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Presentació

FEM SENTIR LA NOSTRA VEU

L’any 2021 ha estat intens per a la professió veterinària. 
Han sortit a la llum diversos projectes de normativa que 
ens afecten de ple, tots ells pendents encara d’aprovació: 
llei de protecció animal, decret sobre medicaments 
veterinaris i decret sobre el veterinari d’explotació. I des 
del COVB hi hem treballat intensament per defensar el 
paper del professional veterinari.

Afortunadament, el Col·legi ha enfortit la seva estruc-
tura per a fer-hi front amb més eficàcia. El Comitè de 
Veterinaris per la Protecció Animal ha renovat els seus 
membres i el seu Reglament, i gràcies al conveni signat 
amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha sigut molt 
actiu en el seguiment d’aquesta llei i a l’hora de vetllar 
perquè el veterinari hi tingui el paper que li correspon. 
La proposta de decret de medicaments veterinaris no 
l’hem coneguda fins al 2022, però durant el 2021 es 
va treballar conjuntament amb el Consejo per aconse-
guir que l’esborrany que estava treballant el Ministeri 
tingués en compte la realitat de la professió veterinària, 
tant en l’àmbit de la clínica com de les granges. I el 
veterinari d’explotació serà un altre repte important: cal 
donar valor al paper de la veterinària en l’assessora-
ment a granges, i descarregar-lo de totes les responsa-
bilitats legals que avui dia amenacen la seva activitat.

També vull destacar, una vegada més, la important 
tasca del Comitè de Clíniques. El 2021 s’ha aprovat 
el nou Reglament de Registres Professionals i 

ha sigut molt actiu en temes tan importants com 
l’intrusisme professional, les pràctiques irregulars i el 
maltractament animal. Les vies de col·laboració amb 
AVEPA que es van iniciar durant el 2021 han culminat 
enguany amb la signatura del Conveni, en l’àmbit del 
Consell, per al reconeixement dels acreditats d’AVEPA 
en les diverses especialitats veterinàries. I en la mateixa 
línia vull destacar la tasca que porta a terme el Comitè 
de Deontologia, que el 2021 ha portat 79 casos davant 
dels 21 que hi va haver el 2020.

Tots aquests reptes no ens fan perdre de vista el dia a 
dia de totes les col·legiades i col·legiats. Disposem de 
beques i ajuts, que hem anat incrementant, i un asses-
sorament gratuït en el terreny fiscal, laboral i jurídic. 
Hem augmentat les ofertes de formació i mantenim 
el programa Assís de suport emocional a través de la 
Fundació Galatea. Us convido a tots i totes a llegir cada 
setmana el newsletter del Col·legi que us enviem els 
divendres per conèixer la nostra activitat i els serveis 
que us podem oferir.

Barcelona té prop de 3.000 col·legiats i col·legiades i és 
el segon Col·legi més important de l’Estat espanyol. Hem 
de ser forts i fer-nos presents. Juntament amb el Con-
sell, que ara presideix Barcelona, fem sentir la nostra 
veu al Departament de Salut, al d’Acció Climàtica, a les 
diputacions i als ajuntaments. A Madrid som més forts 
i hem aconseguit que el nostre vot sigui proporcional al 
nombre de col·legiats. Tenim clar que aquest és el camí, 
i el continuarem seguint. 

RICARD PARÉS 
(B-2621). Vicepresident
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• JAUME FATJÓ RIOS, vocal fins al 17 de febrer del 2021

• SANTIAGO FERRIZ OLIVA, vocal fins al 17 de febrer del 2021

• JOANA SUREDA GUIXÀ, tresorera fins al 17 de febrer del 2021
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PRUDENCI 
IRURRE  

Gerent

MÒNICA 
RODRÍGUEZ  

Adjunta a gerència 
/ Departament de 

Comptabilitat

ELENA OLLER 
Serveis jurídics

JESSICA 
MOREIRA 
Recepció / 

Departament 
d’Administració

IRENE  
LÓPEZ

Assessoria clínica 
petits animals

SÍLVIA 
VILANOVA

Assessoria clínica 
petits animals

CRISTINA 
SERRA   

Deontologia

ELIZABETH 
POZO 

Recepció / 
Departament 

d’Administració

HELENA 
LÓPEZ

Borsa de treball 
/ Departament 
d’Administració 

NIEVES  
PICALLO
Formació i 

comunicació
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TRANSPARÈNCIA
Aquest 2021, al gener, vàrem fer efectiu el ces-
sament de l’activitat de l’empresa Assessoria 
Fiscal Veterinària. Tots els seus actius es van 
traspassar al COVB i ara tenim una comptabi-
litat única controlada per totes les persones 
col·legiades a través de l’assemblea general.

A més, al web del COVB tenim l’apartat “trans-
parència”, a on tenim dues pestanyes, “portal 
de transparència” i “finestreta única”, on es 
pot consultar tota la informació econòmica i la 
memòria del COVB, l’agenda pública de la Jun-
ta de Govern i els seus acords, els convenis i 
contractes sotmesos a dret públic i la normati-
va col·legial i, també, fer els tràmits col·legials i 
administratius i accedir als diferents registres. 

LLUITA CONTRA L’INTRUSISME PROFESSIONAL
A través del Comitè Assessor per a l’Exercici 
de la Clínica d’Animals de Companyia i amb 
el suport del Departament Jurídic del COVB, 
aquest any 2021, el COVB ha tractat 17 casos 
d’irregularitats. 

SUPORT A LES CLÍNIQUES I HOSPITALS VE-
TERINARIS
El Comitè Assessor per a l’Exercici de la Clínica 
d’Animals de Companyia ha visitat més de 500 
centres i ha donat suport a quasi 1.000 truca-
des telefòniques dels col·legiats i col·legiades. 
Un gruix important de consultes ha estat sobre 

la idoneïtat de les sales d’operacions, així com 
de la normativa de medicaments o l’obligació 
de comunicar les farmacioles veterinàries. A 
més de l’atenció personalitzada, aquest comitè 
ha realitzat estudis com el protocol de requeri-
ments mínims dels quals ha de disposar una 
sala d’operacions, la modificació de taxes de 
les inspeccions a raigs X, la creació d’un docu-
ment d’alta voluntària del pacient, la numera-
ció dels talonaris de receptes o la incorporació 
d’un buscador de centres i serveis a domicili al 
web del COVB, entre d’altres.

BONA PRAXI VETERINÀRIA I DEFENSA DELS 
DRETS DELS ANIMALS
Durant l’any 2021, el Comitè de Deontologia del 
COVB ha tramitat 79 procediments en l’àmbit 
disciplinari i de control de l’exercici de la pro-
fessió; i a través del Comitè de la Veterinària 
per a la Protecció dels Animals s’han proposat 
canvis a l’avantprojecte de Llei de Protecció i 
Drets dels Animals, s’ha participat en confe-
rències i reunions de les comissions de ben-
estar animal de diferents ajuntaments i s’han 
visitat fires a diferents municipis per vetllar pel 
compliment de la normativa vigent d’instal·la-
cions per garantir el benestar animal.

RELACIONS INSTITUCIONALS
El COVB, cada mes, ha fet reunions d’alt valor, 
tant amb institucions de l’Administració com 
amb altres institucions privades, per tal de do-
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nar a conèixer la tasca dels veterinaris i veteri-
nàries, així com per tancar acords en aquells 
assumptes que li són claus. 

Entre aquestes reunions destaquen la celebra-
da amb el president del Govern de Catalunya, 
també amb la presidenta del Parlament de 
Catalunya, amb la delegada del Govern, amb el 
Departament de Salut, amb la Direcció General 
de Ramaderia, amb les diputacions provincials, 
amb els Ajuntaments de Sabadell, Terrassa i 
Barcelona, etc. El COVB també ha mantingut 
reunions amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona, AVEPA, el PSC i ERC, entre 
d’altres. 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
Creiem que la comunicació amb els col·legiats i 
col·legiades ha de tenir un paper clau, per tant, 
des del Departament de Comunicació hem 
volgut millorar les eines de comunicació inter-
na i el 2021 ens hem proposat, com a primer 
objectiu, fer escolta activa de les inquietuds 
dels col·legiats i col·legiades, per la qual cosa 
hem fet un estudi qualitatiu de les opinions i 
percepcions sobre temes clau com la forma-
ció, els serveis i la imatge, i a més hem fet un 
estudi quantitatiu, a través d’una enquesta, que 
ens serviran per oferir-vos millores a partir 
d’aquest any 2022.

COVID-19
Aquest 2021 ha estat encara un any pandè-
mic. La nostra primera tasca va enfocar-se, 
en converses amb el Departament de Salut, a 
transmetre la necessitat que els veterinaris i 
veterinàries, com a professionals de la salut, 
fossin vacunats en primera instància, com així 
va ser. Tanmateix, vàrem treballar per la vacu-
nació dels nostres auxiliars també en el primer 
moment, encara que aquest objectiu va resul-
tar més dificultós, així com el fet de transmetre 
les indicacions vacunals que ens arribaven a 
través del Departament de Salut, per causes 
totalment alienes a la nostra voluntat. Encara 
que no es pugui relacionar estretament amb 
la pandèmia causada per la COVID-19, hem de 
destacar que el concepte One Health té cada 
vegada més repercussió, i els veterinaris hi 
tenim un paper protagonista i, en aquest sentit, 
hem fet feina i hem treballat intensament per 
assolir que, quan es parla de professions sa-
nitàries, l’Administració i la ciutadania tinguin 
consciència que la veterinària n’és una i que té 
un paper central en la salut global dels ani-
mals, les persones i el planeta.
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Principals xifres · 8

2.943
Col·legiats
(a 31-12-2021)

2.848
actius

239
altes

216
exercents

23
no 

exercents

150
baixes

2 
altes

3 
baixes

3 
modificació 

social

Societats
professionals

6
beneficiaris

d’exempció de 
quotes

8
ajuts per 
defunció

8.245 €
ajuts als 
jubilats

4.500 €
ajuts per 

invalidesa

95
jubilats
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SERVEI D’ATENCIÓ A L’USUARI DE LA MEDICINA 
VETERINÀRIA

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

Alguns dels temes més freqüents sobre els quals s’ha assessorat 
particulars durant el 2021 han estat, quant a consultes envers el servei 
veterinari, l’abonament dels serveis veterinaris sol·licitats, l’elecció i el 
canvi de veterinari, el consentiment informat o els fulls de reclamació 
als centres veterinaris, entre d’altres. 

I respecte de les consultes sobre animals de companyia, s’han atès 
temes relatius a problemes i sospites d’irregularitats en la compra 
d’un animal i possibles malalties del cadell: les mal anomenades 
“garanties”, sospites d’infraccions de la normativa de protecció 
animal i de maltractament o responsabilitats en la tinença d’animals, 
entre d’altres.

Serveis a la 
ciutadania

02
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• Arxiu d’Identificació d’Ani-
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ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)

L’AIAC creix

El COVB disposa d’un servei per 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. 

85.144 

Nombre total de noves inscripcions de 
xip que tenen domicili a la província de 

Barcelona durant el 2021
(73.530 durant el 2020)
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  RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL (RCP)
El COVB assessora i tramita les reclamacions de RESPONSABILITAT 
CIVIL PROFESSIONAL (RCP) que reben les persones col·legiades de les 
persones usuàries dels serveis veterinaris que reclamen una indemnització 
econòmica pels danys i perjudicis que consideren que se’ls han causat per 
actes professionals negligents. 

L’RCP pretén fer front als danys personals, morals, materials i 
conseqüencials que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el 
veterinari o la veterinària hagi pogut causar als seus clients en l’exercici de 
la seva professió, així com els perjudicis que se’n poguessin derivar. 

RESULTATS

90
queixes 

tramitades

16
en tràmit

74
finalitzades

9
negligents

65
no negligents

Serveis 
per als 
veterinaris
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BEQUES RAMON TURRÓ
L’objectiu de les beques Ramon Turró, que el COVB 
atorga cada any, és facilitar als nous llicenciats 
la possibilitat d’ampliar a l’estranger la seva 
formació teòrica i pràctica.

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 tant el nivell tècnic de la professió com 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 els cinc sectors 
següents: clínica de petits animals i animals 
exòtics; grans animals; èquids; higiene alimentària 
i recerca. La dotació econòmica és de 3.000 euros 
per beca i col·legiat. 

Aquest any no se n’ha sol·licitat cap i, per tant, 
part d’aquest import s’ha destinat als Ajuts a la 
Formació i Innovació concedits enguany, amb 
la qual cosa es permet dotar les sol·licituds 
presentades amb el màxim del 50% per preu 
d’inscripció i despesa. 

