferent a la del
Col·legi professional d’adscripció o en un altre país de la UE
esporàdicament i assessorament sobre el Col·legi territorial
d’adscripció obligatòria.
Informe sobre les funcions pròpies de les persones veterinàries i dels ATVs regulats al Reial Decret 140/2001, de
4 de març que inclou al Catàleg Nacional de Qualificacions Professional la Qualificació Professional d’Assistència
Clínica Veterinària.
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 higiènico-sanitàries. 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 profilaxis i control documental.

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.
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ASSESSORAMENT LEGAL A LA JUNTA DE GOVERN
Informe jurídic i propostes sobre el Protocol de coordinació d’actuacions de vigilància
veterinària en cas de sospita de ràbia de
la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

Dictamen sobre la compatibilitat del càrrec
de President d’un Col·legi Professional i
l’exercici professional al servei de l’Administració Pública i trasllat de consulta a la
Subdirecció General de la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat.

Protocol de seguiment i denúncia a les
autoritats competents o trasllat al Comitè
de Deontologia dels formularis de sospites
d’irregularitats en l’adquisició d’animals
promogut pel Comitè assessor de clínica
d’animals de companyia.

Informe jurídic sobre el sistema dels Acords
de la Junta de Govern, el règim econòmic i
la normativa de transparència i les normes
de bon govern que són d’aplicació a aquest
Col·legi establertes a la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern, i propostes per
implantar les següents mesures:

Reglament intern de la Junta de Govern
de funcionament del Servei d’Orientació
Professional i Borsa de Treball (SOPB)
del COVB.

• Publicació de la Memòria anual d’activitats.
• Publicació de la Memòria de gestió econòmica.
• Publicació dels pressupostos i liquidacions pressupostàries (trimestrals) indicant
les despeses de personal i les retribucions dels membres de la junta de govern
per raó del seu càrrec.

Informe legal sobre la modificació del
DARPA del talonari oficial de receptes d’estupefaents del Reial Decret 1675/2012, de
14 de desembre, pel que es regulen les
receptes oficials i els requisits especials de
prescripció i dispensació d’estupefaents
per ús humà i veterinari.

• Publicació dels comptes anuals i dels infor
mes d’auditoria.
• Elaborar un Codi de conducta de l’actuació dels membres dels òrgans de govern
del COVB de conformitat amb el principis
i regles de l’art. 55 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre.

Al·legacions a l’aprovació inicial del “Pla
Estratègic del Nou Model de Zoo de Barcelona: una mirada cap al futur” promogut i
redactat per la Direcció del Parc Zoològic,
en coordinació amb l’ACVC (Acadèmia de
Ciència Veterinària de Catalunya) i la Facultat de Veterinària de la UAB sobre la medicina veterinària i la conservació dels animals
als parcs zoològics.

Esborrany de Codi d’Ètica i Conducta de
la Junta de Govern del COVB: redacció
d’Informe jurídic sobre les al·legacions
presentades.
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a la normativa sobre gossos considerats
potencialment perillosos:

Reformulació dels comptes anuals dels
exercicis 2012 a 2017 dipositats al Registre
Mercantil d’Assessoria Fiscal Veterinària,
S.L.U, i Acta de consignació d’Acords del soci
únic posant de manifest les irregularitats
detectades amb reserva de l’acció social de
responsabilitat que prescriu als quatre anys
que queda interrompuda mentre duri l’acció penal endegada per la Junta de Govern.

II) Establiment dels criteris objectius per
determinar la potencial perillositat.
II) Formació habilitant per emetre Informes
sobre potencial perillositat.
Protocol per la inscripció al Registre de
Professionals i de Centres Veterinaris dedicats a la clínica d’animals de companyia i
pel seguiment i control del material d’ús
exclusiu veterinari per protegir la salut dels
animals i assegurar-ne la traçabilitat i evitar
usos indeguts.

Actuacions conduents a la dissolució i
posterior liquidació d’AFV per tal de sotmetre la seva activitat del seu règim econòmic
als òrgans de control del COVB: Assemblea
General de persones col·legiades i Junta
de Govern.

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

Assessorament sobre el contingut dels
talonaris de receptes per animals de companyia del COVB, de la normativa reguladora
de la prescripció veterinària i les condicions
d’ús dels diferents tipus de receptes.

Informe jurídic sobre la normativa reguladora de les condicions higiènicosanitàries
d’una campanya de foment de la identificació en una Fira organitzada per l’Ajuntament de Sabadell.

Proposta a la Direcció General de Comerç
d’inclusió dels serveis veterinaris entre els
beneficiaris de les subvencions en l’àmbit
del comerç i pel desenvolupament en l’àmbit digital.

Informe jurídic sobre la inexistència d’infracció de la normativa reguladora de
patents i marques en requeriment de cessació en la utilització del terme “Observatori
per a la gestió felina integral” pel Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el
COVB de l’Associació El Jardinet dels Gats, en
el programa GIF.VET (programa de Gestió
Integral Felina Veterinària) del CCVC.

Propostes al Departament de Territori i
Sostenibilitat en les següents matèries:
Curs sobre Nuclis Zoològics: Programa
d’higiene i Profilaxis, criteris per avaluar
el benestar dels animals allotjats amb el
suport de la Generalitat de Catalunya,
la Facultat de Veterinària de la UAB i de
l’Ajuntament de Barcelona; Proposta de
Protocol d’actuació Veterinària en l’atenció i detecció de gossos sospitosos d’importació irregular; Propostes en relació

Revisió i adaptació del procediment d’inscripció de les Societats Professionals Veterinàries al Registre del COVB.
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ASSESSORAMENT LEGAL AL COMITÈ DE DEONTOLOGIA
La funció disciplinària del COVB està regulada als Estatuts col·legials i a la normativa deontològica sectorial i pels principis i normes del Dret Administratiu general regulador del procediment sancionador.
Les funcions principals d’assessorament són les següents:
• 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.

• Qualificació de denúncies.
• Assessorament en la tramitació dels expedients disciplinaris.
• Resolució de les queixes i dels recursos
de les persones denunciants.
• Propostes d’actuació en interès i defensa
de la professió.
• 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 P.I.F. (Puesto de Inspección Fronterizo)
relacionades amb els 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 veterinaris: causes en
les que es pot aixecar el secret professional.
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INFORMES NORMATIUS
Informe normatiu sobre les condicions higiènico-sanitàries
de la campanya de promoció de la identificació i el cens dels
animals de companyia a l’Ajuntament de Balsareny establertes al Reglament per a l’exercici professional en clínica
d’animals de companyia aprovat per l’Assemblea General
de Presidents d’11 de juliol de 2015 del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.
Informe jurídic sobre la obligació d’esterilitzar els animals
de companyia de l’article 11.3 del Decret Legislatiu, 2/2008,
de 15 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Protecció dels Animal i la manca de definició de l’edat a la
que es pot sotmetre un animal a aquesta intervenció a la lex
artis ad hoc establerta als protocols aprovats per la ciència
veterinària. Trasllat de consulta al Comitè per la Protecció
dels Animals.
Davant aquesta situació, s’ha traslladat una consulta al
Comitè de Protecció dels Animals del COVB per tal que informin sobre els esmentats protocols i determinin si es pot
esterilitzar un animal de companyia entre les vuit i les dotze
setmanes de vida, que us farem arribar i que traslladarem
al Comitè de Deontologia del COVB als oportuns efectes.
Informe sobre les modificacions normatives en matèria
de prescripció de medicaments veterinaris per animals de
producció i la categorització en l’ús d’antibiòtics: REGLAMENT
(UE) 2019/6 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL d’11
de desembre de 2018 sobre Medicaments Veterinaris i pel
que es deroga la Directiva 2001/82/CE i REGLAMENT (UE)
2019/5 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL d’11 de
desembre de 2018 que modifica el Reglament (CE) núm. o
726/2004 pel qual s'estableixen procediments comunitaris per a l'autorització i el control dels medicaments d'ús
humà i veterinari i pel qual es crea l'Agència Europea de
Medicaments, el Reglament (CE) núm. o 1901/2006 sobre
medicaments per a ús pediàtric i la Directiva 2001/83 / CE per
la qual s'estableix un codi comunitari sobre medicaments
per a ús humà.
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Informe adreçat a la Guàrdia Urbana de Barcelona sobre
la inexistència de la obligació per les persones veterinàries
de denunciar a les persones posseïdores o propietàries de
gossos considerats potencialment perillosos per no tenir la
preceptiva llicència municipal per la seva tinença o la cria
sense la corresponent autorització administrativa.
Normativa sobre medicaments amb destí a animals de
companyia:
• Revisió i actualització de la Guia pràctica sobre tinença, ús,
cessió i prescripció de medicaments per animals de com
panyia: compendi d’informació sobre els diferents tipus
de medicaments d’ús veterinari per informar dels procediments legals per la seva obtenció, administració, cessió
i prescripció.
• Actualització dels continguts a la seu virtual del COVB:
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;
residus sanitaris.
• Conferència sobre la Guia pràctica per la tinença, l’ús, la
cessió i la prescripció de medicaments per animals de
companyia.
Informe sobre els canvis del DARPA per la comunicació de
la farmaciola veterinària electrònica i les responsabilitats
dels veterinaris prescriptors.
Informe sobre la gestió dels residus sanitaris als centres
veterinaris i els cadàvers dels animals de companyia no
infecciosos o contaminats amb productes de risc.
Informe sobre responsabilitats les responsabilitats legals
del veterinari davant una greu reacció adversa de mort
d’un pacient després de prescriure i administrar un medicament veterinari seguint les indicacions de l’autorització
del producte.
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Informe sobre el model de comunicació de tractaments
prescrits per veterinaris que exclouen els èquids de la
cadena alimentària.
Propostes de millora i actuació en la Proposició de Llei
de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista.
Informe sobre la Proposició de llei per a prohibir els cetacis
i els otàrids en captivitat i els delfinaris a Catalunya.

