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Fa ja quatre anys que des del Col·legi es presenta als col·
legiats la memòria d’activitats, un recull de les princi·
pals accions i actuacions realitzades un cop s’ha tancat 
un exercici. Tots els òrgans del COVB (Junta de Govern 
i comitès) i els departaments i serveis fem la tasca de 
posar en comú la feina perquè els col·legiats pugueu 
valorar el treball desenvolupat. La coordinació és bà·
sica per a una institució com la nostra, i això es pot 
veure quan es fa el repàs de les tasques desenvolupades 
i com vàries d’elles han comptat amb la participació 
dels diferents òrgans col·legials i de diversos serveis 
del COVB. A més, el 2012, a la vocació de servei del 
Col·legi, ens vàrem implicar en la màxima personalit·
zació de les consultes ateses. Les institucions col·legials 
donem servei a la societat, atenent als usuaris de medi·
cina veterinària i al públic general, i també als propis 
col·legiats veterinaris. Cada consulta requereix d’una 
atenció específica i ens adrecem a aconseguir la major 

eficiència possible dins de l’objectiu de tractar cada cas 
de forma personalitzada. És una obligació i un repte 
que valorem que és important perquè la percepció de 
la professió veterinària i de les seves institucions sigui 
sempre la més positiva possible.
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JuNta de goVeRN
L’any 2012 va ser de màxima activitat i reacció. Els canvis legislatius i el fet de donar 
resposta a totes les necessitats dels professionals i dels usuaris de medicina veterinària 
varen ser les prioritats de les dues juntes de govern que van gestionar el COVB abans  
i després de les eleccions col·legials.

JUNTA DE GOVERN 
FINS AL 18 DE JUNY DE 2012

Emili Revilla i Vallbona (col·l. 470)  
Vicepresident i vocal representant dels Veterinaris en 
exercici lliure en animals de renda. 

Íñigo Lyon i Magriñà (col·l. 882). secretari. 

Josep A. Gómez i Muro (col·l. 468) 
tresorer, cap de la secció econòmica i vocal 
representant dels Veterinaris al servei de 
l’administració pública. 

Manuel Oms i Pueyo (col·l. 532)
Vocal representant dels Veterinaris de la clínica 
d’animals de companyia. 

Ignasi Pulido i Bellés (col·l. 2.115)
Vocal representant dels Veterinaris en l’empresa 
privada. 

Maria Pifarré i Valero (col·l. 1.415) Vocal d’èquids. 
cap de secció tècnica. 
 
Joana Sureda i Guixà (col·l. 2.760)
Vocal representant dels jubilats i presidenta de la 
comissió d’afers socials. 

Vocals a la Comissió Permanent del CCVC
teresa Rigau i Mas (col·l. 769)
francesc Monné i orga (col·l. 276)

Substituts de membres de la Junta de Govern
sílvia serdà i cabré (col·l. 1.301)
cristina giner i Valls (col·l. 1.051)

JUNTA DE GOVERN 
A PARTIR DEL 27 DE JUNY DE 2012

Josep A. Gómez i Muro (col·l 468) president
Íñigo Lyon i Magriñà (col·l. 882) secretari. 
Jordi Vilà Júlia (col·l. 513) tresorer. cap de la secció 
econòmica. 
Francesc Monné i Orga (col·l. 276)
Vicepresident i vocal responsable de les relacions 
amb els veterinaris jubilats. 
Manuel Oms i Pueyo (col·l. 532)
Vocal representant dels Veterinaris de la clínica 
d’animals de companyia. 
Joana Sureda i Guixà (col·l. 2.760) Vocal 
responsable de les relacions amb els veterinaris en 
l’exercici lliure d’animals de renda. 
Jaume Fatjó i Ríos (col·l. 1.980)
Vocal responsable de les relacions amb la facultat 
de Veterinària.  
Anna Romagosa i Mestres (col·l. 1.844)
Vocal responsable de les relacions amb l’empresa 
privada. 
Ramon Fígols i Rovira (col·l. 586)
Vocal responsable de les relacions amb els 
veterinaris d’equins. 
Santi Férriz i Oliva (col·l. 1.420)
Vocal responsable de les relacions amb els 
veterinaris al servei de les administracions. 

Vocals a la Comissió Permanent del CCVC
Josep llupià i Mas (col·l. 453)
Maria pifarré i Valero (col·l. 1415)

Substituts de membres de la Junta de Govern
enric Rierola i Roque (col·l. 380)
ignasi pulido i Bellés (col·l. 2115)
sílvia serdà i cabré (col·l. 1.301)
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 Contactes amb l’Ajuntament de Barcelona per comptar amb la seva col·laboració en iniciatives i campa·
nyes impulsades amb interès divulgatiu i sanitari des de la professió veterinària.

