REGLAMENT DE CREACIÓ DEL COMITÈ DE LA VETERINÀRIA DE GRANGES
DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA (COVB).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
D’una banda, la importància del sector econòmic agroalimentari a Catalunya que se situa al voltant del
16% del PIB com un dels sectors més dinàmics, i, d’una altra banda els reptes mediambientals, socials,
de salut pública, seguretat alimentària i de benestar dels animals de granja que s’ha d’adaptar a les
directrius europees, especialment pel que fa als objectius climàtics, fan necessari crear un grup de
treball i d’assessorament al Col·legi especialitzat en aquests àmbits per actuar de manera coordinada
amb suport del Col·legi.
També s’ha de tenir en compte que com a col·lectiu sanitari, els professionals veterinaris dels animals
de granja tenen un paper essencial en aquests àmbits.
Cal dotar de contingut i eines a la figura de la Veterinària o Veterinari de granges que serà l'encarregada
o encarregat del seu assessorament sobre les obligacions i requisits de la normativa sectorial en matèria
de bioseguretat, higiene i benestar animal.
Cal promoure una formació continuada de qualitat per les/els veterinàries/veterinaris de granges
davant els continus avenços de la ciència i les importants modificacions normatives de la producció i el
benestar animal, per tal de promoure la millora de la qualitat dels serveis veterinaris, el reconeixement
social d’aquest col·lectiu professional i les qüestions relacionades amb la salut animal.
Així mateix, cal una actuació coordinada d’aquest sector professional per tal d’assessorar científicament
en l’elaboració de normativa, l’establiment de les polítiques en matèria de sanitat animal i de ramaderia
i poder donar criteri de manera àgil i acurada als mitjans de comunicació.
Per tant, des del Col·legi es crea un Comitè que, a més de vigilar el compliment de la normativa
d’aplicació, col·labora per que el Col·legi pugui exercir les seves funcions de cohesió, promoció dels
serveis veterinaris de qualitat, formació continuada, difusió social i lluita contra les pràctiques
irregulars.

ARTICLE 1 COMITÈ DE LA VETERINÀRIA DE GRANGES DEL COVB

1.- Es crea, al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Comitè de la Veterinària de Granges del
COVB.

2.- El Comitè de la Veterinària de Granges del COVB es composarà dels següents membres:
- Una persona representant de la Junta de Govern del Col·legi.
- Tres persones representants del sector porcí i avícola.
- Dues persones representants del sector de remugants.
- Una persona representant d’altres espècies ramaderes.
- Dues persones substitutes.

Aquestes persones seran proposades per la Junta de Govern entre les que manifestin la seva voluntat
de pertànyer al Comitè, que seran ratificades per l’Assemblea General.
El número mínim necessari per celebrar reunions serà de la meitat més un dels seus membres.
El Comitè Assessor escollirà per votació secreta, entre els seus membres, una persona que ocuparà la
Presidència, així com una persona substituta per aquest càrrec que actuarà en casos d’absència, vacant
o malaltia.
3.- Els membres de la Comissió cessaran pels mateixos motius que els previstos als Estatuts col·legials
per les persones que integren la Junta de Govern.
4.- Les vacants es cobriran tenint en compte el procediment establert als Estatuts col·legials.
5.- De cada reunió s’aixecarà un Acta que podrà ésser aprovada un cop finalitzada o en la següent reunió
i que serà signada per la Presidència. En aquestes tasques, el Comitè podrà ésser auxiliat pel personal
del Col·legi.

ARTICLE 2
La durada dels càrrecs serà de quatre anys.
Cada dos anys es renovarà la meitat dels seus integrants.
Si no hi haguessin noves candidatures, els membres actuals continuaran en els seus càrrecs fins que es
produeixi la renovació d’acord amb el sistema establert a l’article anterior.

ARTICLE 3
A la sessió constituent del Comitè es determinarà l'horari de reunions ordinàries, això sense perjudici
de la facultat de la Presidència del Comitè de convocar sessions extraordinàries per pròpia iniciativa o
a petició de dos membres del Comitè. L'absència sense justificar a tres sessions seguides o cinc alternes
podrà donar lloc a la pèrdua de la condició de membre del Comitè Assessor, procedint a la renovació
de la vacant, conforme determina l'article precedent.
Les reunions seran tant de forma presencial. Les reunions se celebraran, amb caràcter preferent i
sempre que sigui possible, de manera presencial, al municipi que es determini en cada cas, com a
distància.
A les sessions que es celebrin a distància, els seus membres podran trobar-se a diferents llocs sempre
que s'asseguri per mitjans electrònics, considerant-se també els telefònics i audiovisuals, la identitat
dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així
com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant
la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids les audioconferències
i les videoconferències.
Els acords del Comitè Assessor s'adoptaran per majoria dels membres assistents.
En cas d’empat el vot de la/del Presidenta/President tindrà caràcter diriment.

ARTICLE 4
Atesa la importància del sector de granges, per tal de donar-li suport administratiu i col·laborar en la
consecució de les seves finalitats, el Col·legi posarà a la seva disposició els mitjans i el personal laboral
intern necessaris que estaran a càrrec del COVB.

ARTICLE 5
El Comitè de la Veterinària de Granges del COVB té les següents competències, atribucions i funcions:

1.
Treballar per dotar de contingut, reconeixement social i eines a la figura de la veterinària o
veterinari de granja, en tant que encarregada o encarregat d'assessorar i informar a l'explotació sobre
les obligacions i requisits de la normativa sectorial en matèria de bioseguretat, maneig dels animals,
higiene, sanitat i benestar animal, per tal de prestar un assessorament permanent a les granges.

2.
Col·laborar amb la Junta Directiva del Col·legi, a petició de la mateixa o per iniciativa pròpia en
l'elaboració i aplicació de la normativa sectorial, proposant les actuacions legals i les mesures que
s’escaiguin.
3.
Atendre les consultes sobre qüestions relacionades amb la producció animal de persones
col·legiades, de la ciutadania i dels mitjans de comunicació.
4.
Col·laborar, a petició de la Junta de Govern, amb l'Administració Pública en aquelles iniciatives
que puguin afectar a aquesta especialitat de la Veterinària.
5.
Definir els criteris d’interpretació i aplicació de la normativa sectorial que elevarà als oportuns
efectes al Departament competent en matèria de sanitat animal.
6.

Promoure la formació continuada de les persones col·legiades i del personal de suport.

7.

Anàlisi de la informació sectorial.

8.
Divulgar tot tipus d'informacions i notícies que puguin servir per donar a conèixer i millorar la
Veterinària de granja i participar juntament amb la Junta de Govern en la difusió de la tasca d’aquest
col·lectiu professional per obtenir aliments segurs i respectuosos amb el medi ambient i el benestar
animal.
9.

Qualsevol altre que resulti rellevant per aquest sector i per assolir els seus reptes.

DISPOSICIÓ FINAL:
A l’entrada en vigor del present Reglament, el Comitè quedarà constituït per les persones que resultin
designades de conformitat amb les previsions de l’article 1 del present Reglament que en formen part
a l’actualitat i fins que es renovin les designacions.

El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea General
Extraordinària de persones col·legiades celebrada el dia 08 de Juny de 2022.

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 23.02.2022