AJUTS PER FORMACIÓ
El COVB també ofereix ajuts econòmics per a 
assistir a cursos d’àmbit estatal a fi que els 
col·legiats puguin millorar les seves competències 
i, alhora, garantir una bona praxi veterinària. 
L’import de cada ajut pot arribar al 50% del 
preu de la inscripció. El COVB hi va destinar 
11.390,28 euros. L’any 2021, 11 persones van 
ser beneficiàries d’ajuts per a cursos que es van 
realitzar el 2020.

 
AJUTS A LA INNOVACIÓ
Aquests nous ajuts destinats a la innovació dels 
col·legiats es poden sol·licitar per conceptes 
diversos, com les despeses de digitalització (p. ex.: 
adaptació al programa de signatura electrònica de 
l’AIAC, compra de tauletes tàctils destinades a la 
signatura electrònica o inversions que justifiquin 
la reducció de l’ús de paper). L’import de cada ajut 
pot arribar al 50% del preu de la despesa.  

S’han destinat 1.981,27 euros a aquests ajuts, 
dels quals s’han beneficiat 6 col·legiats.S
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El programa Assís té com a objectiu tenir cura de la salut mental i emocional dels professionals veterinaris. 
Forma part d’una sèrie de programes de diversos col·legis professionals de l’àmbit sanitari sota el paraigua de 
la Fundació Galatea.

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya arran de l’ex-
periència acumulada en altres programes d’atenció, i amb els objectius de vetllar per la salut i el benestar dels 
professionals de la salut i garantir una millor qualitat assistencial a la ciutadania. Des de l’any 2011, el COVB té 
un conveni amb la Fundació Galatea que es renova anualment per vetllar per la salut mental dels professionals 
de la veterinària. A més, el COVB forma part del Patronat d’aquesta fundació.

Gràcies a aquest conveni, el COVB disposa d’un enllaç que s’ocupa d’atendre les trucades dels col·legiats que vo-
len informar-se o tenen interès a rebre suport i assistència. El seu objectiu és garantir una assistència sanitària 
de qualitat per promoure la recuperació de la salut dels bons professionals. Així, el COVB ofereix gratuïtament 
als col·legiats en exercici una atenció integral, especialitzada, personalitzada i totalment confidencial en una 
unitat de tractament específica.

Des de l’any 2011, en què es va signar el Conveni de col·laboració entre el COVB i la Fundació Galatea, fins al 31 
de desembre de 2021, s’han inscrit al Programa 81 pacients. Com que n’hi va haver 8 que no es van presentar a 
la primera visita, estem parlant de 73 casos ASSÍS. Actualment hi ha 28 pacients actius.

El COVB, aquest any 2021 també ha fet públics els resultats de l’enquesta realitzada als Veterinaris per conèixer les 
Repercussions de la COVID sobre la salut i l’exercici de la professió dels veterinaris de Catalunya realitzada l’any 
2020. Tanmateix, durant el 2021 s’ha fet una nova enquesta que ha generat una nova publicació aquest any 2022.
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Més informació: fgalatea.org
Aquells veterinaris que hi estiguin interessats es poden posar en contacte amb l’enllaç del programa Assís 
(https://www.fgalatea.org/ca/programes_assistencials.php), a través del telèfon 660 50 95 82, o amb la Fun-
dació Galatea, a través del telèfon 93 567 88 56.

PROGRAMA ASSÍS DE SUPORT EMOCIONAL (FUNDACIÓ GALATEA)

http://fgalatea.org
https://www.fgalatea.org/ca/programes_assistencials.php
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SERVEIS DEL PROGRAMA ASSÍS DEL COVB

• Programes assistencials, que donen suport als professionals de la salut amb malalties 
mentals o conductes d’addicció.

• Programes de prevenció i promoció de la salut per revisar els estils de vida i les condicions 
de treball dels professionals de la salut, amb la finalitat de dissenyar intervencions que 
ajudin a prevenir l’estrès i millorin el benestar i la qualitat de vida.

• Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) per donar resposta a una 
problemàtica concreta, no només de trastorns mentals, sinó també de malestar emocional 
relacionat amb l’exercici de la professió.

• Durant tot l’any 2021, a més, a causa de la pandèmia, la Fundació Galatea ha disposat 
d’un servei de telesuport destinat als professionals sanitaris que se sentissin afectats 
emocionalment per la crisi de la COVID-19.

• Accés a la plataforma formativa de la Fundació Galatea (Aula de Salut i Benestar).

Durant l’any 2021, han estat atesos 9 pacients nous, que han accedit al programa 
voluntàriament.
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L’atenció dels 28 
pacients atesos 

l’any 2021 ha 
generat

84
sessions 

d’hospital de 
dia

9
primeres 

visites 98
visites 

successives 25
sessions de 
psicoteràpia 

individual

43
sessions de 
psicoteràpia 

grupal

8
estades  

hospitalàries 

1
ingrés a 
la unitat 
clínica

10
pacients:

servei SEPS

46
controls  

toxicològics
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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 les empreses que tinguin vacants també poden donar a 
conèixer els llocs de treball que necessiten cobrir. 

El servei “Apropem” s’ocupa de revisar que les ofertes, tant de clínica com d’empresa, 
compleixin la legalitat vigent.

En l’Assemblea celebrada el passat dia 24 de març, es va aprovar que les ofertes publicades a la 
borsa de treball del COVB fossin d’accés al públic en general.

Històricament, l’accés a la borsa de treball (Apropem) era només per a aquelles  persones 
col·legiades que estaven inscrites a la borsa, persones veterinàries provinents d’altres col·legis 
professionals i veterinaris i veterinàries en situació d’atur.

Per tant, a partir d’aquesta data, el COVB no verifica que les persones que s’apunten a les ofertes 
compleixen els requisits per exercir la veterinària, sinó que ho ha de fer l’empresa demandant.

Tanmateix, es manté la feina del COVB de verificar cada oferta que es rep: mira que els sous 
s’ajustin als diferents convenis col·lectius, si és un centre veterinari, comprova que està inscrit 
al corresponent Registre d’Activitats Veterinàries per a l’exercici de la Clínica de Petits Animals i 
porta el seguiment de renovació de cada oferta, que és mensual. Així doncs, aquestes tasques es 
mantenen.
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OFERTES PUBLICADES
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Personal veterinari generalista 429 

Personal veterinari supervisat 88 

Personal veterinari generalista (autònoms) 17 

Veterinari tècnic comercial 12 

Personal Veterinari director 11 

Veterinari porcí 3 

Internats 8 

Tècnic àrea d’inspecció de producció agrària ecològica 2 

Veterinari tècnic comercial (granges) 2 

Veterinari (màrqueting) 2 

Veterinari seguretat alimentària 2 

TIPUS D’EMPRESA NOMBRE D’OFERTES

Altres 10

Centre veterinari 533

Empresa 85

Total general 628
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Gràcies a l’acord amb Sellarés Assessors, el COVB presta assessorament en l’àmbit fiscal i 
comptable i en l’àmbit laboral. El servei ha estat molt ben acollit pels col·legiats i ha portat a 
terme més de 249 actuacions.

RESUM CONSULTES CANAL VETERINARI 2021

Total consultes tramitades 249

Consultes d’àmbit fiscal 16 Consultes d’àmbit laboral 233

Extincions de contractes laborals 50

Descansos, permisos, vacances, reduccions de 
jornada i excedències

38

Nòmines i salari 28

Categoria professional i escales 19

Jornada, calendari, horari i hores extraordinàries 19

Contractació laboral 18

Conveni col·lectiu aplicable 12

Autònoms 10

Baixes per incapacitat temporal 10

Consultes genèriques 9

Subrogació laboral 5

ERTO i COVID-19 4

Formació 3

Reclamacions 3

Jubilacions 2

Conveni veterinaris 1

Ajuts 1

Prevenció riscos laborals 103
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Renda 6

Censos 3

IVA 3

Impost sobre Patrimoni 1

Requeriments AEAT 1

Alta d’activitat 1

Impost Societats 1

ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL
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L’Assessoria Jurídica és un departament transversal que dona suport a les 
diferents seccions i òrgans del COVB, de defensa i assessorament a les persones 
col·legiades en les qüestions relacionades amb les diferents modalitats d’exercici 
professional veterinari.

Durant el 2021, arran de les restriccions imposades per les mesures de lluita 
contra la COVID-19, s’han emès notes informatives sobre les restriccions sanitàries 
aprovades i les seves conseqüències en les diferents modalitats de l’exercici de la 
veterinària, així com per donar cobertura a la celebració de reunions i assemblees 
generals a distància que compleixen els requisits de la Llei 3/2020, de 18 de 
setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en 
l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Departaments

04
• Departament Jurídic

• Departament de Formació 

DEPARTAMENT JURÍDIC
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  I.- ACTUACIONS EN DEFENSA DEL COL·LEGI I PER LA LLUITA CONTRA L’INTRU-
SISME PROFESSIONAL, LES PRÀCTIQUES IRREGULARS, EL MALTRACTAMENT 
ANIMAL I LES FALSIFICACIONS DE DOCUMENTS SANITARIS

I.1.- JUDICIALS

Entre aquestes accions, amb temàtiques com l’intrusisme professional, la falsificació de documents 
oficials o el maltractament animal, destaquen les diligències prèvies al Jutjat d’Instrucció Penal 
número 7 del Vendrell conjuntament amb el CCVC per tractar-se d’un assumpte amb implicacions 
a diferents províncies de Catalunya contra diverses entitats animalistes (centres veterinaris 
i protectores): presumptes delictes de maltractament animal, falsedat documental, intrusisme 
professional i tràfic il·legal d’animals des de països de l’Europa de l’Est. Fase de pràctica de prova. 
En tràmit: fase d’instrucció.
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Judici Oral Diligències prèvies

Defenses  Presentacions de querelles

Judici Oral Diligències prèvies

Defenses  Presentacions de querelles

Judici Oral Diligències prèvies

Defenses  Presentacions de querelles
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  I.2.- ADMINISTRATIVES

El COVB ha presentat 6 denúncies i ha realitzat 4 compareixences, al·legacions i informacions davant 
ens administratius per presumptes delictes o infraccions relatives a protecció i maltractament 
animal, intrusisme professional, infraccions normatives, pràctiques irregulars i phishing davant 
la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Departament de Justícia, l’Ajuntament de Sant Cugat, 
l’ACPD, el Col·legi de Veterinaris de Palència, el CGCVE i el CCVC.

I.3.- REQUERIMENTS PER SOSPITES D’IRREGULARITATS I EMISSIÓ D’INFORMES A 
REQUERIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I COSSOS DE SEGURETAT

Des de l’Assessoria Jurídica s’atenen peticions d’informació i d’assessorament en qüestions 
veterinàries en el marc d’investigacions del Comitè de Clíniques, 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. 

II.-  ASSESSORIA JURÍDICA

II.1.- ASSESSORIA A LES PERSONES COL·LEGIADES

Durant el 2021, s’han atès un total de 295 consultes de persones col·legiades que serveixen per 
identificar les necessitats de cada sector, emetre informes sobre novetats normatives i promoure 
actuacions quan convé en interès del col·lectiu 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, problemes amb els clients, tinença 
d’animals, sospites de maltractament animal o tracte incorrecte, ús, cessió i prescripció de 
medicaments, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de lloguer i traspassos,  
constitució i funcionament de societats veterinàries, traspàs de negocis, ordres de cessament o 
inspeccions i sancions.
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  II.2.- ASSESSORIA A LA JUNTA DE GOVERN

Dona suport legal en matèria de normativa d’aplicació a les funcions subjectes a Dret Públic del 
COVB així com a les actuacions i iniciatives de la Junta de Govern, entre les quals destaquen les 
següents:

• Obligacions dels col·legis professionals en matèria de transparència de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre.

• Assessorament en la convocatòria i celebració de les Assemblees Generals celebrades als 
mesos de març, juny i novembre, a distància i mixtes.

• Declaració responsable al Departament de Justícia i a l’Ajuntament de Barcelona sobre les 
característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels accessos.

• Normativa i òrgans interns com el Projecte Inicial de Reglament de creació del Registre de 
Professionals i Centres dedicats a la Clínica d’Animals de Companyia, RECAC i del Comitè 
Assessor per a l’exercici clínic amb animals de companyia del COVB.

• Informe sobre el Registre de Professionals Sanitaris (RPS). 

• Codi d’ús dels mitjans electrònics corporatius en el teletreball.

• Adaptació a la normativa vigent del nou avís legal del formulari de notificació d’agressions entre 
gossos al Departament de Territori i Sostenibilitat.

• Revisió i actualització dels requisits per acreditar l’obtenció del títol de Veterinària en els 
expedients de col·legiació arran de l’atac informàtic patit per la UAB.

• Petició dels centres de Cornellà de posicionament del COVB sobre els censos d’animals i els 
honoraris professionals.