Aquesta funció assessora serveix per fer protocols d’informació que el servei del COVB
d’atenció als usuaris de la medicina veterinària difon entre els particulars i les Admi
nistracions que plantegen consultes al Col·legi en aquestes matèries.
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DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
Cursos, sessions, seminaris, WebSeminars, monografies i conferències tècniques
veterinàries realitzades pel COVB durant el 2019.
CURSOS
Curs Tendències en Nutrició de Petits
Animals

Curs per a la preparació per a les opo
sicions del Cuerpo Nacional Veterinario

Data: 24.10.2019
Ponents: Marta Hervera
Assistents: 50 inscrits aprox.

2 o 3 dissabtes al mes
Gener-Desembre 2019
Ponent: Eduardo Vijil
Assistents: 50 inscrits aprox.

JORNADES
Jornada tècnica centrada en l’aprofita
ment dels aliments i l’alimentació animal

Jornada ‘Prescripció d’Antibiòtics i Re
cepta Veterinària amb la col·laboració
de l’Associació de Veterinaris de Porcí de
Catalunya’

Data: 13.06.2019
Ponent: Federico Sierra
Assistents: 50 inscrits aprox.

Data: 26.02.2019
Ponent: Cristina Muñoz
Assistents: 35 inscrits aprox.

Jornada sobre aspectes bàsics del maltrac
tament animal en la clínica veterinària

Jornada tècnica de capacitació per a la
identificació d’èquids

Data: 26.06.2019
Ponent: Alfredo Fernández
Assistents: 19 aprox.

Data: 25.04.2019
Ponents: Bernat Serdà, David Argüelles,
Sandra Corbalan, Montse Rosàs, Tere Jiménez
i Enric Sarró
Assistents: 60 aprox.
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Xerrades amb l’alumnat de Veterinària
de la UAB

Sessió sobre tinença, ús, cessió i prescrip
ció de medicaments als centres veterina
ris per a animals de companyia

Data: setembre de 2019
Ponents: Ricard Parés i Sílvia Serdà

Data: 26.09.2019
Ponent: Elena Oller
Assistents: 130 aprox.

FORMACIÓ AMB EL CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA
Jornada ‘Gats ferals i colònies urbanes,
un repte per a la professió’
Data: 06.06.2019
Ponents: Juan Carlos Ortiz, Marta Amat,
Natalia Jaraba, Luis Javier Yus i Verónica
Araunabeña
Assistents: 75 aprox.

FORMACIÓ AMB EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA
Webseminar: Benestar animal en el sa
crifici
Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Webseminar. Estudi i optimització de
sistemes de producció sostenibles i alter
natius: producció ecològica i les races
autòctones

Data: 02.04.2019
Ponent: Antonio Velarde
Assistents: 56 aprox.

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB
Data: 23.05.2019
Ponent: Carmelo García Romero
Assistents: 36 aprox.

Webseminar. El veterinari com assessor
en matèria de condicionalitat
Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB
Data: 30.04.2019
Ponent: Natalia Eisenberg
Assistents: 18 aprox.
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Webseminar. El control veterinari en men
jadors escolars

Webseminar. Els reptes per a la sosteni
biliat de la indústria alimentaria

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Data: 18.06.2019
Ponent: Álvaro Mateos Amann
Assistents: 48 aprox.

Data: 28.11.2019
Ponent: Irene Ruiz Villar
Assistents: 23 aprox.

Webseminar. El benestar de les gossades

Webseminar. Control veterinari i comer
cialització de carns d’origen silvestre

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Data: 24.09.2019
Ponent: Joan Carles Ortiz
Assistents: 47 aprox.

Data: 17.12.2019
Ponent: Carlos Díez Valle
Assistents: 44 aprox.

Webseminar. Webseminar Impactes me
dioambientals producció agroganadera

Curs. Elements bàsics del maltractament
animal en la clínica veterinària

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Grup Asís - Consejo General de Colegios
Veterinarios de España - COVB

Data: 29.10.2019
Ponent: Carmelo García Romero
Assistents: 25 aprox.

Data: 26.06.2019
Ponent: Alfredo Fernández Álvarez
Assistents: 19 aprox.
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FORMACIÓ AMB EL GRUPO ASÍS FORMACIÓN
Webseminar. Eliminació inadequada en
gats: estrès o no estrès, aquesta és la
qüestió

Webseminar. Les aus i els rèptils a la clínica
generalista de mascotes

Grup Asís-COVB

Data: 12.11.2019
Ponent: Jose María López
Assistents: 94 inscrits aprox.

Grup Asís-COVB

Data: 12.06.2019
Ponent: Pablo Hernández
Assistents: 190 inscrits aprox.

Webseminar. Casos clínics en cardiores
piratori. Resolem dubtes

Webseminar. Programes de vigilància de
zoonosi i de la resistència als antibiòtics
en animals

Grup Asís-COVB
Data: 12.12.2019
Ponent: Marta Planellas
Assistents: 186 inscrits aprox.

Grup Asís-COVB
Data: 18.09.2019
Ponent: Jose Luis Sáez
Assistents: 90 inscrits aprox.

Curs online Introducció al món de reha
bilitació-fisioteràpia veterinària

Webseminar. Fons ocular: claus per a
facilitar l’exploració i la diagnosi

Grup Asís-COVB
Gener-Desembre 2019
Ponents: Ramón Sever i Laetitia Hury
Assistents: 230 inscrits aprox.

Grup Asís-COVB
Data: 25.09.2019
Ponent: Marta Leiva
Assistents: 192 inscrits aprox.

Curs online de casos clínics de Medicina
Interna

Webseminar. Maneig del pacient en shock

Grup Asís-COVB

Grup Asís-COVB

Gener-Desembre 2019
Ponent: Coralie Bertolani
Assistents: 255 inscrits aprox.

Data: 08.10.2019
Ponent: Cristina Fragío
Assistents: 141 inscrits aprox.
Webseminar. Errors freqüents en ecogra
fia, des de la medicina interna a les
imatges
Grup Asís-COVB
Data: 22.10.2019
Ponent: Pablo Gómez
Assistents: 155 inscrits aprox.
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FORMACIÓ AMB LA ASOCIACIÓN DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO
Controles a la importación de Materia
les en Contacto con Alimentos (MECAs) y
productos de origen no animal (PONAs)
susceptibles de contaminación con
micotoxinas"
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario

Control veterinario en frontera: contro
les a la importación de productos desti
nados a la alimentación animal"
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario
Data: 25.04.2019

Data: 09.05.2019

SEMINARIS AVEPA

SESSIONS DE L’AVHIC

Seminari AVEPA. Formació continuada
Etologia

Sessió formativa. Coaching i la interpre
tació dels judicis

Data: 23.02.2019

Data: 07.05.2019
Ponent: Joaquim Domingo

Seminari AVEPA. Formació continuada
Imatge
Data: 30.03.2019

Taller formatiu. Com ser tècnic de quali
tat, inspector o consultor en la indústria
alimentària i sobreviure en l’intent

Seminari AVEPA. Formació continuada
Medicina Felina

Data: 05 i 07.11.2019
Ponent: Joaquim Domingo

Data: 18.05.2019

Taula rodona. Listèria, lliçons d’una crisi
Data: 26.11.2019
Ponents: Juan Ramon Hidalgo, José Juan
Rodriguez Jerez, Carme Chacón Villanueva i
Oriol Güell Dominguez

Seminari AVEPA. Formació continuada
Dermatologia
Data: 30.11.2019
Seminari AVEPA. Formació continuada
Traumatologia
Data: 14.12.2019
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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.

