
 

 

 

 

ANUNCI: AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER LA  DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÈ DE LA 
VETERINÀRIA DE GRANGES DEL COVB 

 

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2022, ha acordat ampliar el termini 
de presentació de sol·licituds per formar part del Comitè de la Veterinària de Granges del Col·legi.   

El termini de presentació de candidatures per formar part d’aquest Comitè finalitza el dia 15 d’octubre 
de 2022.  

Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’ enviar el formulari 
annexat juntament amb un breu currículum professional (màxim de dues pàgines) i una carta de 
motivació signada en la qual exposeu els motius pels que us agradaria formar part d’aquest Comitè.  

El Reglament de funcionament d’aquest Comitè aprovat el dia 8 de juny de 2022, estableix a l’article 1r 
que els membres s'escolliran a través d'un procés de presentació de candidatures obert a totes les 
persones col·legiades, a proposta de la Junta de Govern que se sotmetrà a la ratificació de l’Assemblea 
General.  

Composició:  

-  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. 

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç: https://www.covb.cat/collegi/comites-assessors/ 

Les sol·licituds signades poden presentar-se presencialment al COVB, per correu postal o bé per correu 
electrònic amb la signatura electrònica al correu covb@covb.cat 

Objectius i actuacions principals del Comitè:  

Aquest Comitè pretén contribuir a una més ordenada i cohesionada actuació de les El Comitè de la 
Veterinària de Granges del COVB té les següents 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 

 

Íñigo Lyon Magriñá – Secretari – 

 

Ricard Parés – Vicepresident  - 
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