• Observacions a l’esborrany de l’Avantprojecte de Llei de Protecció dels Animals.
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  II.3.-  ASSESSORIA AL COMITÈ DE DEONTOLOGIA

L’Assessoria Jurídica dona suport en l’exercici de la funció disciplinària del COVB. Les funcions 
principals d’assessorament són les següents: qualificació de denúncies, assessorament en la 
tramitació dels expedients disciplinaris i la resolució de les queixes i dels recursos i la defensa 
jurídica del COVB en els recursos en via administrativa i judicial en la Jurisdicció Contenciós 
Administrativa contra les resolucions i actes susceptibles de recurs. 
Durant el 2021 s’han tramitat un total de 79 casos en via deontològica, enfront dels 21 de l’any 
2020.

II.4.- COMITÈ ASSESSOR EN CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA

Durant el 2021 s’ha actuat estretament i de manera coordinada amb el Comitè Assessor en 
l’exercici clínic amb animals de companyia en l’atenció de consultes i l’inici d’actuacions en interès 
d’aquest sector professional i el control i lluita contra les pràctiques irregulars, la competència 
deslleial i l’intrusisme professional.

S’han tractat un total de 17 casos d’irregularitats.

III.- INFORMES JURÍDICS

III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS A LA JUNTA DE GOVERN I A LES COMISSIONS 
ASSESSORES

Un total de 6 informes amb temàtiques com la protecció de dades i garantia de drets digitals en 
la vacunació del col·lectiu veterinari, la situació i regulació del llistat de persones col·legiades que 
realitzen les proves pel control de triquina en senglars, l’estudi de preus del sector clínic veterinari 
del 2020 i les possibles repercussions legals en l’àmbit de la defensa de la lliure competència, 
canvis en la tramitació electrònica de l’autorització dels dipòsits de medicaments d’ús hospitalari, 
l’emissió de receptes veterinàries inverses i les normes per a la comercialització dels productes 
reproductius de les espècies ramaderes.

III.2.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS A ENTITATS EXTERNES I PERSONES COL·LEGIADES

Un total de 24 informes sobre temes diversos relatius a diferents vessants de l’exercici de la 
professió veterinària.04
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La formació dels veterinaris és un dels pilars i objectius importants del COVB

L’objectiu és potenciar la formació continuada en tots els àmbits professionals augmentant 
l’oferta i la diversitat de cursos de qualitat accessibles per a tots els col·legiats, tant en la 
modalitat presencial, que sempre ha estat el nostre fort, com en la modalitat en línia.

Tanmateix, l’any 2021 ha estat un any difícil a causa de la pandèmia, i per això hem hagut 
d’ajustar la formació oferint activitats en línia i anul·lant la majoria dels projectes i activitats 
presencials que havíem programat per a aquest curs.

Com hem fet en els darrers anys, seguim col·laborant amb entitats com AVEPA, AVHIC, Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, Grupo Asís, entre d’altres, amb les quals treballem 
de manera conjunta oferint una molt bona formació i pactant unes condicions econòmiques 
immillorables perquè el col·legiat pugui aprofitar aquesta formació a baix cost o fins i tot de 
manera gratuïta.
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04

Seminaris web

Cursos d’autoaprenentatge

Curos amb expert

Seminaris web

Cursos online

Curos amb expert

Des del Grupo Asís

Des del Consejo Colegios Veterinarios de España

COVB i Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)

Cursos Oonline

Curs

Jornada técnica

15 cursos, 29 seminaris 
i 2 jornades veterinàries 
realitzades durant el 
2021:

 17

2
1

1

Título del gráfico

Seminaris web

Cursos online

Curos amb expert

Jornades (amb 6 seminaris web)

Título del gráfico

Seminaris web

Cursos online

Curos amb expert

Jornades (amb 6 seminaris web)
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1
1
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La Junta de Govern, en exercici de les potestats que li són 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 una persona usuària o un company o companya, 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 de les persones destinatàries dels serveis veterinaris.

Les actuacions es regeixen pels Estatuts col·legials, les normes deontològiques de la 
professió veterinària, la normativa reguladora de la professió veterinària i el dret públic en 
allò que sigui d’aplicació.

Està constituït per deu persones col·legiades i dos suplents. Els membres del Comitè són 
nomenats per la Junta i ratificats per l’assemblea general extraordinària.

MEMBRES DEL COMITÈ 

• Joan Casany Viñeta Col. B-862 (president)

• Esther Fernández Plana Col. B-1906

• Noemí Galí Hernández Col. B-1964

• Marta Arboix Baltà Col. B-1711

• Anna Mur Serrat Col. B-4290

• Anna Bertó Garcia Col. B-4412

• Martí Pumarola Batlle Col. B-2432

• Joaquim López Grado-Padreny Col. B-1503

• Antoni Clària Martínez Col. B-2063

• Jordi Serratosa Vilageliu Col. B- 699

Comitès 
assessors

05
•  Comitè de Deontologia Professional 

Veterinària

•  Comitè Assessor per a l’Exercici de 
la Clínica d’Animals de Companyia

•  Comitè de la Veterinària per a la 
Protecció dels Animals

COMITÈ DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL VETERINÀRIA
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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 2021, s’han tramitat els 
procediments que a continuació es relacionen:
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05

Procediments 
deontològics

79
nombre de 

casos

72
diligències 

informatives

7
expedients 

disciplinaris
78

petits 
animals

Especialitat

1
cavalls

•  Comitè de Deontologia 
Professional Veterinària

•  Comitè Assessor per a 
l’exercici de la Clínica d’An-
imals de Companyia

•  Comitè de la Veterinària 
per a la Protecció dels 
Animals
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MEMBRES DEL COMITÈ 

• Manel Oms Pueyo  
(President) Col. núm. B-532

• Íñigo Lyon Magriñá  
Col. núm. B-882

• M. Soledad de Irala Indart  
Col. núm. B-1215

• Sílvia Serdà Cabré  
Col. núm. B-1301

• Albert Clemente Bautista  
Col. núm. B-2562

• Rosa Sánchez Pulido  
Col. B- 2350.

CENTRES INSCRITS AL REGISTRE DE CENTRES 
VETERINARIS PER A ANIMALS DE COMPANYIA

793 centres registrats, dels quals: 

• 318 consultoris 

• 430 clíniques

• 42 hospitals

• 3 centres de referència

155 serveis a domicili

36 veterinaris responsables de nuclis zoològics

1 veterinari responsable de centre usuari 
d’animals d’experimentació
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Durant 
el 2021 s’han 

produït

33
nous 

registres

39
baixes 

registrades

5
noves 
altes

4
baixes

7
modificacions

Quant a les 
societats 

professionals
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L’any 2021, malgrat les dificultats per les restriccions sanitàries, encara molt presents, per 
exercir el control i vigilància del correcte exercici clínic amb animals de companyia, s’han dut a 
terme les següents actuacions:

539
visites

26
han estat sense 

avís previ

3
casos s’han 
traslladat al 

Comitè de 
Deontologia 

273
han estat 

 favorables

11  
han mostrat  

deficiències greus, 
entre les quals hi 
ha 8 centres amb 

deficiències greus a la 
sala d’operacions

255  
han mostrat 

deficiències lleus, 
bàsicament per manca 
de material (respirador 

manual, llum no 
adequada per a la sala 

d’operacions, etc.) 



Memòria d’activitats 2021 

 31

  RESUM DE L’ACTIVITAT 2021

El Comitè Assessor per a la Clínica d’Animals de Companyia ha continuat, durant l’any 2021, la 
seva tasca de millora de les modificacions iniciades a finals de 2019, tant amb la supervisió dels 
centres veterinaris (consultoris, clíniques, hospitals i centres de referència) com amb l’adequació 
del servei d’assessorament en aquest sector professional. Enguany, aquesta feina s’ha vist 
reforçada, el mes de setembre de 2021, amb la incorporació d’un nou membre en aquest Comitè, 
Rosa Sánchez Pulido, col. B-2350, com a representant d’AVEPA. 

Durant el 2021, els membres del Comitè han mantingut onze reunions telemàtiques. Aquestes 
reunions, juntament amb la comunicació contínua que existeix entre els membres del Comitè i 
les assessores, dona com a fruit la resolució de multitud de dubtes que sorgeixen en el dia a dia 
dels centres veterinaris, i que aquests traslladen al COVB, donant respostes i solucions amb la 
màxima celeritat possible.

En el Departament d’Assessoria Clínica s’informa sobre tots els passos necessaris per donar 
d’alta, modificar o donar de baixa un centre al Registre del COVB. S’atenen dubtes sobre gestions 
de les persones col·legiades 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 per 
a una adequada protecció dels usuaris, la salut pública, la sanitat i el benestar animal. Durant el 
2021, les consultes més freqüents han estat sobre la idoneïtat dels quiròfans, així com sobre la 
normativa del medicament, entre d’altres.

• El juny de 2021, es va aprovar el Reglament de creació del Registre de Professionals i de 
Centres dedicats a la clínica d’animals de companyia (RECAC). 

• Realització d’un estudi sobre els requeriments mínims dels quals ha de disposar una sala 
d’operacions en un centre veterinari en col·laboració amb AVEPA i la Facultat de Veterinària de 
la UAB, per elaborar un protocol. Aquesta proposta ha estat traslladada al Consejo de Colegios 
Veterinarios de España, per tal d’estandarditzar un protocol únic a tot el territori, millorar 
l’atenció veterinària i unificar els criteris en els centres veterinaris, així com acordar uns 
mínims d’infraestructures i equipaments dels quals ha de disposar una sala d’operacions. 
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• Trasllat al Consejo de Colegios Veterinarios de España, competent en les relacions amb les 
autoritats estatals d’una proposta per modificar les taxes de les inspeccions a raigs X per 
tal que es tinguin en compte les diferències entre els equips dirigits al diagnòstic a medicina 
d’humana i veterinària a l’hora d’establir la quota a pagar per aquest tribut.

• S’ha interactuat amb diferents col·legis veterinaris provincials, aquest any un total de sis, per 
tal de millorar la relació intercol·legial i dels seus membres envers el bé de la professió. 

• Proposta de millora d’un nou document d’actuacions mèdiques, del qual d’aquí a poc temps es 
podrà disposar, i l’altre, l’impuls de la creació d’un document d’alta voluntària del pacient, del 
qual ja es pot disposar al web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

• Amb la finalitat de lluitar contra l’intrusisme i la falsificació, i per tal de millorar la traçabilitat 
dels documents que es distribueixen a través del COVB, es va procedir a la numeració 
dels talonaris de receptes tricòpia, vàlids per a la prescripció, administració i cessió dels 
medicaments veterinaris. 

• Impuls d’una denúncia coordinada del COVB de determinades pràctiques de phishing a les 
clíniques (trucades fraudulentes amb finalitats il·lícites).

• Atesa la necessitat que l’atenció als animals hospitalitzats es faci en unes correctes condicions 
d’atenció per part dels professionals veterinaris, s’ha recordat que les hospitalitzacions als 
centres veterinaris s’han de fer sempre sota la presència de, pel cap baix, un veterinari. De 
la mateixa manera, s’han iniciat les converses per definir les hospitalitzacions de la clínica 
d’exòtics i les seves particularitats.

• S’han atès un total de 996 trucades telefòniques, únicament al Departament d’Assessoria 
Clínica del COVB, per la qual cosa la comunicació amb els col·legiats és contínua.

• S’han fet desplaçaments a municipis per assessorar en diferents campanyes relacionades 
amb animals de companyia portades a terme per ajuntaments de municipis de la província de 
Barcelona. 
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• S’han mantingut reunions, amb representants d’ajuntaments de la província de Barcelona, tant 
per donar assessorament com per intercanviar diferents punts de vista en matèria de tinença 
responsable i lluita contra el maltractament i la venda irregular de cadells.

• S’ha continuat amb l’ampliació del contingut del web del Col·legi amb la incorporació d’un 
cercador de veterinaris i veterinàries que ofereixen serveis a domicili, que s’ha afegit al que 
ja existia de Centres Veterinaris i de persones col·legiades a la província de Barcelona. Es 
continua la tasca d’actualització del Registre de centres veterinaris, societats professionals i de 
professionals que exerceixen com a responsables de nuclis zoològics. 

• S’ha facilitat l’accés als certificats automàtics a centres veterinaris a través del web del COVB.

• S’ha assessorat els centres sobre l’obligació de comunicar l’existència de les farmacioles 
veterinàries i sol·licitar, si és el cas, el dipòsit de medicaments, així com el compliment de la 
normativa del medicament. 