INSCRITS PER
SITUACIÓ LABORAL

TOTAL INSCRITS
Gener

550

Febrer

510

Març
Abril

Aturat 72

Treballador
autònom
45

462
431

Maig

415

Juny

407

Juliol

408

Agost

403

Setembre

382

Octubre

384

Novembre

388

Desembre

393

Contracte laboral
276

Total 393
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OFERTES DE TREBALL

Gener

38

17

5

9

7

1

12

4

2

4

2

51

Febrer

41

22

6

8

5

0

16

6

5

1

4

57

Març

58

32

15

6

5

0

13

5

1

1

6

71

Abril

29

22

1

0

6

0

11

5

1

1

4

40

Maig

65

37

2

15

11

0

18

3

4

3

8

83

Juny

51

28

3

8

12

0

11

6

0

1

4

62

Juliol

52

28

4

9

11

1

19

8

4

4

3

72

Agost

55

31

9

11

4

0

7

1

3

0

3

62

Setembre

32

23

4

4

1

0

8

1

3

4

0

40

Octubre

34

24

1

4

5

0

9

0

2

4

3

43

Novembre

30

12

6

8

4

1

17

6

4

4

3

48

Desembre

16

13

1

0

2

0

0

0

0

0

3

16
645

EVOLUCIÓ DE LES OFERTES
83
72

71

62

57

62

51

48

50
40

40

50
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25

25
16
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL
35

AGO

SET

OCT

NOV

DES

EVOLUCIÓ OFERTES DIFERENTS SECTORS
Clínica

Producció

Empresa

50

50

25

25

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

EVOLUCIÓ OFERTES CLÍNICA
Consulta

Consulta-Urgències

Urgències

Substitucions

25

25

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

36

AGO

SET

OCT

NOV

DES

EVOLUCIÓ OFERTES EMPRESA
Tècnic Comercial

Assessorament
Tècnic

Higiene
Alimentària

Altres
departaments

5

5

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

OFERTES PER ANYS

668

677

645

554
500

500

452
332

250

250
217

225

2012

2013

2014

2015

2016
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2017

2018

2019

ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL
Gràcies a l’acord amb Sellarés Assessors, presentat al mes de gener de l’any 2019, el COVB
ha començat a prestar assessorament en l’àmbit fiscal i comptable i en l’àmbit laboral.
El servei ha tingut una molt bona acollida per part dels col·legiats i s’han pogut portar a
terme més d’un centenar d’actuacions:

Fiscal / Comptable

Laboral

Alta Hisenda

1

Autònoms

8

Facturació

2

Baixes / Prestacions

10

IVA / IRPF

2

Constitució de societats

2

Assegurances

1

Nòmines

5

Total

6

Contractació

18

Conveni laboral

1

Cotització / Afiliació

4

Extincions

20

IRPF Nòmina

6

Jubilació

1

Modificació substancial

3

Permisos / Descansos

33

Registre de Jornada

7

Subrogació

1

Altres

1

Total

120

Fiscal / Comptable

Laboral

6

120
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COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA
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.
MEMBRES DEL COMITÈ

(Col·legiada B-1906)

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 2019, s’han
tramitat els procediments que a continuació
es relacionen:

Noemí Galí Hernández

PROCEDIMENTS DEONTOLÒGICS

Luisa Amoribieta López (Presidenta)
(Col·legiada B-487)

Esther Fernández Plana

(Col·legiada B-1964)

Nombre de casos:
31

Marta Arboix Baltà (Col·legiada B-1711)
Isidre Otero San Mauricio

Especialitat:
Petits animals

(Col·legiat B-2967)

Òscar Ortega Benito (Col·legiat B-3130)

Diligències Informatives:
26

Joaquim López-Grado Padreny
(Col·legiat B-1503)

Expedients disciplinaris:
5

Anna Bertó Garcia (Col·legiada B-4412)
Jordi Serratosa Vilageliu
(Col·legiat B-699)

Martí Pumarola Batlle
(Col·legiat B-2432)
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DETALL DE DENÚNCIES 2019
DI: Diligències Informatives; període d'informació prèvia per tal de conèixer les circumstàncies del cas concret
i la conveniència o no-conveniència d'iniciar l'expedient disciplinari (Art. 60.1).
ED: Expedient Disciplinari; tramitació d’un procediment sancionador quan hi ha indicis d’infracció deontològica.

Tipus

Motiu

Situació

1 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

2 / ED

Presumpta negligència: Tractament prescrit

Arxivat

3 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

Arxivat*

4 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

Arxivat

5 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

6 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

7 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic

Arxivat

8 / DI

Presumpta negligència: Identificació i informació deficient al client

Arxivat

9 / DI

Presumpta negligència: Falta atenció urgències

En tràmit

10 / DI

Altres

En tràmit

11 / DI

Altres

Arxivat

12 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

Arxivat

13 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic, Tractament prescrit i Altres

Arxivat

14 / ED

Altres

Suspensió tramitació

15 / ED

Altres

Suspensió tramitació

16 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica
i Tractament prescrit

En tràmit

17 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic

Arxivat

18 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic

En tràmit

19 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica
i Falta consentiment informat

En tràmit

20 / DI

Altres

Arxivat

21 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

22 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic i Altres

Arxivat

23 / DI

Altres

En tràmit

24 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica i Falta atenció urgències

En tràmit

25 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic i Tractament prescrit

Arxivat

26 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

27 / DI

Presumpta negligència: Intervenció quirúrgica

En tràmit

28 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic i Falta consentiment informat

En tràmit

29 / DI

Presumpta negligència: Error diagnòstic

En tràmit

30 / ED

Altres

Arxivat

31 / ED

Altres

En tràmit

* Arxivament del cas per no quedar acreditada la comissió de cap infracció.
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INFORMACIÓ AGREGADA I ESTADÍSTICA DELS EXPEDIENTS DISCIPLINARIS
TRAMITATS DURANT EL 2019: TOTAL 5

1

Presumpta infracció de l’article 24.5 de
les NDCPVC que estableix que l’actuació veterinària quedarà registrada en la
corresponent historia o fitxa clínica.

Situació: arxiu per manca d’acreditació de
la conducta imputada després d’aportar
dita informació.

Tanmateix, el veterinari està obligat a con
servar els protocols clínics i els elements
materials de diagnòstic.

2

articles de l’esmentada norma: Article 17.9;
Article 18.1; Article 19; Article 23; Article
40, lletres e), f) i i); Article 43.2; Article 43.3
i 43.4.

Presumpta infracció de l’article 13.2.a)
dels Estatuts col·legials que estableixen que són deures de les persones col·
legiades “Complir tot el que disposen els
presents Estatuts, els reglaments interns
aprovats legalment i tots els acords de
l’Assemblea General i de la Junta de Govern que
siguin vigents", per infracció dels següents

Situació: suspensió de la tramitació en aplicació de l’article 65.2 dels Estatuts col·legials.

3

Presumpta infracció de l’article 13.2.a)
dels Estatuts col·legials que estableixen
que són deures de les persones col·legiades “Complir tot el que disposen els presents
Estatuts, els reglaments interns aprovats
legalment i tots els acords de l’Assemblea
General i de la Junta de Govern que siguin
vigents”, per infracció dels següents articles

de l’esmentada norma: Article 27; lletres e),
f) i i) de l’Article 40; Article 43.2; Article 43.3;
Article 43.4 i Article 13.1.d).

4

cliente, antes de realizar actos clínicos que
puedan suponer un riesgo para el animal y
debe facilitarle previamente toda la información necesaria al respecto. (…).”

Situació: suspensió de la tramitació en aplicació de l’article 65.2 dels Estatuts col·legials.

Presumpta infracció de l’article 18.2 del
Codi deontològic per a l’exercici de la
professió Veterinària aprovat per l’Assemblea
General del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España que estableix que
“El veterinario tiene el deber de solicitar y
obtener el consentimiento expreso y escrito del

Situació: arxiu per manca d’infracció disci
plinària.
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5

les Normes Deontològiques Comuns a la
Professió Veterinària Catalana (NDCPVC)
del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya que estableix que “L’actuació veterinària quedarà registrada a la història o fitxa
clínica. Tanmateix, el veterinari està obligat a
conservar els protocols clínics i els elements
materials de diagnòstic." i Article 3.3 apartat
3r del Reglament per a l’exercici professional en una clínica d’animals de companyia
que estableix que: “En nom de la protecció de
la salut i benestar animal, de la salut pública
i de la prevenció de zoonosis: (…) Tots els
centres o establiments veterinaris hauran de
tenir un accés independent i hauran d’estar
degudament aïllats, amb la finalitat de garantir i preservar la salut i el benestar animal i no
posar en risc la salut pública. Quan un establiment veterinari estigui situat en un establiment
comercial podran tenir accés comú, però les
seves dependències es trobaran ubicades de
manera degudament aïllada i diferenciada.”