• S’ha fet el seguiment de diverses sospites i s’han realitzat cinc requeriments a entitats i 
persones no veterinàries que ofereixen tractaments a animals inadequats, o sense la titulació 
necessària, així com pràctiques veterinàries realitzades en instal·lacions que no complien 
els requisits legals per dur a terme aquesta activitat, o publicitat d’activitat veterinària sense 
la presència d’un facultatiu, atès que el Comitè de Clíniques impulsa la investigació i la lluita 
contra les pràctiques irregulars, la competència deslleial i l’intrusisme professional.Co
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Per tal de fer palès que alguns centres no disposaven dels equipaments o les infraestructures 
necessàries, el Comitè ha tramitat vuit requeriments a centres veterinaris.
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RESUM DE L’ACTIVITAT 2021

El Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals (CVPA) ha continuat la seva tasca per 
vetllar pel benestar i la protecció dels animals de qualsevol àmbit:

• Les reunions del CVPA s’han continuat fent de forma telemàtica fins al mes de novembre.

• Durant l’assemblea del 24 març es va aprovar l’actualització del Reglament del CVPA.

• El dia 16 d’abril es va signar el conveni de col·laboració amb la Comissió de Protecció dels Drets 
dels Animals (CPDA) de l’ICAB al Deganat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

MEMBRES DEL COMITÈ DE LA VETERINÀRIA PER A LA 
PROTECCIÓ ANIMAL a l’inici del 2021:

• Helena Arce Surós. Col. B-3397

• Ana Ortuño Romero. Col. B-1267

• Laura Almarcha Duesa. Col. B-1857

• Lourdes Farré Sartolo. Col. B-2421

• Esther Fernández Plana. Col. B-1906

MEMBRES DEL COMITÈ DE LA VETERINÀRIA PER A LA 
PROTECCIÓ ANIMAL al final del 2021:

• Helena Arce Surós. Col. B-3397

• Ana Ortuño Romero. Col. B-1267

• Diego Morgades Gras. Col. B-5231

• Ana Martínez Cano. Col. B-3483

• Laura Casanovas Navarro. Col. B-5040

• Substituta: Laura Almarcha Duesa. Col. B-1857
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• Durant el mes de juliol es va obrir el termini per a la presentació de candidatures per a la 
renovació del CVPA, i es va tancar el dia 30 de setembre.

• A principis del mes d’octubre la Dirección General de Derechos de los Animales, inclosa dins 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, va presentar l’Anteproyecto de Ley de 
Protección y Derechos de los animales, amb els objectius d’implementar mecanismes legals 
per a la protecció i prevenir l’abandonament dels animals. El CVPA ha realitzat un resum de 
la llei, i ha proposat canvis/comentaris sobre el text, que ha compartit amb la Junta el mes de 
desembre.

• S’ha iniciat la col·laboració amb l’ICAB i s’ha continuat donant suport telefònic o per correu 
electrònic a totes les consultes que han arribat al COVB sobre temes de benestar i protecció 
animal. Cal ressaltar l’assessorament del CVPA a veterinaris clínics sobre la redacció 
d’informes de benestar animal requerit per administracions (com la Comissió de Benestar 
Animal de l’Ajuntament de Terrassa).

• El CVPA ha participat en conferències i reunions de les comissions de Benestar Animal de 
diferents ajuntaments: Sabadell, Terrassa, Barcelona i Mataró.

• Va participar per primera vegada en el Congrés sobre els Drets dels animals de l’ICAB, en la 
seva VI edició, celebrada els dies 25 i 26 de novembre a la seu de l’ICAB. La presidenta del 
CVPA, Helena Arce, va participar en la taula rodona sobre “Els drets dels animals en catàstrofes 
naturals i situacions d’emergència” i la membre del CVPA especialista en etologia, Lourdes 
Farré, va participar en la taula “Els drets dels animals en l’àmbit sanitari i el seu ús en teràpies 
psicològiques i d’acompanyament”.

• S’han visitat fires organitzades a diferents municipis per vetllar pel compliment de la normativa 
vigent pel que fa a instal·lacions per garantir el benestar animal.

• El mes d’octubre es van valorar totes les candidatures presentades per formar part del CVPA  i 
el mes de novembre van ser escollits pel Comitè els tres nous membres, que van ser ratificats 
per la Junta i aprovats en l’assemblea general extraordinària del 24 de novembre.
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FEBRER 2021

Els polítics responen sobre temes candents de la veterinària
En plena campanya per les eleccions al Parlament de Catalunya, a través del CCVC, s’ha de-
manat als partits polítics que responguessin a dues preguntes: 
1. Estaries d’acord a reduir l’IVA que grava la professió veterinària al 10%, com era fins al 

2012?
2. Estaries d’acord a incloure els veterinaris a la comissió que gestiona la COVID-19? 
L’acció ha format part de la campanya #ElsPolíticsResponen. Les respostes van quedar dispo-
nibles en dos vídeos a YouTube.

El COVB participa en el grup de treball per definir el paper del veterinari d’explotació
El COVB va participar, a través del CGCV, en el grup de treball que va definir quin va ser el paper 
del veterinari d’explotació en col·laboració amb responsables del Ministeri d’Agricultura i de 
diverses conselleries d’Agricultura i Ramaderia de comunitats autònomes.
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MARÇ 2021

Reunió amb la delegada del Govern per buscar sinergies i agilitar les 
exportacions d’origen animal
El president del CCVC i vicepresident del COVB, Ricard Parés, es va reunir 
amb la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per bus-
car sinergies que facilitessin la feina del veterinari col·legiat.
Un dels punts centrals va ser les exportacions d’origen animal que surten 
de Catalunya i d’Espanya i la necessitat d’agilitzar els tràmits sanitaris i de 
dotar els veterinaris de l’administració de tots els recursos possibles. Tam-
bé es va aprofitar la reunió per presentar l’AIAC.

ABRIL 2021

El COVB es reuneix amb el president en funcions, el Molt Honorable Sr. 
Pere Aragonès
Representants de totes les professions sanitàries es van reunir amb el 
president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per exposar-li la 
situació actual de la pandèmia COVID-19. El COVB va exposar que és im-
prescindible que els veterinaris se sumin a la recerca mèdica i veterinària 
com recomana l’OMS, impulsant el concepte One Health. 
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El COVB i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona signen un conveni de 
col·laboració 
El 16 d’abril, M. Eugènia Gay Rosell, degana de l’ICAB, i Ricard Parés Casano-
va, vicepresident del COVB, van signar un conveni de col·laboració per treba-
llar plegats en la protecció dels drets, la salut i el benestar animal. L’objectiu 
era establir eines i mecanismes per compartir i enriquir les tasques que 
ja estan duent a terme els dos a través de les respectives comissions que 
treballen en la protecció de drets, salut i benestar dels animals: compartir 
informació i iniciatives d’interès comú com l’organització de conferències, 
col·loquis i activitats formatives...

El COVB demana a la Generalitat que dues places assignades a salut 
pública es tornin a classificar com a places per a veterinaris 
El COVB, com a membre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, va 
demanar al Departament de Salut i a la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública que dues places en oferta pública assignades a salut pública, i que 
fins ara eren cobertes únicament per persones amb titulació superior, espe-
cialitat veterinària, tornin a ser classificades com a places exclusives per a 
veterinaris. A conseqüència d’aquesta reclamació, les dues places han estat 
retirades de l’oferta pública.In
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JUNY 2021

Acte homenatge a Luisa Amoribieta al COVB 
El 10 de juny el Comitè de Deontologia del COVB va organitzar un petit acte 
per homenatjar a Luisa Amoribieta, presidenta del Comitè des de desem-
bre de 2008. Ricard Parés, vicepresident del COVB, li va fer entrega de la 
insígnia del COVB en nom de tots els col·legiats en agraïment de la seva 
feina, dedicació i esforç. A l’acte també es va donar la benvinguda  als nous 
membres que ara formen part del Comitè de Deontologia.

El CCVC torna a demanar a la Generalitat que les places assignades a 
salut pública es classifiquin de nou per a veterinaris  
Després de la reunió del 4 de juny amb veterinaris del cos de funcionaris 
del Departament de Salut, el president del CCVC i vicepresident del 
COVB, Ricard Parés, va fer arribar al Sr. Joan Jaume i Oms, secretàri 
d’Administració i Funció Pública, i a la Sra. Meritxell Masó i Carbó, 
secretària de Salut, dues cartes per demanar de nou la suspensió cautelar 
de l’oferta d’una nova plaça pública per prestar serveis com a titulat 
superior en l’especialitat de salut pública corresponent a una plaça que 
fins ara era coberta únicament per persones amb titulació superior, 
especialitat veterinària.
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Reunió amb la Direcció General de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya
El CCVC, encapçalat per Ricard Parés com a president, es va reunir el 7 de 
juny amb la subdirectora general de Ramaderia del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per parlar de temes clau i d’inte-
rès comú, com les incidències en les receptes d’antibiòtics en animals de 
granja, la nova estructura de la Conselleria, la vacunació de la ràbia i la 
formació. 

Veterinaris socials a Terrassa
Els veterinaris terrassencs es van reunir amb l’Ajuntament per tal de, amb 
la intermediació del COVB, trobar una fórmula adequada per oferir serveis 
bàsics en clíniques i hospitals veterinaris per a aquelles persones que són 
ateses per serveis socials atesa la seva vulnerabilitat econòmica i que ne-
cessiten tenir cura de les seves mascotes. 

Reunió amb AVEPA per establir noves vies de col·laboració
Una delegació del COVB, formada Ricard Parés, vicepresident, Íñigo Lyon, 
secretari general, Manel Oms, president del Comitè Assessor per a la Clínica 
d’Animals de Companyia i membre de la Junta del COVB, i Prudenci Irurre, 
gerent, es van reunir amb Joaquim Aragonès, gerent de l’AVEPA, per com-
partir inquietuds i conèixer millor les necessitats dels veterinaris que tenen 
o treballen en clíniques d’animals de companyia per poder treballar més 
eficaçment i oferir un millor servei a aquests professionals des del COVB.
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JULIOL 2021

Laura Borràs rep una representació dels veterinaris
El president del CCVC i vicepresident del COVB, Ricard Parés, amb els tres presi-
dents dels col·legis de Girona, Tarragona i Lleida, es van reunir amb la presiden-
ta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per explicar-li que el veterinari és 
responsable de la cura de petits animals, del benestar animal, del control de les 
zoonosis i de vetllar per la seguretat alimentària. Així mateix, es van oferir per 
participar i col·laborar amb les comissions que es creïn al Parlament de Catalu-
nya per aportar informació i experiència en aquests àmbits. 

Reunions de treball amb les diputacions provincials de Catalunya
El CCVC, amb Ricard Parés, vicepresident del COVB, en representació dels 
quatre col·legis oficials de veterinaris i de tot el sector, es va reunir amb les 
quatre diputacions de Catalunya (el 21 de maig amb la Diputació de Barce-
lona). L’objectiu era traçar línies de col·laboració per seguir treballant amb 
l’Administració. El COVB es va oferir a col·laborar amb les diputacions i els 
ajuntaments en sanitat, salut pública i benestar animal. 

El COVB col·labora amb l’Ajuntament de Sabadell en la campanya de 
tinença responsable d’animals
El COVB ha col·laborat i assessorat l’Ajuntament de Sabadell per elaborar 
el contingut de la campanya “Sabadell vetlla pels animals”. L’objectiu de la 
campanya és fomentar i promoure la tinença responsable d’animals i fer 
un repàs de les cures i atencions que necessiten els animals a l’estiu. La 
campanya es va presentar amb la presència de Ricard Parés, vicepresident 
del COVB, i la tinenta d’alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Partici-
pació, Marta Morell.
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SETEMBRE 2021

Reunió amb el Departament de Recerca i Universitat de la Generalitat de 
Catalunya 
El president del CCVC i vicepresident del COVB, Ricard Parés, el vicepresi-
dent del CCVC, Ramon Cedó, i la responsable de la Gestió Tècnica del CCVC, 
Anna Vilà,  es van reunir el 8 de setembre amb el director general d’Impacte 
Territorial i Social del Coneixement, del Departament de Recerca i Univer-
sitat de la Generalitat de Catalunya, Xavier Quintanilla, per tal d’apropar els 
projectes d’aquestes institucions i explorar vies de col·laboració.
Es van exposar les accions en l’àmbit de la investigació i de la docència i es 
va donar a conèixer el projecte “Et donem la benvinguda a la professió”, que 
organitzen els veterinaris amb la Facultat de Veterinària de la UAB. 