Presumpta infracció en l’exercici clínic
amb una col·lectivitat d’animals d’un
nucli zoològic i en centre veterinari de l’article 13.2.d) dels Estatuts col·legials que
estableix que “Són deures dels col·legiats:
d). Exercir la professió amb la més pura ètica
professional i d’acord amb l’esperit i la lletra
dels presents Estatuts. Els col·legiats estan
obligats envers els seus clients a complir amb
la màxima diligència i zel la seva professió. En
el desenvolupament d’aquesta funció, s’ajustarà a les exigències sanitàries, tècniques,
deontològiques i morals adequades a cada
acte veterinari, realitzant diligentment totes
les seves activitats professionals i a seguir
una formació continuada."; Article 13.2.l)
dels Estatuts col·legials que estableix que
“El veterinari o la veterinària ha de donar un
tracte respectuós i digne als pacients, evitant
qualsevol maltractament o patiment innecessari, i evitar per tots els mitjans, inclosa la
denúncia a l'autoritat administrativa competent, que els clients els maltractin, i procurar
els mitjans necessaris per protegir-los de les
conductes castigades per la normativa vigent
sobre protecció animal."; Article 24.5 de

Situació: en tràmit. El Comitè de Deontologia ha elevat una proposta de sanció.
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COMITÈ ASSESSOR PER A L’EXERCICI DE
LA CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA
MEMBRES DEL COMITÈ DE CLÍNIQUES
Manel Oms Pueyo (President)
(Col·legiat B-532)

Íñigo Lyon Magriñá
(Col·legiat B- 882)

M. Soledad de Irala Indart
(Col·legiada B-1215)

Sílvia Serdà Cabré
(Col·legiada B- 1301)

Hèctor Casas Escribano
(Col·legiat B-3205)

CENTRES INSCRITS AL REGISTRE DE CENTRES VETERINARIS
PER ANIMALS DE COMPANYIA DEL COVB

806

Centres registrats, dels quals:
112
Serveis a domicili

347 Consultoris
419 Clíniques
39 Hospitals

41
Veterinaris responsables de nuclis zoològics

1 Centre de referència

Durant el 2019 s’han inscrit:
14
Nous registres
30
Baixes registres
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RESUM DE L’ACTIVITAT 2019
El Comitè de Clíniques ha modificat, durant el darrer any el control dels centres veterinaris
(consultoris, clíniques i hospitals) i ha impulsat el servei d’assessorament en aquest sector
professional. Al novembre de 2019 s’incorporen dues veterinàries, amb experiència en la
clínica de petits animals, Sílvia Vilanova i Irene López.
En el departament d’assessoria clínica s’informa sobre tots els passos necessaris per
donar d’alta, modificar o donar de baixa un centre. S’atenen dubtes sobre gestions dels
propis col·legiats en quant al seu dia a dia i s’insisteix en la importància de conèixer
i complir el Reglament per a l’exercici de la clínica d’animals de companyia aprovat l’any
2015. També s’han resolt dubtes sobre la Llei del Medicament i Aliments de Prescripció,
entre d’altres.
S’ha aplicat un model de control basat en garantir que tots els centres disposin dels requisits humans, instal·lacions i material mínims requerits segons la seva classificació. Per
fer-ho, s’ha iniciat una tasca d’actualització i sistematizació de criteris adaptada als actuals
protocols veterinaris i a l’evolució de la clínica veterinària, per tal d’aplicar amb les degudes garanties el Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de companyia
aprovat pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya l’any 2015.
Aquesta tasca s’ha coordinat mitjançant consultes al Consell General de Col·legis Veterinaris
d’Espanya i a aclarir les condicions mínimes que ha complir un quiròfan per poder-hi
practicar cirurgies majors o les sales d’hospitalització.
Aquest any s’han efectuat un total de 645 revisions a centres veterinaris.
Un dels treballs més destacats que ha dut a terme el Comitè de Clíniques durant aquest
any ha estat facilitar la denúncia d’irregularitats mitjançant l’elaboració d’un document
per tal de que veterinaris disposin d’una eina per comunicar les irregularitats que puguin
detectar a la seva pràctica diària, especialment en l’adquisició de mascotes. Aquests documents estan a disposició dels veterinaris a la pàgina web del COVB.
Un altre dels esforços del Comitè ha estat la lluita contra l’intrusisme professional. S’han
seguit i denunciat casos d’intrusisme de persones no veterinàries que ofereixen tractaments
de comportament animal, així com pràctiques veterinàries realitzades en instal·lacions
no adequades.
S’ha fet un exhaustiu seguiment de les cartilles oficials veterinàries del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya (CCVC), d’ús exclusiu veterinari, davant la detecció de múltiples
irregularitats que posen en perill la salut dels animals i el seu benestar. S’ha elevat al CCVC
una proposta de numeració de totes les pàgines de la cartilla per evitar i dificultar pràctiques irregulars o manipulacions fraudulentes, destacant a més les implicacions deontològiques que pot tenir una custòdia o un ús incorrecte.
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Igualment per tal d’adaptar-nos a la normativa sobre tinença, ús i prescripció de medicaments i facilitar-ne la gestió a les clíniques, es creen dos nous models de talonaris de receptes
veterinàries, una amb còpia simple i un altre amb un original i dues còpies, que es varen
distribuir gratuïtament a les clíniques veterinàries de la Província de Barcelona. Així mateix,
es va fer una enquesta als centres veterinaris sobre aquests documents que mostra els
següents resultats: (adjuntar resultats).
Així mateix, s’ha adaptat el Registre de professionals i de centres veterinaris dedicats a la
clínica d’animals de companyia del COVB per adaptar-lo a les noves tecnologies, millorant-ne
els programes informàtics per optimitzar el control i seguiment de la informació.
El Comitè de Clíniques ha iniciat l’elaboració d’una proposta de Reglament intern del Comitè
de Clíniques que ha traslladat a la Junta de Govern, i s’han traslladat 2 casos al Comitè de
Deontologia, per la seva valoració.

AIAC
El número d’identificacions que ha realitzat AIAC durant 2019 ha estat de 65.201 animals
(45.249 gossos, 19.524 gats i 181 fures), mentre que en anys anteriors havia estat de 65.430
al 2018 (46.812 gossos, 18.198 gats i 202 fures) i 64.650 al 2017 (48.011 gossos, 16.248 gats
i 178 fures).

65.201

Animals
identificats
durant 2019

45.249
Gossos

19.524
Gats
181
Fures
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RESULTATS DE LES ENQUESTES SOBRE RECEPTES
Sí

No

Indefinit

2. Creus que nomès hauria
de sortir el segell de la clínica?

1. Creus important que surti
el segell del COVB?
60

54

60
40

40
20
4

0

20
3

0

R3

0

R1
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51

7

0

2

1 0
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17

8

7
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20

20

0

0
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40
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0
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5

R1

6. Creus interessant i marca
de prestigi una recepta com
aquesta?

40

7. Et pot ser útil?
60

R3

60

1 0

11

4 3

0

40

2

39

20

R1

58

54

40

32

5. Tenint en compte que tots
els continguts son imprescindibles, la mida de la lletra
es suficient?
60

40
20

43

R3

4. La mida de paper es adequada?
60

60

40
13

3. Creus que haurien de sortir tots dos?

0

51
39

4 7
R3

8 10
R1

COMITÈ DE VETERINARIS PER A LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS
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.
MEMBRES DEL COMITÈ DE PROTECCIÓ
Jaume Fatjó Ríos
(Col·legiat B-1980)

Ana Ortuño Romero
(Col·legiada B-1267)

Aurora Alba Molina
(Col·legiada B-2885)

Esther Fernández Plana
(Col·legiada B-1906)

Laura Almarcha Duesa
(Col·legiada B-1857)

Lourdes Farré Sartolo
(Col·legiada B-2421)

Helena Arce Surós
(Col·legiada B-3397)
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EL COVB IMPULSA ELS PRIMERS PREMIS VETS
El COVB va impulsar, per primer cop l’any 2019, els nous Premis Vets, una iniciativa
nascuda per a posar en valor l’excel·lència i la qualitat en relació a la professió veteri
nària. El Centre Veterinari Tona Consultors, l’hospital Ars Veterinària i l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) van ser les tres candidatures premiades
en la primera edició.
El lliurament dels va tenir lloc a l’Auditori Axa de
Barcelona, el 14 de juny, en una festa que va reunir
la professió veterinària i els principals actors del
sector. Els guardons s’adrecen a persones, institucions i empreses que promouen la qualitat en el
sector veterinari en els diferents àmbits de Producció
Ramadera, Clínica Veterinària i Seguretat Alimentària, a proposta del col·lectiu veterinari de la demarcació de Barcelona. A la demarcació hi ha un total de
2.711 professionals veterinaris, fet que configura una
de les àrees més importants per al sector veterinari
de l’Estat espanyol i el sud d’Europa.
Els col·legiats i les col·legiades del COVB van homenatjar les persones i les empreses
guardonades en l’acte festiu que ha presentat el vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés. La conducció de l’acte va anar a càrrec de la humorista
Elisenda Carod i va comptar amb la música en directe del grup The Dan Posen Trio.
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Els Premis Vets 2019, que comptaven amb el patrocini de Grup GEPORK i la col·laboració
de MSD Animal Health i Laboratoris SYVA, van ser els següents:
• Premi Vets a la Producció Ramadera:
Centre Veterinari Tona Consultors, empresa
d’assessoria especialitzada en serveis
professionals en el sector del boví lleter
des de 1980.

• Premi Vets a la Clínica Veterinària: Ars
Veterinària, hospital veterinari de referència amb servei 24 hores, especialitzat en
malalties que afecten a gossos i gats des
de 1978.