El COVB se suma al Manifest Contra la Ràbia  
El Dia Mundial Contra la Ràbia (28 de setembre), el CCVC i els quatre Col·le-
gis van presentar un manifest en el qual es considera imprescindible que la 
vacunació sigui obligatòria a Catalunya per tal d’erradicar aquesta malaltia.
El manifest té el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i de 
l’AVEPA, i té com a base una publicació de la doctora en Veterinària i cate-
dràtica en Sanitat Animal, M. dels Àngels Calvo.
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OCTUBRE 2021

Joan Capdevila, diputat, revisa amb el COVB la situació actual de la reso-
lució sobre la reducció de l’IVA dels veterinaris al Congrés dels Diputats 
El COVB va parlar amb el congressista i veterinari col·legiat Joan Capdevila 
Esteve, qui defensa des de 2016 la necessitat de reduir l’IVA dels veterinaris 
al Congrés dels Diputats.
La proposta de la reducció de l’IVA està avalada per col·lectius sanitaris i és 
un dels temes en els quals els col·lectius proteccionistes dels animals i els 
veterinaris estan absolutament d’acord. Els seus arguments són el desen-
volupament del concepte One Health i l’elevat cost de l’assistència sanitària 
dels animals de companyia: afecta el 50% de les famílies espanyoles i pot 
repercutir en la salut de tots els seus membres. També es va tractar la nova 
llei de benestar animal.

El COVB es reuneix amb Sandra Guaita, diputada del PSC
El vicepresident del COVB, Ricard Parés, es va reunir amb Sandra Guaita, 
diputada i secretària nacional de Ciència del Partit dels Socialistes de 
Catalunya i responsable dels temes relacionats amb la veterinària, benestar 
i protecció animal. Durant la reunió es van comentar les línies generals de 
l’avantprojecte de llei i Parés va explicar la feina que fa el COVB sobre temes 
que regula aquest avantprojecte (tinença responsable dels animals de 
companyia, gestió de les colònies felines, identificació electrònica a través 
de l’AIAC...).
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NOVEMBRE 2021

Reunió amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
El president del CCVC i vicepresident del COVB, Ricard Parés, amb els tres 
presidents dels Col·legis Veterinaris de Girona, Tarragona i Lleida, Ramon 
Cedó, Veronica Araunabena i Carmen López, i la responsable del Departa-
ment de Gestió Tècnica del CCVC, Anna Vilà, es van reunir telemàticament, el 
19 de novembre, amb la Sra. Carmen Cabezas, Secretaria de Salut Pública  
i el Sr. Xavier Llebaria, subdirector general de Coordinació de Salut Pública, 
Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).
Llebaria va explicar que s’ha aturat el traspàs de places de veterinària grup 
1 a places de tècnic de salut pública; i que el 2018 va haver-hi 16 noves 
places de veterinaris per a escorxador i que per la COVID-19 s’han ofert 44 
places com a titular superior de salut pública.
El CCVC va exposar la necessitat de treballar i establir sinergies dins el con-
cepte One Health, posant d’exemple la ràbia, i que des del Consell es consi-
dera necessària la vacunació obligatòria a Catalunya.

Participació del COVB en el VI Congrés sobre els Drets dels Animals de 
l’ICAB
Els dies 25 i 26 la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l’ICAB 
va organitzar en línia el VI Congrés sobre els Drets dels Animals. Es van 
fer quatre taules rodones amb professionals de diferents especialitats per 
comentar la situació actual dels drets dels animals en diferents àmbits. El 
CVPA del COVB va estar representat en dues de les taules explicant el posi-
cionament i la visió dels veterinaris. Helena Arce, presidenta del Comitè de 
la Veterinària per a la Protecció dels Drets dels Animals del COVB, va ser 
ponent en una de les taules.
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DESEMBRE 2021

El Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de 
Barcelona celebra el 25è aniversari 
El dia 15, Helena Arce i Ricard Adan van participar en representació del 
COVB en l’acte de commemoració del Consell Municipal de Convivència, 
Defensa i Protecció dels Animals de Barcelona, celebrat al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona i presidit per la tercera tinenta d’alcalde i 
presidenta del Consell, Laia Bonet.

El COVB té ja més pes a l‘assemblea general de l’OCV
L’asamblea general de l’OCV (Organización Colegial Veterinaria) ha aprovat 
un nou sistema de ponderació de vot dels presidents dels col·legis a 
l’assemblea general, amb una escala de ponderació segons el nombre de 
persones col·legiades i inscrites a 1 de gener de cada any. Serà aplicable a 
totes les decisions de l’assemblea general, tret de les eleccions de càrrecs 
del Consejo General, mocions de censura i qüestions de confiança. Aquesta 
modificació dona més presència i pes al COVB atès el nombre de col·legiats 
que representa.
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Donació de microxips de localització al CRAM
El COVB va fer una donació de 150 xips de petit format a la Fundació CRAM, dedicada a la 
protecció del medi marí i de les espècies que l’habiten.
Els xips serveixen per poder identificar i seguir l’evolució de cada exemplar de tortuga que 
torna al seu hàbitat natural de manera que es pugui conèixer el seu historial veterinari en 
cas que tornin a ingressar en un centre de recuperació de fauna salvatge. 

Celebració de la Diada de Sant Francesc
Aquest any, s’ha recuperat la tradicional trobada de Sant Francesc de forma presencial, en 
la qual s’han reunit tots els col·legiats i col·legiades que enguany han celebrat els 65 anys, 
i també aquells que han sumat els 50 anys de col·legiats. 
Es va celebrar amb un dinar de germanor amb la presència dels membres de la Junta de 
Govern, i es va aprofitar la trobada per entregar els diplomes commemoratius i les meda-
lles de plata i or corresponents.

ESDEVENIMENTS
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El COVB premia les iniciatives més destacades en veterinària: premis VETS 2021

El 22 de març de 2022 es va celebrar l’acte de lliurament dels Premis VETS 2021, 
convocatòria que havia estat desplaçada per motius de la pandèmia. Aquests premis, 
impulsats pel COVB, posen en valor el paper de la veterinària i donen visibilitat i reco-
neixement als professionals de tots els àmbits. Els Premis VETS 2021 van ser:

·	 Premi VETS Honorífic del COVB:Antonio Prats Esteve
·	 Premi VETS a la Trajectòria Professional: Teresa Rigau i Mas
·	 Premi VETS One Health: HIPRA
·	 Premi VETS a la Millor Clínica Veterinària: Fundació Hospital Clínic Veterinari 

de la UAB
·	 Premi VETS a la Producció Ramadera: Agustí Camprodon Ylla
·	 Premi VETS a la Recerca: Joaquim Segalés
·	 Premi VETS per la Seguretat Alimentària: Associació de Veterinaris i Higienis-

tes de Catalunya
·	 Premi VETS per la Protecció Animal: Associació d’Animalistes sense Fronteres 

de Cornellà
·	 Premi VETS a la Iniciativa Pública: Ajuntament de Sabadell i Ajuntament de 

Terrassa 
·	 Premi VETS Ajuda i Assistència: Francesc Closa Sebastià

Les candidatures van ser dels mateixos col·legiats i col·legiades, mentre que el jurat 
estava format per la Junta i un grup de vint persones veterinàries col·legiades de 
prestigi del COVB. A l’acte van assistir la Hble. Sra. Teresa Jordà, consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i la doctora 
Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.
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•  Comunicació Per al COVB la comunicació és clau, tant la comunicació interna dirigida a tots els col·legiats i col·legiades, com la 
comunicació externa, aquella que es dirigeix a la ciutadania.

L’any 2021 ha estat un any de canvis en la comunicació. Si bé pensem que ens queda molt camí per recórrer, hem 
encetat vies de millora molt interessants. 

Pel que fa a la comunicació interna, hem treballat en quatre línies estratègiques:

1. Reorganitzar les comunicacions que reben tots els col·legiats i col·legiades al seu correu electrònic: 
primer, vam reunir en una sola newsletter els divendres les informacions d’interès i, recentment, el 2022, 
l’hem fragmentat en dues, una de formació els dimarts i una de corporativa els divendres. D’aquesta 
manera deslliurem el correu electrònic dels col·legiats d’informació i centrem els temes en dues comuni-
cacions diferenciades.

2. Hem creat l’Accent: una newsletter que enviem cada dos mesos amb informació més de fons sobre temes 
clau, institucionals, de serveis o d’opinió. 

3. Hem afavorit l’escolta activa de la veu del col·legiat a través d’enquestes (sobre el funcionament de les 
assemblees telemàtiques i sobre la formació i els serveis del COVB) i a través de focus groups represen-
tatius (enquestes qualitatives) perquè pensem que forma part de la comunicació conèixer l’opinió com a 
palanca de millora contínua.

4. Hem incrementat la comunicació a través de LinkedIn, que és la xarxa social professional per excel·lència 
(en aquesta xarxa s’ha passat de 16 seguidors el gener de 2021 a 117 el desembre) i continuem treba-
llant en el web perquè hi trobeu tot el que necessiteu d’una manera cada vegada més amigable.

Respecte a la comunicació externa, s’ha treballat en tres fronts: xarxes, mitjans de comunicació i web.

1. Respecte a xarxes socials: hem obert Instagram, on el desembre el COVB ja tenia 667 seguidors i hem di-
namitzat Facebook (que ha passat de 2.067 seguidors el mes de gener a 2.305 el desembre) i Twitter (de 
1.597 el gener a 1.682 el desembre). En aquestes xarxes s’ha publicat únicament contingut propi corpora-
tiu i divulgatiu.

2. A través del gabinet de premsa del COVB s’han publicat 75 notícies en mitjans de comunicació impresos, 
en línia, ràdio i televisió sobre temes relatius a la veterinària a Barcelona. Aquesta xifra és molt similar a 
la de l’any 2020.

3. Hem fet feina també en la part del web especialment dedicada a la ciutadania, per oferir una millor infor-
mació i complir l’objectiu de sensibilització, així com fer molt visible el cercador de centres veterinaris.

COMUNICACIÓ
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Periòdicament, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) gestiona reclamacions 
i queixes relatives a males pràctiques professionals, presentades per persones físiques i 
jurídiques. El Col·legi estudia els casos i informa els 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 altres aspectes. A continuació es detallen 
els temes més freqüents que han estat objecte d’assessorament a particulars durant el 2020. 

CONSULTES SOBRE EL SERVEI VETERINARI 

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

• Abonament/factura dels serveis veterinaris 
sol·licitats. 

• Elecció i canvi de veterinari. 

• Consentiment informat. 

• Vies per presentar una reclamació a un 
veterinari. 

• Fulls de reclamació als centres veterinaris. 

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

• Classificació i tipus de centres veterinaris. 

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

• Sol·licitud d’informes veterinaris. 

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

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

• Responsabilitats en la tinença d’animals. 

• Conflictes sobre la titularitat dels animals. 

• Conflictes familiars en la tinença d’animals. 

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

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

• Informació sobre serveis de necròpsia.
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I.- ACTUACIONS EN DEFENSA DEL COL·LEGI 
I PER LA LLUITA CONTRA L’INTRUSISME 
PROFESSIONAL, LES PRÀCTIQUES IRREGULARS, 
EL MALTRACTAMENT ANIMAL I LES 
FALSIFICACIONS DE DOCUMENTS SANITARIS

I.1.- JUDICIALS

• Judici oral davant el Jutjat d’Instrucció Penal 
número 20 de Barcelona: compareixença 
del COVB com a acusació particular per 
presumptes delictes d’intrusisme professional 
i falsificació de documents oficials, contra 
els administradors i un empleat d’una botiga 
d’animals amb consultori veterinari annex.  

Situació: condemna dels dos administradors i 
un auxiliar d’una botiga i consulta veterinària 
per la comissió d’un delicte d’intrusisme 
professional consistent a vacunar animals i 
prescriure medicaments, així com falsificació 
de la signatura d’un veterinari en documents 
d’identificació, passaports i cartilles a la pena 
de presó per un total de catorze mesos i una  
pena addicional de multa. 
El Jutjat declara provat que l’auxiliar, per 
indicació dels seus caps, atenia consultes i 
prescrivia medicaments en receptes quan el 
veterinari no treballava al consultori. També 
s’han pogut condemnar els responsables de 
l’establiment (administradors solidaris), com 
a inductors o afavoridors de les conductes 
prohibides que va fer l’auxiliar de veterinària.

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

• 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, 
estafa 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 altres persones físiques i 
jurídiques implicades a la presumpta trama 
de factures falses. Situació: interlocutòria de 
procediment abreujat. 

• Defensa del COVB en la impugnació de les 
eleccions col·legials, Procediment Ordinari del 
Jutjat del Contenciós Administratiu número 
16 de Barcelona. S’ha presentat la demanda. 
El COVB s’hi ha oposat. Situació: en tràmit.
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• Defensa del COVB en el Recurs Contenciós 
Administratiu interposat davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu número 11 de 
Barcelona contra una Resolució del Comitè de 
Deontologia d’arxivament d’unes diligències 
informatives per manca d’indicis d’infracció 
disciplinària. Situació: pendent de sentència.

• Presentació de querella al Jutjat d’Instrucció 
número 4 de Vilafranca del Penedès per 
presumptes delictes d’intrusisme professional, 
maltractament animal i delictes connexos 
contra diverses persones relacionades amb 
un centre. Situació: tramitació de diligències 
prèvies.