• Premi a la Seguretat Alimentària: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
(ACSA), organisme especialitzat de l'Agència
de Salut Pública de Catalunya, dins del
Departament de Salut de la Generalitat,
que té com a finalitat aconseguir el màxim
grau de seguretat alimentària.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ
Both People & Comms ha realitzat la comunicació del COVB durant l’any 2019,
assumint la cobertura informativa d’esdeveniments, la redacció de notícies web, la
tria de continguts per a l’E-news 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’esde
veniments 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.
Veure llistat complet de notícies: http://www.covb.cat/ca/premsa/noticies
E-NEWS DEL COVB I ENVIAMENTS PER CORREU ELECTRÒNIC
S’han preparat i enviat un total de 9 E-news, els butlletins electrònics del COVB, números
del 159 al 167. Cada E-news està format per tres notícies destacades amb fotografia relacionada i una quinzena de notícies breus, a més dels apartats de tauler d’anuncis, borsa
de treball i formació.
Veure llistat complet d’E-news: http://www.covb.cat/ca/premsa/e-news
A més, s’han fet un total de 138 mailings amb informació i convocatòries puntuals d’interès
per als col·legiats, amb una taxa de recepció del 95% aproximadament.
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EL WEB DEL COVB EN XIFRES
Visites a www.covb.cat
Usuaris:
33.355 (+2.920)

Dies amb més visites:
Dimarts i dijous

2019
DL

2018

DM DM

DJ

DV

DS

DG

Franges horàries:
9 – 10:30 h
15 – 16 h

Usuaris nous:
32.422

0h

24 h

Sessions:
59.634
Dispositius:
Visites a pàgines:
341.694 (+26.112)
2019

Ordinador
17.291

Mòbil
15.153

2018
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Tauleta
1.004

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 49 documents amb els posts
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

Impressions
totals

Nous tuits

Seguidors

Gener

28

1.119

9.700

Febrer

33

1.127

11.200

Març

32

1.143

10.400

Abril

34

1.160

10.100

Maig

29

1.184

11.600

Juny

35

1.201

11.300

Juliol

31

1.210

10.500

Agost

32

1.221

12.000

Setembre

36

1.223

15.100

Octubre

37

1.239

12.700

Novembre

35

1.253

13.800

Desembre

37

1.265

14.200

1.265 seguidors

+13 %
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Tuits amb més engagement:

Facebook
https://www.facebook.com/COVBcat/

Entrades amb
més engagement:

Entrades
noves

Seguidors

Abast

Gener

24

1.697

345

Febrer

28

1.705

410

Març

23

1.721

330

Abril

19

1.740

295

Maig

26

1.756

320

Juny

22

1.770

290

Juliol

26

1.776

320

Agost

24

1.778

270

Setembre

31

1.793

360

Octubre

32

1.812

346

Novembre

35

1.897

435

Desembre

31

1.979

403

1.979 Seguidors

+17 %

YouTube
https://www.youtube.com/user/covbcn
S’utilitza per a la publicació de vídeos d’interès
per al col·legi i la professió.
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APARICIONS EN MITJANS ESCRITS I DIGITALS

Volum d'artciles

Suma OTS

Suma AVE

AVE - Distribució
per mitjans

OTS - Distribució
per font

AVE - Distribució
per font

121

61,7 milions

21,3 M

@ ABC
Premsa
31 %
Web
69 %

76 M €

@ ANIMALSHEALTH.ES

18 M

6M

16,8 M
@ LA VANGUARDIA

@ ABC

3,06 M
El País

4M
@ EL3DEVUIT.CAT

2,94 M
@ YAHOO ES NEWS

4M
@ LA VANGUARDIA

2,39 M
@ MSN ESPAÑA

4M
@ SEGRE.COM

2,26 M
@ ELDIARIO.ES

4M
El Periódico de Catalunya

2,08 M
@ ELNACIONAL.CAT

3M
@ AXONCOMUNICACION.NET

1,97 M
@ 20MINUTOS.ES

3M
@ ELNACIONAL.CAT
3M

1,7 M
La Vanguardia Vivir

Ara

1,47 M
El Periódico de Catalunya

3M
Diari de Girona
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ACTIVITATS DESTACADES
El COVB participa en la Ciutat dels Somnis, el nou festival
de la infància de Barcelona, amb tallers Veterinaris
Festa del Patge i lliurament dels premis del concurs de
creació artística AnimalArt
El COVB estableix un nou acord amb Sellarès Assessors
per oferir serveis de consultoria fiscal i laboral a col·legiats
i col·legiades
El COVB col·labora amb el PorciForum, al Palau de
Congressos La Llotja de Lleida
Donació de 100 microxips per a les tortugues rescatades
pel CRAM
La Facultat de Veterinària de la UAB celebra la graduació
del 2019 amb la participació del COVB
Convocatòria Eleccions Junta del COVB 2019
Celebració de la diada de Sant Francesc d’Assís al res
taurant El Barceloneta
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EL COVB PARTICIPA EN LA CIUTAT DELS SOMNIS, EL NOU FESTIVAL
DE LA INFÀNCIA DE BARCELONA, AMB TALLERS VETERINARIS
Gener 2019
La presidenta del COVB, Marta Legido, va realitzar tallers adreçats als joves i més
petits de casa amb l’objectiu de mostrar la professió veterinària i conscienciar
sobre una tinença responsable dels animals de companyia.
La Ciutat dels Somnis s'ha celebrat durant cinc dies al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 27 al 31 de desembre, amb activitats pensades per a tota la família. El format
innovador del nou festival de la infància de Barcelona estimula els nens i nenes a imaginar
el seu futur adult i a experimentar de forma divertida i educativa més d'un centenar d'oficis
i professions, com ara, també, la veterinària.
La Ciutat dels Somnis, que ha rebut prop de 25.000 visitants en aquesta edició, ha proposat
de forma continuada 120 activitats per a nens i nenes de 0 a 12 anys i els seus acompanyants, en un entorn que ha recreat gairebé una trentena d'equipaments urbans: des d'un
hospital a l'Ajuntament, passant per una televisió, l'escola, el pavelló esportiu, un hotel,
la plaça, el supermercat o l'aeroport, entre d'altres.
Organitzada conjuntament per Fira de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, la Ciutat
dels Somnis ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona i més de 40 entitats i empreses, entre les quals destaca el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya.
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FESTA DEL PATGE I LLIURAMENT DELS PREMIS DEL CONCURS DE CREACIÓ
ARTÍSTICA ANIMALART
Gener 2019
El grup musical Lali BeGood va presentar el seu nou treball en la celebració de la
Festa del Patge del COVB el 3 de gener. Els més petits van portar la carta als Reis
d’Orient i van berenar en una festa en què també es van lliurar els premis del concurs
de dibuix i fotografia Animalart.
L’inici del 2019 es va viure a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)
amb la Festa del Patge, el passat 3 de gener, a la tarda. La festa es va iniciar amb la recepció
que va oferir un dels patges dels Reis d’Orient. Tot seguit, es va realitzar el lliurament dels
premis del concurs de dibuix i fotografia Animalart. Després va actuar el grup Lali Begood,
que va presentar una part del seu nou treball en directe, Futur-ho!
La festa del Patge del COVB va finalitzar amb el repartiment de regals sorpresa per tots els
nens i les nenes, i un berenar a base de sucs, fruita i entrepans per a tothom que hi va assistir.
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EL COVB ESTABLEIX UN NOU ACORD AMB SELLARÈS ASSESSORS PER OFERIR
SERVEIS DE CONSULTORIA FISCAL I LABORAL A COL·LEGIATS I COL·LEGIADES
Gener 2019
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha establert un nou acord amb Sellarès
Assessors que inclou uns serveis de consultoria fiscal i laboral per als col·legiats i col·le
giades a partir del gener de 2019.
El nou servei de consultoria fiscal i laboral de Sellarès Assessors per al COVB inclou tots els
temes necessaris per al desenvolupament i la gestió professional veterinària, com ara:
• Consultes en matèria fiscal o tributària en relació als impostos de l’IRPF, de l’IVA, de
Societats o en relació a l’alta censal d’activitats o de la tarifa de l’Impost sobre activitats
econòmiques i altres temes relacionats no mencionats de forma expressa.
• Les relacions laborals, contractació laboral, modalitats contractuals, extinció i suspensió
del contracte de treball, conveni col·lectiu, retribució i salari, seguretat social, IRPF, calendari laboral, jornada de treball, festius, permisos, descansos, i altres temes relacionats
no mencionats de forma expressa.
• El règim general de la seguretat social que afecta als empresaris i als treballadors i el
Règim Especial dels Treballadors Autònoms, camp d’aplicació, afiliació, cotització, prestacions de la SS, maternitat, paternitat, incapacitat temporal, recaptació, i altres temes o
qüestions relacionades no mencionades de forma expressa.
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EL COVB COL·LABORA AMB EL PORCIFORUM, AL PALAU DE CONGRESSOS
LA LLOTJA DE LLEIDA
Març 2019
PorciForum torna a Lleida per reunir els professionals del sector porcí amb un excel·lent
programa tècnic i ponents de primer nivell. Les inscripcions estan obertes amb un 25%
de descompte, només fins al final del mes de gener.
El porcí és sens dubte un dels principals sectors econòmics a Catalunya i PorciForum
ha esdevingut un destacat punt de trobada per a totes les baules de la cadena productiva
i comercial del sector. El Palau de Congressos La Llotja, a la ciutat de Lleida, acollirà
la quarta edició del PorciForum 2019, el certamen que reunirà, una vegada més,
a tot el sector porcí del país.
PorciForum és un esdeveniment de networking clau per a gerents i directors d'integració,
veterinaris, tècnics i productors i un lloc on abordar una àmplia varietat de temes relacionats amb la patologia, la vigilància sanitària, la immunologia i genètica, el maneig i instal·lacions,
així com els costos de producció.
Especial atenció a la Pesta Porcina Africana
En aquesta nova edició es tornaran a abordar temes de màxim interès per al sector
porcí, amb especial atenció a la situació de la Pesta Porcina Africana, i amb l'assistència
de ponents nacionals i internacionals de màxim nivell.
Per assistir a aquesta nova edició de PorciForum, i només fins a final de mes de gener,
hi ha un descompte del 25%. Amb aquesta promoció, s’ofereix l'oportunitat d'accedir
a l'esdeveniment els dies 28 de febrer i 1 de març per un preu més reduït, tot i que dona
accés a tota la programació.
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EL VETERINARI COL·LEGIAT JOSÉ DOMÍNGUEZ CELEBRA ELS CENT ANYS
AMB EL RECONEIXEMENT DEL COVB
Març 2019
El COVB va celebrar els 100 anys de José Domínguez, veterinari nascut a Hospital
d’Órbigo (Lleó), col·legiat des de finals dels anys quaranta a Barcelona, quan va arribar
a Catalunya com a titular de sanitat en escorxadors, a l'Anoia.
La presidenta del COVB, Marta Legido, el secretari de l'Associació Catalana d'Història de la
Veterinària (ACHV) Martí Pumarola, Esther Fernàndez, membre del Comitè de Deontologia
del COVB i Montserrat Cantí, veterinaria filla de Piera i impulsora de l'homenatge, van visitar
el veterinari centenari com a mostra de reconeixement i en nom del col·lectiu.
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DONACIÓ DE 100 MICROXIPS PER A LES TORTUGUES RESCATADES PEL CRAM
Abril 2019
El COVB ha fet una donació de microxips a la Fundació CRAM, dedicada a la protecció
dels animals marins. La identificació permetrà conèixer l’historial veterinari de les
tortugues en cas que tornin a ingressar a un centre de recuperació de fauna salvatge.
Quan els professionals de la Fundació CRAM, dedicada a la protecció del medi marí i de
les espècies que l’habiten, rescaten una tortuga, la sotmeten a una revisió veterinària
exhaustiva al seu centre de recuperació. Aquesta acció permet detectar malalties
i lesions, tractar-les i preparar el rèptil per alliberar-lo en el seu hàbitat natural, sempre
que sigui possible i segur per a ell.
Per contribuir al benestar animal, una de les raons de ser de la professió veterinària,
el COVB ha fet una donació de 100 microxips al CRAM. El procediment d’instal·lació
del microxip és inofensiu i permetrà identificar les tortugues marines i obrir-los un expedient veterinari.
La importància d’identificar els animals
En el cas de la fauna salvatge, el benefici més evident de la identificació amb microxip
és conèixer l’historial mèdic de l’animal (vacunes, operacions, lesions, etc.). Aquesta
informació serà de gran utilitat en el cas que, pel motiu que sigui, la tortuga torni
a ser atesa en un centre de recuperació.
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LA FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA UAB CELEBRA LA GRADUACIÓ
DEL 2019 AMB LA PARTICIPACIÓ DEL COVB
Juliol 2019
Al voltant d’unes 500 persones, entre familiars, amics i professorat, van assistir a
l’acte de graduació d’una nova promoció del Grau en Veterinària 2019 que va tenir
lloc a l’Hotel Exe Campus de la UAB el passat dissabte 29 de juny.
La cerimònia va comptar amb la participació de la rectora de la UAB, Margarida Arboix;
la degana de la Facultat de Veterinària, Maite Martín; els professors i les professores
Xavier Such, Dolors Fondevila i Martí Pumarola; la vocal de Junta del COVB en representació
del Col·legi, Marta Legido; així com els alumnes Clara Gustà i Ávaro Carrillo, en representació
dels estudiants graduats.
Durant l’acte es van lliurar els premis extraordinaris als millors Treballs de Final de Grau,
unes plaques realitzades pel COVB, que van ser per als alumnes graduats: Sergi Casabella
Ramon, Hepzibar Clilverd Maymo i Francesc Gonzalez Solé.
Després de la cerimònia realitzada a l’Hotel Exe Campus de la UAB, les persones
assistents es van desplaçar a la Facultat de Veterinària, on va tenir lloc una celebració final
als jardins del deganat.
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CONVOCATÒRIA ELECCIONS JUNTA DEL COVB 2019
Setembre 2019
Al mes de setembre de 2019 la Junta de Govern va procedir a la convocatòria
avançada d’eleccions, previstes per al dia 23 de novembre. Finalment, però,
per desacords entre les candidatures i, amb la intervenció de la Junta Electoral,
la votació va ser suspesa.
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CELEBRACIÓ DE LA DIADA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS AL RESTAURANT EL BARCELONETA
Octubre 2019
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) va dur a terme el passat diumenge,
20 d’octubre, els actes de celebració del patró de la veterinària, Sant Francesc d’Assís,
una festivitat que es commemora cada 4 d’octubre.
La jornada es va iniciar amb una eucaristia a la Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant
Josep (Josepets), en què també es va tenir un record per als companys difunts durant
l’últim any: Pere Balfagón Esteban, Joan Baucells Pujol, Jordi Raventós Vilaplana, Sandra Bonich
Joan, Josep M. Montaña Salvans, Ramon Nuri Sallés, Jesús Andonegui Sarasola, Ramon Mora
Ventura, Àngel Casella Sitja, Manuel Pérez Garrido, i Rafel Mendieta Peñalosa.
Tot seguit, els participants van gaudir d’un dinar al restaurant Barceloneta, que va
culminar amb el reconeixement als col·legiats veterans, el lliurament de medalles
i el sorteig de premis. Aquest 2019, el Col·legi reconeix aquells col·legiats que ho són
des de fa 50 anys —Vicente Gaya Santiago, Francesc Lleonart Roca, Salvador Mota
Martínez, Carlos Aldea Giménez i Joan Pons Benet— i també aquells que s’han jubilat
durant els darrers dotze mesos —Amadeu Obach Vidal, Emili Revilla Vallbona, Francesc
Verges Colomer, Jordi Esclusa Casamort, Salvador Perramon Carrió, Enrique Díez
García-Olalla, Joan Puigbó Roca, Emili Gil Ventura, Jaume Serra Collell, Josep Reig Puigbertran,
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Antoni Fernández García, Ignacio Cera Raso, Ramon Fígols Rovira, Pere Viñeta Coma,
Josep Carrera Mauri, Francesc Montasell Gel, Alejandro Sala Goron, Ferran Flo Torrell,
Joan Garcés de Marcilla B., Xavier Lacueva Rodrigo, Abdon Blanco Moreno, Berenice
Muria Torres, Ana Orlandi Morales i Elinor Clare McCartney—.
El COVB porta a terme anualment aquests actes festius, al voltant de la data del patró dels
veterinaris, per a posar en valor la gran tasca que duen a terme cada dia els professionals
per a la salvaguarda de la salut i el benestar dels animals.
Les fotos de la jornada es poden trobar a la pàgina del Col·legi a Facebook.
https://www.facebook.com/COVBcat/
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NOTÍCIES DEL COVB

El COVB participa en la Ciutat dels
Somnis, el nou festival de la infància de
Barcelona, amb tallers veterinaris.
6 de gener

Els veterinaris s’ofereixen a formar a la
Guàrdia Urbana per millorar el tracte
amb animals.
28 de gener

La Festa del Patge reuneix els més petits
de casa al COVB.
6 de gener

Curs de formació d'AVEPA al COVB
sobre etologia i la síndrome de disfunció
cognitiva en gossos i gats.
28 de gener

El Zoo de Barcelona consolida la reintro
ducció i conservació de la gasela dorcas
al Senegal.
10 de gener

El COVB estableix un nou acord amb
Sellarès Assessors per oferir serveis de
consultoria fiscal i laboral a col·legiats
i col·legiades.
29 de gener

La Unió Europea actualitza la normativa
de medicaments veterinaris i pinsos
medicamentosos.
11 de gener

El salari mínim interprofessional puja fins
als 900 euros al mes durant l’any 2019.
29 de gener

La participació de la Grossa de Cap d’Any
repartida pel COVB resulta premiada
amb 3 euros.
16 de gener

El COVB col·labora amb el PorciForum
que tindrà lloc al Palau de Congressos
La Llotja de Lleida el 28 de febrer i
l’1 de març.
29 de gener

Els socis d’AVEPA tindran inclosa en la
quota anual la inscripció als congressos
nacionals.
23 de gener

Prescrivet informa de la necessitat de
donar-se d'alta al GTR de la Generalitat
per enviar les prescripcions veterinàries.
12 de febrer
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FEBRER

GENER

El 2019 s’han publicat 163 notícies al web del COVB
—43 més que l’any anterior— relacionades amb l’activi
tat col·legial, principalment: formació pròpia, formació
externa, recordatori de normativa, avisos de salut
pública, campanyes veterinàries, activitats i avantatges
per a col·legiats.