 • Presentació de querella al Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Manresa per 
presumptes delictes d’intrusisme professional, 
maltractament animal i delictes connexos 
contra diverses persones relacionades amb 
un centre. Situació: tramitació de diligències 
prèvies.

I.2.- ADMINISTRATIVES

• Compareixença davant la Generalitat 
(Direcció General de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural) i l’Ajuntament de Vilafranca 
en les diligències informatives iniciades per 
Fiscalia de Medi Ambient per presumptes 
delictes de maltractament animal i intrusisme 

professional a l’Hospital Vetsolidaris 
de Vilafranca del Penedès, petició de 
reconeixement com a part interessada i de 
clausura preventiva de l’establiment de l’article 
45.3 del TRLPA. Situació: en tràmit.

• Denúncia davant l’Ajuntament de Sant 
Cugat contra un ensinistrador que explota 
una residència canina no registrada com a 
nucli zoològic per presumptes infraccions 
en matèria de protecció dels animals de 
maltractament animal, no donar atenció 
veterinària bàsica per garantir la salut a un 
animal que va morir per parvovirosi, mantenir 
els animals en condicions incorrectes per les 
mancances en els protocols d’higiene i profilaxi 
i de benestar de l’activitat. Situació: en tràmit.

• Denúncia davant la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia contra una veterinària no col·legiada 
per exercir en la clínica d’animals de 
companyia a domicili i realitzar pràctiques 
irregulars per la comissió de presumptes 
infraccions greus de l’article 18.a) i b) i molt 
greu de l’article 17.a) de la Llei 7/2006, de 31 
de maig, de l’exercici de Professions Titulades 
i dels Col·legis Professionals. Situació: 
fermesa de la sanció d’inhabilitació per exercir 
la veterinària durant quatre mesos per la 
comissió d’una infracció molt greu.
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• Denúncia davant el Col·legi de Veterinaris de 
Palència per un presumpte delicte d’intrusisme 
professional o una irregularitat en l’ús d’un 
passaport europeu d’un cadell que arriba a 
Catalunya sense signar amb una vacuna i amb 
les dades d’expedició incompletes. Situació: 
inici d’actuacions disciplinàries.

• Denúncia davant els Mossos d’Esquadra per 
una presumpta trama de phishing (delicte 
d’estafa de l’article 248 del Codi Penal) en el 
sector de les clíniques veterinàries. Situació: 
pendent d’instrucció.

• Comunicacions a la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia i al CCVC de les modificacions en la 
composició de la Junta de Govern.

• Informació prèvia de l’ACPD (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades). Situació: 
presentació d’al·legacions. 

• Al·legacions davant la Diputació de Barcelona 
amb relació a les actuacions pròpies de la 
veterinària en el control dels amfibis i de 
petició que s’incloguin els veterinaris entre 
els títols que han d’acreditar els tècnics, en 
relació amb el plec de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir per a la prestació 
del servei de seguiment de les poblacions 
d’amfibis a diferents entorns naturals en un 

procés de licitació d’un contracte de serveis 
de la Diputació de Barcelona (Expedient 
núm. 2020/14970), que no inclou entre els 
professionals que poden optar a aquestes 
places les persones llicenciades o titulades en 
Veterinària.
 
• Denúncia davant el CGCVE contra un 
Portal d’internet que ofereix un postgrau en 
línia d’Expert en Odontologia i Cirurgia Oral 
Canina adreçat a dentistes per infracció de 
la normativa reguladora de les professions 
sanitàries.

I.3.- REQUERIMENTS PER SOSPITES 
D’IRREGULARITATS I EMISSIÓ D’INFORMES A 
REQUERIMENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
I COSSOS DE SEGURETAT

Des de l’Assessoria Jurídica s’atenen peticions 
d’informació i d’assessorament en qüestions 
veterinàries en el marc d’investigacions del 
Comitè de Clíniques, 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. Destaquen 
les següents qüestions: 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 
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i normativa sobre les vacunes, gestió de 
colònies de gats municipals (adquisició de 
medicaments, dispensació i prescripció de 
medicaments i actuacions pròpies de la 
veterinària).

II.-  ASSESSORIA JURÍDICA

II.1.- ASSESSORIA A LES PERSONES 
COL·LEGIADES

Durant el 2021, s’han atès un total de  295 
consultes de persones col·legiades que 
serveixen per identificar les necessitats de 
cada sector, emetre informes sobre novetats 
normatives i promoure actuacions quan convé 
en interès del col·lectiu 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, problemes amb 
els clients, tinença d’animals, sospites de 
maltractament animal o tracte incorrecte, 
ús, cessió i prescripció de medicaments, 
tràmits davant l’Administració, condicions de 
contractes de lloguer i traspassos, constitució 
i funcionament de societats veterinàries, 
traspàs de negocis, ordres de cessament o 
inspeccions i sancions.

En destaquen les següents qüestions:
(i) Responsabilitats dels veterinaris.
(ii) Problemes en la custòdia dels animals 

ingressats a centres veterinaris.
(iii) 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, 
imminent entrada en vigor del 
Reglament (UE) 2019/6.

(iv) Intromissions il·legítimes en l’honor i la 
imatge professional: 9 casos.

(v) 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 OMIC: 
8 expedients municipals en via de 
consum.

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

(vii) Al·legacions en expedient sancionador 
iniciat pel Departament d’Acció 
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Climàtica per una presumpta infracció 
de la normativa de la farmaciola 
veterinària contra una persona 
col·legiada.

(viii) Acció de reclamació de responsabilitat 
civil (RC) contra el propietari d’un gos 
considerat potencialment perillós que 
va agredir una veterinària causant-li 
greus lesions, amb seqüeles i dany 
psicològic.

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

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

(xi) Dret a acceptar i a rebutjar els 
encàrrecs professionals.

(xii) Legalització municipal dels centres 
veterinaris: règim de comunicació 
prèvia de la Llei 20/2009 i ordenances 
municipals d’activitats i règims 
transitoris entre els anys 90 i fins a 

l’actualitat (compravenda de centres).
(xiii) Societats professionals: especificitats 

amb 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.

(xiv) Gestió de residus sanitaris als centres 
veterinaris.

(xv) Reclamació de morosos.
(xvi) 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 higienicosanitàries.

(xvii) 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. 

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

(xix) Canvis de titularitat dels animals en 
diferents casos conflictius.

(xx) Nuclis zoològics: programes d’higiene i 
profilaxi i control documental.

(xxi) Reorganització del Departament de 
Reclamacions.
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L’assessorament permet a més establir 
protocols d’informació que el servei d’atenció 
als usuaris de la medicina veterinària del 
COVB difon entre les persones col·legiades, els 
particulars i les administracions públiques. 

II.2.- ASSESSORIA A  LA JUNTA DE GOVERN

També es dona suport legal en matèria de 
normativa d’aplicació a les funcions subjectes 
a Dret Públic del COVB, així com a les 
actuacions i iniciatives de la Junta de Govern, 
entre les quals destaquen les següents:

• Obligacions dels Col·legis Professionals en 
matèria de transparència de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre: agenda pública de la 
Junta de Govern vinculada a les funcions 
públiques; contractació de professionals 
en relacions “intuitu personae”; tractament 
de dades personals en la publicació de les 
ajudes a estudis i beques; convocatòries de 
les Assemblees Generals i publicació de la 
informació; actualització de la normativa 
col·legial interna; publicació de les liquidacions 
trimestrals; acords d’interès general de la 
Junta de Govern; Codi de Conducta de la Junta 
de Govern relatiu a les inversions financeres 
temporals; funcions del Comitè Assessor en 
l’Exercici Clínic amb Animals de Companyia; 
competència per la formulació i l’aprovació 
dels comptes anuals.

• Assessorament en la convocatòria i 
celebració de les Assemblees Generals 
celebrades els mesos de març, juny i 
novembre, a distància i mixtes, celebrades 
de conformitat amb La Llei 3/2020, de 
18 de setembre, de mesures processals i 
organitzatives per fer front a la COVID-19 en 
l’àmbit de l’Administració de Justícia, que 
modifica mitjançant la Disposició Final Primera 
la Llei 2/1974, de 13 de febrer sobre Col·legis 
Professionals, col·legial i estatuària d’aplicació,  
garantint:

(i) El respecte dels requisits de l’article 17 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, 
de Règim Jurídic del Sector Públic.

(ii) El nivell de seguretat en les dades 
personals que seran tractades de 
l’Esquema Nacional de seguretat 
(apartat 1r de la Disposició Addicional 
Primera de la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, 
que inclou les Corporacions de Dret 
Públic de la lletra g) de l’article 77.1, 
quan les finalitats del tractament es 
relacionin amb l’exercici de potestats de 
dret públic. 

• Declaració responsable al Departament de 
Justícia i a l’Ajuntament de Barcelona sobre les 
característiques dels sistemes de ventilació i 
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qualitat de l’aire i dels accessos, de les entitats 
associatives previstes als Annexos 1 i 2 de la 
Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, sobre 
les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 
de COVID-19 al territori de Catalunya.

• Normativa i òrgans interns: 

- Projecte Inicial de Reglament de creació del 
Registre de Professionals i Centres dedicats 
a la clínica d’animals de Companyia, RECAC 
i del Comitè Assessor per a l’exercici 
Clínic amb animals de companyia del 
COVB; Projecte Inicial de Reglament de 
funcionament del Comitè de la Veterinària 
per a la Protecció dels Animals del COVB.; 
anunci d’informació pública: proposta del 
CVPA de renovació dels seus membres i 
de persones substitutes; nou reglament 
intern d’ús del servei APROPEM-TAULELL 
ANUNCIS del COVB obert al públic en 
general; procés de renovació del Comitè de 
Deontologia.

- Informe sobre el Registre de Professionals 
Sanitaris (RPS), regulat al Reial Decret 
640/2014, Ordre SSI/890/2017 i el Decret 
256/2013, de 26 de novembre, la legalitat 
de la cessió de dades al Departament de 
Salut, propostes d’adaptació i actualització 
de l’avís legal pel tractament de dades i 

la cessió. Actualització del formulari de 
col·legiació i designació del mitjà preferent 
de notificacions administratives (correu 
postal o electrònic).

- Codi d’ús dels mitjans electrònics 
corporatius en el teletreball.

- Adaptació a la normativa vigent del nou 
avís legal del formulari de notificació 
d’agressions entre gossos al Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

- Revisió i actualització dels requisits per 
acreditar l’obtenció del títol de Veterinària 
en els expedients de col·legiació arran de 
l’atac informàtic patit per la UAB.

- Petició dels centres de Cornellà de 
posicionament del COVB sobre els censos 
d’animals i els honoraris professionals: 
nota sobre la llibertat en la fixació dels 
honoraris professionals i el paper de la 
veterinària com a primer esglaó entre 
l’Administració i la ciutadania en les 
polítiques de benestar i tinença cívica 
d’animals.

- Observacions a l’esborrany de 
l’Avantprojecte de Llei de Protecció dels 
Animals.
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II.3.-  ASSESSORIA AL COMITÈ DE 
DEONTOLOGIA

Durant el 2021 s’han tramitat un total de 79 
casos en via deontològica, enfront dels 21 de 
l’any 2020.

Així mateix, s’emeten Informes jurídics en 
relació amb consultes de persones col·legiades 
sobre matèria deontològica, entre les quals 
destaquen les següents qüestions:

- Deure de les persones posseïdores 
d’animals de donar-los una atenció 
bàsica per garantir-ne la salut, els 
motius d’eutanàsia humanitària i el 
deure de les persones col·legiades 
de denunciar les sospites de 
maltractament.

- Deure de conservació de la informació 
clínica: cessió i administració de 
medicaments, històries clíniques i 
registres de passaports europeus per 
animals de companyia, tipus d’accions 
i les obligacions de conservar els 
documents originals amb les signatures 
manuscrites.

- Obligacions legals en l’emissió de 
certificacions sobre les condicions 
de benestar i higienicosanitàries dels 
animals de granja en un expedient 

administratiu iniciat per l’Ajuntament de 
Barcelona.

- Deure de secret professional i les 
causes pel seu aixecament amb relació 
a una petició d’informació clínica d’un 
pacient d’un centre veterinari per una 
denúncia de maltractament animal.

- Deures deontològics amb relació 
a la publicació a les xarxes socials 
d’informació sense rigor científic 
en contra de la vacunació contra 
la COVID19 i les possibles accions 
disciplinàries.

- Terminis de conservació de la 
informació clínica, el registre de 
passaports, el registre de sortida i les 
receptes de medicaments.

- Telemedicina veterinària i l’emissió de 
receptes a distància.