Jornada sobre Prescripció d’Antibiòtics
i Recepta Veterinària 26 de febrer a VIC.
19 de febrer

Inscripcions obertes per al seminari
web dedicat al ”Benestar animal en el
sacrifici”.
11 de març

MARÇ

Els veterinaris demostren la seva respon
sabilitat per a la reducció dels antibiòtics.
28 de febrer

Lant Advocats actualitza l’oferta per ade
quar les empreses veterinàries al RGPD.
11 de març

Inscripcions obertes per al Congrés
Avafes de Barcelona del 9 i 10 de març.
1 de març

Mesures efectives per denunciar la
morositat en els serveis professionals
veterinaris.
11 de març

Píndola formativa de l’AVHIC sobre
”Texturitzants aplicats a la cuina”.
1 de març

Ordenen la retirada de dos lots del medi
cament veterinari Meloxidolor 5 mg/ml.
12 de març

Documentació per a la prevenció i l’abor
datge de la Pesta Porcina Africana.
1 de març

Matrícula oberta per al Màster Universi
tari en Zoonosi i Una Sola Salut de la UAB.
13 de març

Últims dies per participar en l'enquesta
sobre el futur de la Veterinària d'àmbit
europeu.
5 de març

La identificació dels animals de com
panyia permet recuperar més de 5.000
mascotes a Catalunya.
20 de març

El veterinari col·legiat José Domínguez
celebra els cent anys amb el reconeixe
ment del COVB.
7 de març

Presentacions de la guia ”Petits canvis
per menjar millor” a Manresa, Igualada
i Vic.
21 de març

Els veterinaris del Zoo de Barcelona
demanen que es clarifiqui el futur de
la instal·lació.
7 de març

L’Associació del Cos Nacional Veterinari
realitzarà dues sessions de divulgació
al COVB.
21 de març

El Departament de Salut informa de
la possibilitat de canviar de farmàcia
subministradora.
11 de març

Ordenen la retirada del medicament
veterinari Anaestamine 100 mg/ml solu
ció injectable.
26 de març
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ABRIL

Aragó convoca 26 places d’oposicions de
Veterinària.
29 de març

S’obre la convocatòria dels Premis del
COVB per al reconeixement de la quali
tat veterinària.
10 d’abril

Comunicat de la Junta de Govern.
1 d’abril

Inscripcions obertes per al seminari web
”El veterinari com a assessor en matèria
de Condicionalitat” 30 d’abril.
15 d’abril

L’actualització de les dades col·legials
i el nou carnet del COVB.
2 d’abril

Comunicat del DARP sobreles muti
lacions d’animals en explotacions
ramaderes.
18 d’abril

Programa preliminar i enviament de
propostes per a l’Acofesal 2019.
3 d’abril

Reorganització de la Junta de Govern i
actuacions recents del COVB.
22 d’abril

Jornada tècnica sobre la Pesta Porcina
Africana a les granges i en la caça al
Vallès Oriental el proper 5 d’abril.
3 d’abril

Indicacions per a l’homologació del títol
de Veterinària obtingut a l’estranger.
22 d’abril

El COVB i l’ACVC presenten al·legacions a
la modificació de l’Ordenança de protec
ció d’animals.
8 d’abril

Nova eina veterinària per comunicar
irregularitats relacionades amb animals
de companyia per protegir-los.
22 d’abril

Jornada tècnica de capacitació per a la
identificació d’èquids, el 25 d’abril a la UAB.
10 d’abril

La identificació dels animals de compa
nyia permet recuperar més de 5.000
mascotes a Catalunya.
22 d’abril

Els veterinaris aposten per l’esterilitza
ció com una mesura fonamental per a la
salut i el benestar dels animals.
10 d’abril

S’obre la convocatòria del Concurs de
Fotografia ”La meva mascota”.
27 d’abril

Curs de ”Coaching” per gestionar conflic
tes i negociar millor.
10 d’abril

Donació de 100 microxips per a les tortu
gues rescatades pel CRAM.
27 d’abril
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Com afectarà el Brexit al trànsit de
mascotes?
27 d’abril

La nova normativa sobre el control
horari també afecta als centres i els
professionals veterinaris.
15 de maig

MAIG

Últims dies per presentar candidatures
als Premis Vets dedicats a la qualitat
veterinària.
27 d’abril

L’AEMPS ordena la retirada de diversos
medicaments veterinaris del laboratori
Norbrook.
15 de maig

El Cos Nacional Veterinari organitza una
segona sessió de divulgació al COVB el
9 de maig.
2 de maig

L’AVHIC organitza una conferència
sobre seguretat alimentària a Girona.
15 de maig

Obert el termini de presentació de can
didatures al premi Ruralapps.
6 de maig

L'Agència de Salut Pública de Catalunya
busca veterinaris d'escorxador.
16 de maig

Inscripcions obertes per al seminari
web dedicat als sistemes de producció
sostenibles.
4 de maig

Jornada sobre digitalització i ”big data”
en la gestió sanitària de les explotacions
ramaderes.
16 de maig

Nou procés d'habilitació per a certificar
productes d'alimentació animal desti
nats a l'exportació.

L’Institut d’Estudis Catalans acull la jor
nada sobre benestar dels peixos 2019.
22 de maig

7 de maig

Presentació al COVB del Màster en
Assaigs Clínics Veterinaris de la Univer
sitat Europea de Madrid.
26 de maig

El veterinari i delegat del Banc dels Ali
ments, Ramon Mora, escollit Vallesà
de l’Any.
9 de maig

El COVB organitza un curs a Barcelona
sobre el maltractament en les clíniques
veterinàries.
26 de maig

Seminari tècnic sobre la reducció de l'ús
d'antibiòtics en porcins, el 23 de maig
a Tàrrega.
13 de maig

Jornada tècnica sobre aprofitament dels
aliments i alimentació animal, al COVB
el 13 de juny.
27 de maig
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Reserveu les vostres entrades per a la
festa de lliurament dels Premis Vets
2019 del COVB.
28 de maig

La humorista de TV3 Elisenda Carod con
duirà el lliurament dels Premis Vets 2019.
6 de juny
Inscripcions obertes per al seminari web
sobre el control veterinari en menjadors
escolars.
13 de juny

JUNY

Nova jornada sobre veterinària i salut
pública dedicada als gats ferals i les
colònies urbanes.
30 de maig

Premis Vets 2019.
14 de juny

Inscripcions obertes per al seminari
web dedicat a l’estrès en l’eliminació
inadequada en gats.
3 de juny

El COVB incorpora a la seva plantilla a
Prudenci Irurre Martí com a nou gerent
del Col·legi de Veterinaris.
14 de juny

Humor i música en directe a la festa
de lliurament dels Premis Vets 2019
del COVB.
4 de juny

El Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona lliura els Premis Vets de reco
neixement a la qualitat veterinària.
19 de juny

Premis Vets 2019.
5 de juny

Els veterinaris catalans impulsen el Pro
grama GIF-VET per a la gestió integral
felina.
25 de juny

Acreditacions per participar i assistir
gratuïtament al Saló Bizbarcelona 2019.
4 de juny
‘Coaching’ per enfocar les tensions i els
conflictes en les organitzacions.
6 de juny

Inscripcions obertes per al curs ”Introduc
ció al món de rehabilitació-fisioteràpia
veterinària”.
26 de juny

Ordenen la retirada de dos lots del medi
cament veterinari Carprosan 50 mg/ml.
6 de juny

Com prevenir i evitar un cop de calor en
els animals de companyia.
27 de juny

L’AVEE crea un Grup de treball en Fisiote
ràpia Veterinària per vigilar l'intrusisme
professional.
6 de juny

Nota informativa Porcs Vietnamites.
28 de juny

70

La Facultat de Veterinària de la UAB
celebra la graduació del 2019 amb la par
ticipació del COVB.
2 de juliol

Comunicat recordatori del Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya sobre
l’expedició de passaports.
1 d’agost

L’Assemblea General del COVB examina
i aprova la gestió i els comptes anuals
del 2018.
4 de juliol

Una guia d’abast europeu recull dife
rents recomanacions per al transport
segur dels èquids.
20 d’agost

Informació d’interès sobre la cobertura
de ”Protecció Vida Digital” de la pòlissa
d'assegurances contractada amb AMA.
12 de juliol

COMUNICAT · El COVB posa en valor el
paper dels veterinaris en la vigilància de
la seguretat alimentària.
23 d’agost

El DARP amplia la informació sobre l’obli
gatorietat d’informar dels tractaments
medicamentosos dels èquids.
15 de juliol

Inscripcions obertes per a l’onzena edi
ció del Congrès AVEEC, que tindrà lloc els
dies 10 i 11 d’octubre.
27 d’agost

Anunci del Col·legi Oficial de Veterinaris
de Barcelona (COVB) d’aprovació inicial
del projecte de codi d’ètica i conducta de
la Junta de Govern del COVB.
26 de juliol

La Generalitat obre el termini per sol·li
citar ajuts per a la realització de proves
de prevenció de la tuberculosi bovina.
30 d’agost
Nota informativa del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya sobre l’ús de
medicaments en animals de producció.
4 de setembre

El COVB aprova inicialment i treu a
exposició pública el nou Codi Ètic i de
Conducta de la seva Junta de Govern.
30 de juliol

La comunicació de tinença de farmaciola
veterinària al DARPA s’haurà d’efectuar
des d’ara per via telemàtica.
4 de setembre