- Deure de les persones col·legiades 
de denunciar les sospites de 
maltractament animal a les autoritats 
competents, els casos d’aixecament 
del deure de secret professional, 
el dret dels animals a rebre una 
atenció veterinària bàsica i derivació a 
l’administració pública competent en 
matèria de protecció dels animals.

- Esterilització obligatòria dels animals 
adoptats i la lliure elecció de veterinari.

- Propostes de comunicat i actualització 
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de la informació al web del COVB sobre 
el deure de consentiment informat i el 
nou formulari d’autorització.

II.4.- AL COMITÈ ASSESSOR EN CLÍNICA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA

Durant el 2021 s’ha actuat estretament i de 
manera coordinada amb el Comitè Assessor en 
l’exercici clínic amb animals de companyia en 
l’atenció de consultes i l’inici d’actuacions en 
interès d’aquest sector professional i el control 
i la lluita contra les pràctiques irregulars, la 
competència deslleial i l’intrusisme professional.

Estada medicada dels animals exòtics als 
centres veterinaris; mancances detectades 
en alguns hospitals veterinaris; set denúncies 
contra centres no comunicats al COVB abans 
de l’inici d’activitat o amb irregularitats de 
la normativa clínica; valoració de quatre 
queixes sobre eventuals actes d’intrusisme 
professional; informe sobre el règim 
d’infraccions i de sancions de la normativa 
de protecció dels animals i informació sobre 
com denunciar per un comprador d’un animal 
malalt a les autoritats municipals; informe  
legal sobre les competències de control i 
inspecció dels nuclis zoològics i dels requisits 
per practicar cirurgies majors en un centre 
d’acollida; requeriments d’esmenes a centres; 
denúncies d’irregularitats; medicaments.

S’han tractat un total de 17 casos 
d’irregularitats.

Relació d’actuacions: requeriments de 
cessament en la publicitat de serveis 
irregulars: oferta de serveis veterinaris en 
una perruqueria canina sense centre inscrit 
al Registre col·legial; dos anuncis de servei 
24 hores sense complir els requisits d’aquest 
tipus de serveis; publicació de recomanacions 
per propietaris d’animals sense rigor científic 
en l’àmbit de la nutrició animal; requeriment 
de cessament en l’exercici de l’etologia a 
distància per persona no col·legiada a un 
lloc web: definició de les funcions pròpies 
i reservades a la veterinària; requeriment 
als titulars d’un web d’ensinistradors que 
tracten l’ansietat per separació a distància; 
delimitació de les actuacions pròpies de 
la veterinària als protocols clínics, carta 
informativa i petició d’inclusió al web de 
l’exigència d’una visita inicial de diagnòstic 
d’un veterinari etòleg; emissió d’informe sobre 
les competències pròpies de la veterinària en 
la nutrició animal i la regulació de les teràpies 
alternatives; Informe sobre una campanya 
contra el low cost i les eventuals afectacions 
del dret de defensa de la lliure competència; 
prescripció excepcional de medicaments 
d’humana i consulta al DARPA sobre la llista 
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d’estupefaents subjectes a prescripció en 
recepta oficial; comunicat adreçat a una oficina 
de farmàcia per la seva negativa a dispensar 
un medicament d’humana sobre la prescripció 
excepcional de medicaments d’humana en una 
recepta no oficial d’estupefaents; requeriment 
de cessament en la difusió a les xarxes socials 
de comunicats contraris a l’alimentació 
animal amb pinso per les seves presumptes 
conseqüències negatives per no estar basades 
en el mètode científic i generar confusió 
als destinataris dels serveis veterinaris; 
establiment de protocol i formularis sobre 
el procediment de cancel·lació i modificació 
registral dels centres veterinaris en aplicació 
de l’article 13 del Reglament per a l’exercici 
clínic amb animals de companyia del CGCVE; 
suport legal en la tramitació de nou expedients 
per deficiències; Proposta de formulari de 
consentiment informat d’actuacions clíniques 
veterinàries; propostes per l’aprovació 
d’un protocol científic d’àmbit estatal sobre 
les condicions que han de tenir les sales 
d’operacions dels centres veterinaris en 
aplicació dels apartats 1 i 2 del Reglament 
de Clínica del CGCVE del 2015 i de dubtes 
interpretatius; sala multiús; dotació d’aigua; 
sostre, parets i terra; petició al CGCVE de 

reducció del preu públic de la Llei 14/1999 
per la inspecció dels aparells de raigs X amb 
finalitats de diagnòstic mèdic; comunicat 
sobre les hospitalitzacions i la presència d’un 
veterinari als centres veterinaris d’animals de 
companyia; informe sobre les competències 
pròpies de la Veterinària en l’odontologia per 
a animals de companyia; informe sobre els 
requisits i els tràmits legals per a l’obertura 
d’un centre veterinari; gestió dels residus 
sanitaris (actualització): eliminació de 
l’obligació de dur el Llibre Oficial de Control 
dels Residus Sanitaris que se substitueix per 
un sistema d’autocontrol; règim de legalització 
dels centres veterinaris a la normativa de 
prevenció i control ambiental (Llei 20/2009, 
de 4 de desembre); farmaciola veterinària, 
estupefaents i dipòsit de medicaments 
d’ús hospitalari; raigs X; requisits en les 
hospitalitzacions d’animals exòtics als centres 
veterinaris especialitzats i propostes per a 
l’aprovació d’un protocol.

III.- INFORMES JURÍDICS

L’Assessoria Jurídica ha emès els següents 
informes jurídics requerits:
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III.1.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS A LA 
JUNTA DE GOVERN I A LES COMISSIONS 
ASSESSORES

• Obligacions en matèria de protecció de dades 
i garantia de drets digitals sobre el tractament 
de dades per obligació legal, interès públic o 
exercici de poders públics en la protecció de la 
salut per la recollida de dades personals per a 
la vacunació del col·lectiu veterinari.

• Situació i regulació del llistat de persones 
col·legiades que realitzen les proves pel 
control de triquina en senglars.

• Informe adreçat al Comitè de Clíniques per 
fer difusió de l’estudi de preus del sector 
clínic veterinari del 2020 de l’empresa VMS i 
les possibles repercussions legals en l’àmbit 
de la defensa de la lliure competència en 
tractar-se de difondre honoraris professionals.
Resolucions de la CNMC (S / DC / 0587/16 
COSTES 2 BANKIA.

• Actualització de la informació al web sobre 
els canvis en la tramitació electrònica de 
l’autorització dels dipòsits de medicaments 
d’ús hospitalari.

• Informe sobre l’emissió de receptes 
veterinàries inverses, sense la prèvia visita 
del pacient, amb destí a una comercial de 
medicaments veterinaris. 

• Observacions al Projecte de Reial Decret / 
2021, pel qual s’estableixen normes per a la 
comercialització dels productes reproductius 
de les espècies ramaderes en l’àmbit 
nacional i es regulen mesures per l’aplicació 
de la normativa comunitària aplicable als 
desplaçaments dins de la Unió de productes 
reproductius de les espècies ramaderes.

III.2.- INFORMES JURÍDICS ADREÇATS 
A ENTITATS EXTERNES I PERSONES 
COL·LEGIADES

• Etologia com a actuació veterinària i 
regulació de les visites a distància.

• SEPRONA: regulació de la identificació 
animal, les cartilles veterinàries, els 
passaports i l’edat dels animals en una 
investigació d’una organització criminal de 
tràfic il·legal d’animals.

• Ajuntament de Barcelona: intrusisme 
professional per immissió en funcions pròpies 
de la veterinària i deure de col·legiació.
 
• Petició de la Junta Arbitral de Barcelona de 
designació d’àrbitres veterinaris.

• Obligacions en la identificació dels animals 
de companyia i les denúncies als veterinaris 
que incompleixen el deure de registrar els 
microxips que implanten.
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• Edat mínima d’esterilització de gats de 
colònies.

• Prescripció excepcional d’un medicament 
autoritzat per ús humà en cas de trencament 
d’estoc del medicament autoritzat per ús 
veterinari.

• Infraccions greus del Protocol de prevenció 
de riscos laborals per la lluita contra la 
COVID-19 en un centre veterinari i contagi dels 
treballadors: no reincorporació després de 
baixa laboral per COVID-19. 

• Petició d’eutanàsia de gats ensalvatgits amb 
micosi infecciosa zoonòtica no tractable de 
titularitat d’un ajuntament: motius d’eutanàsia 
i autorització municipal.

• Règim de responsabilitat legal en l’exercici 
clínic com a voluntari en una protectora i per 
treballar a compte d’altri.

• Tinença, ús i gestió dels medicaments, 
segons la seva classificació, amb destí a 
animals d’experimentació.

• Dades obligatòries dels veterinaris que 
signen cartilles sanitàries, passaports i altres 
documents oficials i principals obligacions.
Informe sobre regulació de la facultat de 
substitució d’un medicament prescrit per una 
veterinària. 

• Requisits de les receptes amb destí a 
animals productors d’animals. 

• Informe sobre l’Acord del Departament de 
Salut de la Comissió Tècnica de Funció Pública 
de 9 de març de 2021 de reclassificació dels 
VTP amb una jornada inferior al 75% en horari 
especial que perden el complement específic 
CE4 VTP Caps de setmana, festiu i dies no 
recuperables amb caràcter retroactiu des del 
dia 1 de setembre de 2020 (regularització 
de l’excés d’import de les seves nòmines): 
jurisprudència recaiguda en les esmenes en 
el càlcul de nòmines dels funcionaris públics: 
revisió d’ofici de l’article 106 i següents de 
l’LPAC versus rectificació d’errors materials 
de l’article 109 de l’LPAC i possible nul·litat 
de l’article 25 sobre retribucions de l’Acord de 
la Mesa Sectorial de negociació dels equips 
de salut pública de 23.06.2020, que elimina 
aquest complement per vulneració del dret al 
descans i els principis de PRL per les especials 
dificultats d’aquestes places respecte de les 
altres places del Departament de Salut.

• Informe sobre els deures en la venda 
d’animals i el règim sancionador en cas 
d’infracció com a mesura de lluita contra la 
venda irregular dels animals de companyia 
i el foment de les denúncies de les persones 
compradores afectades contra les botigues de 
venda d’animals.
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• Informe sobre l’adquisició de medicaments 
de l’administració pública i condicions per 
l’administració de Zoletil.

• Termini de dispensació de medicaments 
per animals de producció i conservació a 
l’explotació de vials de medicaments iniciats.

• Ús de fórmules magistrals de la farmaciola 
veterinària.

• Informe sobre el Reglament (UE) 2021/1281 
de la Comissió de 2 d’agost del 2021 pel 
qual s’estableixen disposicions d’aplicació 
del Reglament (UE) 2019/6 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa a les bones 
pràctiques de farmacovigilància i al format, 
contingut i resum de l’arxiu mestre del sistema 
de farmacovigilància per a medicaments 
veterinaris.

• Al·legacions en expedient sancionador contra 
un veterinari per infracció de les mesures 
sanitàries contra la COVID-19 durant el 
desplaçament a un centre veterinari situat 
en un altre municipi al de residència: activitat 
permesa, servei essencial i desplaçament 
respectuós amb el medi ambient en tant que 
dret protegit constitucionalment.

• Redacció d’al·legacions i compareixença 
com a part interessada en expedient per 
a una inspecció de la Subdirecció General 
d’Agricultura i Ramaderia d’una entitat 
dispensadora de medicaments veterinaris on 
es detecten sortides a nom d’aquest veterinari 
amb destí presumptament a la farmaciola 
veterinària. Sospita de suplantació d’identitat i 
falsificació de signatura del veterinari.

• Els requisits de les receptes de medicaments 
per tractaments crònics o rutinaris i la 
necessitat de visitar el pacient: estudi 
normativa de medicaments i deontològica 
sobre les receptes i l’exercici clínic a distància.

• Tinença d’animals exòtics prohibits a 
domicilis particulars i obligació d’evitar-ne 
l’alliberament a la natura.
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Formació amb el Grupo Asís Formación: disset seminaris web i tres cursos

• Seminari web. COVID-19 en animals, què en sabem fins ara? (131 assistents.)
• Seminari web. Adaptació de la indústria alimentària a la crisi sanitària motivada per la COVID-19 (24 as-

sistents.)
• Seminari web. Blefaritis en petits animals, molt més que un problema cutani (206 assistents.)
• Seminari web. Aprenent ventilació mecànica per a la clínica diària: de la fisiologia a la mecànica (163 

assistents.)
• Seminari web. Diagnòstic i maneig del gos hiperadrenocorticisme. Revisió actualitzada (231 assis-

tents.)
• Seminari web. Telemedicina veterinària: usos i millora de la rendibilitat de la teva clínica (75 assis-

tents.)
• Seminari web. Actualització en el maneig de la malaltia renal crònica en gossos i gats (154 assistents.)
• Seminari web. Gestió de l’estrès en l’equip veterinari (66 assistents.)
• Seminari web. Hematologia pràctica: entendre les alteracions hematològiques per a un bon abordatge 

diagnòstic (223 assistents.)
• Seminari web. Teràpia manual en animals de companyia (74 assistents.)
• Seminari web. La identificació animal com a garantia de tinença responsable (32 assistents.)
• Seminari web. Fallades reproductives en truges prolífiques (7 assistents.)
• Seminari web. Osteocondrosi en el cavall: etiologia, diagnòstic, tractament i pronòstic (7 assistents.)
• Seminari web. Patrons pulmonars en radiologia toràcica. No tot és el que sembla (31 assistents.)
• Seminari web. Triatge i estabilització inicial de pacients en medicina d’urgències (61 assistents.)
• Seminari web. Maneig de malalties concurrents en gats grans (24 assistents.)
• Seminari web. Primera consulta de rèptils i ocells de companyia

• Curs d’autoaprenentatge: Claus per a l’èxit en cirurgia digestiva.
• Curs d’autoaprenentatge: Diagnòstic i tractament de patologies neurològiques en el gos i el gat.