El COVB posa a disposició de les clíniques
veterinàries dos nous models de talona
ris de receptes.
31 de juliol
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AGOST

El COVB convoca una nova edició de les
seves beques i ajuts als col·legiats per
un import global de 18.000 euros.
31 de juliol

SETEMBRE

JULIOL

Cost de la inscripció al Congrés Nacional
d'AVEPA inclosa en la quota anual dels
col·legiats associats a AVEPA.
28 de juny

El CReSA organitza, el 19 de setembre,
una jornada tècnica sobre bioseguretat
en granges avícoles.
6 de setembre

L’1 d'octubre, Jornada sobre Medica
ments Veterinaris en Èquids d’Esport,
Oci i Companyia.
18 de setembre

Sessió sobre tinença, ús, cessió i pres
cripció de medicaments als centres
veterinaris per a animals de companyia.
6 de setembre

Fins el 20 d'octubre, preinscripcions per
obtenir el Certificat Espanyol en Clínica
Equina.
18 de setembre

El COVB alerta de les greus conseqüèn
cies que provoquen en els animals els
assalts dels activistes a les granges.
10 de setembre

Diumenge, 20 d’octubre, el COVB com
memorarà la festivitat de Sant Francesc
d’Assís, patró dels veterinaris.
19 de setembre

Sanitat ordena la retirada del mercat tots
els medicaments veterinaris Promectine
i Suictine corresponents al lot L-067.
16 de setembre

El Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya demana de nou a la Genera
litat l’aprovació de l’obligatorietat de
vacunar contra la ràbia.
26 de setembre

Representants del COVB protagonitzen
xerrades amb l’alumnat de Veterinària
de la UAB.
16 de setembre

Curs. Tendències en nutrició de petits
animals.
27 de setembre

El proper 24 de setembre, nou seminari
web al voltant del benestar de les gos
sades.
16 de setembre

Totes les ofertes publicades a la Borsa de
Treball del COVB hauran d’especificar el
salari brut anual proposat.
27 de setembre

Dos nous seminaris web al voltant de la
zoonosi i el fons ocular GRATUÏTS 18 i
25 setembre COVB.
16 de setembre

Els col·legiats del COVB rebran durant
el mes d’octubre els seus nous carnets
col·legials.
30 de setembre

Eleccions al COVB. 23 de novembre de
2019.
18 de setembre

Places exhaurides pel curs Tendències
en nutrició de petits animals.
30 de setembre

72

OCTUBRE

130 professionals assisteixen a la Sessió
sobre tinença, ús, cessió i prescripció
de medicaments als centres veterinaris
per animals de companyia.
1 d’octubre

El COVB posa a disposició dels professi
onals el Protocol d’Actuació Veterinària
davant l’Adquisició d’Animals de Com
panyia.
16 d’octubre

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación informa de les conseqüències
d’un Brexit sense acord per als viatges
amb mascotes.
1 d’octubre

El COVB envia requeriments de cessació
d’activitat a persones i centres no
veterinaris que ofereixen teràpies alter
natives o naturals per animals.
16 d’octubre

El COVB proposa un seminari web al vol
tant de la reacció davant d’un pacient
en shock.
1 d’octubre

Anunci de proclamació de les candida
tures presentades a les eleccions a la
Junta de Govern del COVB del dia 23 de
novembre.
17 d’octubre

El COVB posa a la venda dècims per al
sorteig de la Loteria de Nadal i partici
pacions per a La Grossa de Cap d’Any.
2 d’octubre

El COVB proposa abordar, en un seminari
web, els errors freqüents en ecografia,
des de la medicina interna a les imatges.
17 d’octubre

Sanitat ordena la retirada, com a mesura
preventiva, dels medicaments que con
tenen ranitidina via oral.
3 d’octubre

El COVB dona suport a la proposta d’ajor
nament de la manifestació en defensa de
la professió veterinària.
18 d’octubre

Nou webseminar sobre l’impacte
mediambiental de les produccions agro
ramaderes.
7 d’octubre

Modificacions en el Model de comuni
cació de tractaments veterinaris que
exclouen els èquids de la cadena ali
mentària.
18 d’octubre

Comunicat del Consell i dels Col·legis Ofi
cials de Veterinaris de Catalunya relatiu
als correbous.
8 d’octubre

L’AVHIC proposa el taller formatiu S.O.S.:
Com ser tècnic de qualitat, inspector o
consultor en la indústria alimentària i
sobreviure en l’intent.
21 d’octubre

El 14 de novembre, a Barcelona, lliura
ment de premis del 6è concurs de
fotografia ”La meva mascota”.
11 d’octubre
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El COVB celebra la festivitat de Sant
Francesc d’Assís, patró de la professió
veterinària.
25 d’octubre

El 17 de desembre, seminari web sobre
”Control veterinari i comercialització de
carns d’origen silvestre”.
12 de novembre

El COVB ofereix als col·legiats la pos
sibilitat de desplaçar-se amb autocar
a la manifestació del 17 de novembre a
Madrid.
25 d’octubre

Un centre no veterinari deixa d’oferir
teràpies naturals i alternatives per
animals després de dos requeriments
del COVB.
13 de novembre

Nou seminari web sobre els reptes
per a la sostenibilitat de la indústria
alimentària.
28 d’octubre

Se suspenen les votacions previstes pel
23 de novembre després de l’exclusió,
per part de la Junta Electoral, de la can
didatura a la Junta de Govern de COVB
encapçalada pel Sr. Joan Mesià.
20 de novembre

NOVEMBRE

Inscripcions obertes per al curs d’auto
aprenentatge Casos clínics de medicina
interna.
30 d’octubre

Sanitat ordena la retirada de diferents
lots del medicament veterinari Ivertin
10 mg/ml Solució Injectable per Boví,
Oví i Porcí.
21 de novembre

El COVB proposa el seminari web Les
aus i els rèptils a la clínica generalista
de mascotes.
4 de novembre

L’EFSA proposa mesures preventives i
correctores davant els riscos més comuns
durant la matança d’aus de corral.
21 de novembre

El COVB interposa una denúncia penal
davant del SEPRONA, per presumpte
maltractament animal i intrusisme
professional, contra l’hospital veterina
ri Vetsolidari de Vilafranca del Penedès.
5 de novembre

Comunicat de la Junta de Govern.
21 de novembre
El COVB sol·licita a l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès que activi
l’expedient administratiu davant la
gravetat de les pràctiques detectades
a l’hospital veterinari Vetsolidari.
26 de novembre

Convocatòria de places d’ocupació
pública per al Cuerpo Nacional de
Veterinarios.
5 de novembre
Comunicat de la Junta Electoral.
5 de novembre
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La Junta de Govern del COVB defensa la
seva honorabilitat davant les acusacions
propagades per la candidatura exclosa
de les eleccions col·legials.
27 de novembre

La Junta de Govern del COVB convida a
una alta participació dels col·legiats en
l’assemblea del proper 30 de desembre.
13 de desembre
La Junta de Govern del COVB convoca
les dues candidatures electorals a una
reunió per explorar una solució con
sensuada a la situació derivada de la
suspensió cautelar de les eleccions.
16 de desembre

El COVB incorpora dues noves professio
nals com a Assessores de Clíniques.
27 de novembre
El COVB aconsegueix que un segon cen
tre no veterinari cessi en l’oferiment de
pràctiques pròpies de la professió.
27 de novembre

El Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya crea un menjaclosques per a
conscienciar els més petits sobre tinença
responsable i bon tracte als animals.
17 de desembre

El COVB programa un seminari web
sobre casos clínics en cardiorespiratori.
28 de novembre

Les dues candidatures a les eleccions col·
legials del COVB inicien converses amb
l’objectiu de superar l’actual situació de
la institució.
19 de desembre

El COVB i la Fundació Galatea proposen
el curs Promoció de la salut a la feina:
la cura de la salut del professional.
28 de novembre

Del 29 al 31 de gener, a Bellaterra, dot
zena edició de les Jornades de Porcí de
la UAB i l’AVPC.
21 de desembre

DESEMBRE

Convocatòria assemblea extraordinària
i ordinària de col·legiats.
29 de novembre
El COVB convoca l’edició 2019 del concurs
de dibuix i fotografia Animalart.
6 de desembre

Avantatges exclusius per col·legiats del
COVB gràcies a l’acord amb Grup Med.
21 de desembre

Curs de Director d'Instal·lacions de raigs
X durant el proper mes de gener al COVB.
10 de desembre

El 3 de gener, a la seu del COVB, lliura
ment de premis del concurs AnimalArt
amb celebració familiar i presència d’un
Patge Reial.
21 de desembre

Un nou cas de ràbia en humans recorda
la necessitat d’establir vacunacions obli
gatòries contra aquesta malaltia.
12 de desembre
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El Consejo General de Colegios Veteri
narios de España i els col·legis de
Catalunya, Euskadi, Galícia i Astúries
reivindicaran junts l’obligatorietat de
la vacuna antiràbica.
23 de desembre
El COVB defensa el sacrifici zero i rebutja
qualsevol iniciativa de sacrifici d’ani
mals en centres d’acollida per raons
econòmiques.
24 de desembre
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