• Curs amb expert: Millorant la producció i la sanitat porcina a través de les dades (13 assistents.)
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Formació Consejo Colegios Veterinarios de España: dotze seminaris web, nou cursos i una jornada 
integrada per sis seminaris web

• Seminari web. El desafiament sanitari de la pesta porcina africana (41 assistents.)
• Seminari web. Transformació digital, big data i internet de les coses. Oportunitats per als veterinaris (37 assis-

tents.)
• Seminari web. Introducció a la recepta veterinària electrònica col·legial - Prescrivet
• Seminari web. Farmacologia veterinària
• Seminari web. Bioseguretat en granges de bestiar porcí: la teva responsabilitat
• Seminari web. Aspectes introductoris del transport dels animals de granja i els seus impactes en el 

benestar animal
• Seminari web. Pros i contres de les dietes casolanes en mascotes
• Seminari web. Aliments d’origen animal: beneficis i riscos de la seva producció i consum, amb un enfo-

cament als països en vies de desenvolupament
• Seminari web. Bioseguretat en granges avícoles: és possible quantificar la bioseguretat en termes de 

cost-benefici?
• Seminari web. Estem protegits davant la pesta porcina africana?
• Seminari web. Buscant la transparència: cirurgia de còrnia en gossos i gats
• Seminari web. Maneig clínic de gossos amb fibril·lació auricular i altres arrítmies auriculars

• Curs en línia. Cas pràctic: animals d’experimentació colònies de ratolins
• Curs en línia. Impactes mediambientals generats per la producció ramadera
• Curs en línia. Cas pràctic: cavalls
• Curs en línia. Analgèsia i anestèsia en ocells, rèptils i petits mamífers
• Curs en línia. Avaluació del benestar animal en explotacions ramaderes
• Curs en línia. Cas pràctic: oví 
• Curs en línia. Inspecció de ganglis limfàtics en els controls sanitaris en escorxador
• Curs en línia. Treballar sense estrès és possible?

• Curs amb expert. Certificació veterinària oficial per a l’exportació d’aliments
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• Jornada: III Jornadas Territoriales ACNV – OCV (sis seminaris web)

Seminari web1: Nou procediment (2021/2022) de certificació veterinària per a clíniques veterinàries. 
Aplicació CEXGAN d’emissió de certificats d’exportació per a animals de companyia; Moviment Interna-
cional de Mascotes normativa nacional i comunitària

Seminari web2: Inspecció d’equipatges i paqueteria postal; Material en contacte amb els aliments

Seminari web3: Supervisió d’instal·lacions de control sanitari de mercaderies; presa de mostres en 
llocs de control fronterers a vaixells de càrrega a granel

Seminari web4: Presa de mostres d’aliments en frontera. Casos pràctics

Seminari web5: Laboratoris d’interès per a veterinaris de control en frontera; interpretació de butlletins 
analítics. Casos pràctics

Seminari web6: Brexit, nova normativa, períodes transitoris i situació actual

Formació del COVB i del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) 
• Curs en línia. Ús prudent d’antibiòtics
• Curs en línia. 2a edició. Ús prudent d’antibiòtics
• Curs. Mòdul de recerca activa de feina: 5a càpsula, 6a càpsula i 7a càpsula

Jornada tècnica
• Jornada tècnica sobre caudofàgia
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Tipus Motiu Situació Tipus Motiu Situació

1/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 14/DI
Presumpta negligència: publicació i 
qualitat de serveis

Arxivat

2/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 15/DI
Presumpta negligència: publicació i 
qualitat de serveis 

Arxivat

3/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 16/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
informació deficient al client

 Arxivat

4/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 17/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

Arxivat

5/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 18/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, error diagnòstic

Arxivat

6/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 19/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat

7/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 20/ED
Presumpta negligència: intrusisme 
professional 

En tràmit

8/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 21/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat

9/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat 22/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat

10/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 23/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

En tràmit

11/DI Presumpta negligència: tractament prescrit Arxivat 24/ED Presumpta negligència: altres En tràmit

12/DI Presumpta negligència: tractament prescrit Arxivat 25/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat

13/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

En tràmit 26/DI Presumpta negligència: error diagnòstic En tràmit
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DETALL DE DENÚNCIES 2021

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.

Arxivat: arxivament del cas per manca d’indicis d’infracció deontològica.
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  Tipus Motiu Situació Tipus Motiu Situació

27/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, intrusisme professional 

En tràmit 42/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

En tràmit

28/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 43/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

Arxivat

29/DI Presumpta negligència: error diagnòstic En tràmit 44/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
intervenció quirúrgica

Arxivat 

30/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 45/DI Presumpta negligència: altres Arxivat 

31/DI Presumpta negligència: altres Arxivat 46/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

En tràmit 

32/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

Arxivat 47/DI Presumpta negligència: altres Arxivat 

33/DI
Presumpta negligència: documentació 
sanitària obligatòria

En tràmit 48/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit, falta atenció 
urgències 

Arxivat 

34/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, documentació sanitària 
obligatòria

En tràmit 49/DI
Presumpta negligència: falta atenció 
urgències

Arxivat 

35/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
falta atenció urgències

En tràmit 50/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

Arxivat 

36/DI
Presumpta negligència: tractament prescrit, 
informació deficient al client

Arxivat 51/DI
Presumpta negligència: falta atenció 
urgències

Arxiu

37/DI Presumpta negligència: altres En tràmit 52/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

En tràmit

38/DI
Presumpta negligència: informació deficient 
al client

En tràmit 53/DI Presumpta negligència: altres Arxivat

39/DI
Presumpta negligència: falta de 
consentiment informat, altres

Arxivat 54/DI
Presumpta negligència: tractament 
prescrit

Arxivat

40/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

Arxivat 55/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, falta de consentiment 
informat

Arxivat

41/DI Presumpta negligència: altres Arxivat 56/DI Presumpta negligència: error diagnòstic Arxivat

41/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
falta de consentiment informat

Arxivat 57/DI Presumpta negligència: altres En tràmit
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Tipus Motiu Situació Tipus Motiu Situació

58/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
falta de consentiment informat

En tràmit 69/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, tractament prescrit, 
informació deficient al client

En tràmit

59/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, error diagnòstic

En tràmit 70/DI
Presumpta negligència: intrusisme 
professional, altres

En tràmit

60/DI
Presumpta negligència: intrusisme 
professional, altres

En tràmit 71/DI
Presumpta negligència: informació 
deficient al client, no facilitar historial 
clínic, altres

En tràmit

61/DI
Presumpta negligència: intrusisme 
professional, altres

En tràmit 72/DI
Presumpta negligència: tractament 
prescrit, cavalls

En tràmit

62/DI Presumpta negligència: error diagnòstic En tràmit 73/DI Presumpta negligència: error diagnòstic En tràmit

63/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica

En tràmit 74/DI
Presumpta negligència: tractament 
prescrit

En tràmit

64/DI Presumpta negligència: error diagnòstic En tràmit 75/ED
Presumpta negligència: falta de 
consentiment informat, altres

Arxivat

65/DI Presumpta negligència: tractament prescrit En tràmit 76/ED Presumpta negligència: altres
Sanció 

lleu

66/DI
Presumpta negligència: error diagnòstic, 
tractament prescrit

En tràmit 77/ED
Presumpta negligència: documentació 
sanitària obligatòria

Sanció 
lleu

67/DI
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, error diagnòstic, tractament 
prescrit

En tràmit 78/ED Presumpta negligència: altres
Sanció 
greu

68/DI
Presumpta negligència: tractament prescrit, 
informació deficient al client

En tràmit 79/ED
Presumpta negligència: intervenció 
quirúrgica, falta de consentiment 
informat

Sanció 
lleu
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  Informació agregada i estadística dels Expedients Disciplinaris tramitats durant el 2021: set en total

1.- Presumpta infracció dels deures establerts als següents articles:
- 4.2 de les NDCPVC aprovades pel Ple de CCVC i article 13.2.f) dels Estatuts col·legials.  
- Article 6.2.a), 4.3 i 3.1 del Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de companyia del CGCVE.
- 13.2.d) dels Estatuts col·legials.
- 13.2.l) dels Estatuts col·legials.
- 94.22 de les NDCPVC.

Tipificació de les infraccions: articles 71.1.c) dels Estatuts col·legials, 94.5 de les NDCPVC, article 71. 1.a) i 71.4 dels Es-
tatuts col·legials i de l’article 7.1 del 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 CGCVE.
Situació: en tràmit.

2.- Infracció dels deures establerts als articles 13.2.d), 13.2.l) dels Estatuts col·legials i de l’article 22.3 del Codi Deon-
tològic per a l’exercici de la professió veterinària tipificats als apartats 1.b) i 4 de l’article 71 dels Estatuts col·legials 
com a falta greu.
Situació: graduació de la sanció de greu a lleu de l’article 73.1.c) dels estatuts col·legials d’amonestació, que es con-
creta en un apercebiment escrit i privat per part de la Junta de Govern com a responsable de la infracció administra-
tiva tipificada en la valoració jurídica dels fets anteriors. 

3.- Presumpta vulneració dels deures establerts a l’article 18.2 del codi deontològic per a l’exercici de la professió 
veterinària aprovat per l’assemblea general del CGCVE, tipificada com a falta lleu o greu, en funció de la naturalesa i 
de les circumstàncies que en el seu cas haguessin pogut determinar-ne la seva realització, i els articles 71.1.b) i 72 
dels Estatuts col·legials.
Situació: resolució d’arxiu de l’expedient disciplinari a causa de la manca de responsabilitat de la persona expedien-
tada en les actuacions professionals objecte del present expedient.  

4.- Infracció dels apartats 20 i 21 de l’article 91 de les NDCPVC del CCVC i de l’article 71.4 dels Estatuts col·legials 
per incompliment de l’article 22.2 del Reglament UE 576/2013  del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juny de 
2013 relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d’animals de companyia, als articles 13.2.a) i 47 dels Estatuts 
col·legiats com a falta greu. 
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  Situació: resolució de graduació de la sanció tipificada com a falta greu de l’article 73.3 dels Estatuts col·legials a una san-
ció lleu de l’article 73.1.c) dels Estatuts col·legials d’amonestació consistent en apercebiment privat per escrit de la Junta 
de Govern.

5.- Infracció dels deures establerts als articles 4.2.17 de les NDCPVC del CCVC i 4.10, 9.1 i 11 del Reglament de l’Arxiu 
d’Identificació dels Animals de Companyia del CCVC de 18 de juliol de 2013 del CCVC, tipificada com a infracció greu als 
articles 94.1 de les NDCPVC del CCVC i 71.1.b dels estatuts col·legials. 
Situació: resolució de graduació de la sanció tipificada de greu a lleu de l’article 73.1.c) dels estatus col·legials d’amones-
tació, que es concreta en un apercebiment escrit i privat de la Junta de Govern. 

6.- Infracció dels deures establerts als articles 4.1.1, 28.2 i 29.2 de les NDCPVC del CCVC tipificada com a infracció greu a 
l’article 71.3 dels Estatuts i sancionada als apartats 1r, 3r i 5è de l’article 73 dels Estatuts sobre les sancions greus.
Situació: resolució de sanció greu consistent en una multa econòmica de 1.001 € per la comissió de la infracció greu tipi-
ficada a l’article 71.1 dels estatus col·legials. 

7.- Infracció dels deures establerts als articles 13.1.d) dels Estatuts col·legials i 24.4 de les NDCPVC, tipificada a l’article 
71.1.b) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals com a falta greu. 
Situació: resolució de graduació de la sanció de greu a lleu de l’article 73.1.c), en l’aplicació de l’article 74 dels Estatuts, 
d’amonestació que es concreta en un apercebiment escrit i privat per part de la Junta de Govern. 
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