 Comunicat publicat a EL PERIÓDICO i LA VANGUARDIA el 17 i el 18 de març davant la “Proposta per a 
veterinaris de la campanya d’identificació , esterilització i adopció” de la CIPAC, i reunió informativa per 
als especialistes en clínica de petits animals.

 Mediació de la Junta de Govern del COVB entre el col·lectiu de veterinaris treballadors i empresaris de 
l’especialitat de petits animals per a la negociació d’un conveni col·lectiu per tractar d’aconseguir un acord 
llargament desitjat: aconseguir un sector més competitiu amb més perspectives de futur i més prestigi. 

 Disseny de la campanya “La salut de la teva mascota és la salut de la teva família” per prevenir la leishma·
niosi i altres malalties, com les transmeses per paparres. Aquesta iniciativa va ser consultada amb una 
reunió amb col·legiats i a través de diversos comunicats.

 Estudi de recopilació de casos no admesos a l’AIAC i nivell de satisfacció sobre el funcionament de l’arxiu. 

 Revisió del document de notificació d’agressions de gos a gos.

 Esmenes a l’esborrany del reglament de desenvolupament de la Llei de protecció dels animals.

 Sessió informativa amb els veterinaris d’inspecció fronterera sobre requisits per viatjar a tercers països 
amb animals de companyia i informació sobre el certificat oficial del CGCVE.

 Convocatòria d’eleccions col·legials per al 23 de juny.

 Reunió al DAAM sobre l’aplicació del reglament de medicaments veterinaris (MV) a Catalunya.

 Aprovació dels ajuts econòmics per a col·legiats/es per a cursos i congressos nacionals de veterinària rea·
litzats durant l’any 2011 i dels quals en varen gaudir 34 col·legiats.

 Concessió de la beca Ramon Turró 2012 per a nous llicenciats i col·legiats amb un any de col·legiació per 
ampliar coneixements en centres de referència a l’estranger.

 Obertura del COVB a les xarxes socials per apropar més el Col·legi als col·legiats i la professió veterinària, 
a la societat.

 Actuacions davant l’aprovació dels canvis en la tributació de l’IVA en el sector veterinari mitjançant el 
Reial Decret Llei 20/2012 i informació als col·legiat. Distribució de pòsters a les clíniques per informar 
sobre la pujada unilateral als clients. 

 Aprovació de les sol·licituds de l’exempció de les quotes col·legials durant un màxim d’un any, d’acord 
amb l’article 46.4 dels Estatuts per als col·legiats i col·legiades en situació d’atur acreditat. Les van gaudir 
22 col·legiats.

 Increment de la col·laboració amb AVEPA per a formació i iniciatives d’interès per als especialistes en 
petits animals.

 Taula rodona: “Les modificacions de l’IVA i les seves repercussions al sector veterinari”.

principals acords de la Junta de govern 
durant el 2012
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 Publicació de comunicat rebutjant l’increment de l’IVA als serveis veterinaris a LA VANGUARDIA 30/09/12 
i el 28/10/12. 

 Participació a Animaladda amb un estand per difondre la tinença responsable de mascotes i augment de 
la col·laboració de les entitats de protecció de l’organització a través del CVPA.

 Plantejament perquè des del DAAM i la Conselleria de Salut s’estudiï la possibilitat d’implantar la vacuna·
ció obligatòria contra la ràbia als animals de companyia a Catalunya.

 Oferir formacions on-line als col·legiats per tal d’ampliar les oportunitats formatives des del Col·legi.

 Suport al 5è Congrés Internacional d’Autocontrol i Seguretat Alimentària KAUSAL 2012 que es va celebrar 
del 17 al 19 d’octubre a Barcelona. També es van concedir quatre inscripcions gratuïtes per als col·legiats.

 Actuacions per a la legalització de la farmaciola veterinària al DAAM.

 Continuïtat de l’acord amb la Fundació Galatea del COMB per l’atenció al veterinari col·legiat afectat 
per problemes mentals o addiccions. El programa Assís va ser creat per a facilitar al veterinari l’aten-
ció personalitzada, la discreció, la flexibilitat en el tractament i el suport professional especialitzat 
que s’adaptin a les necessitats de cada pacient.

 Establir convenis amb empreses veterinàries a l’estranger per aconseguir noves beques per als col·legiats.

algunes actuacions realitzades amb el ccVc 
(consell de col·legis Veterinaris de catalunya)

 Comunicat conjunt del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Col·legi Oficial de Veteri·
naris de Barcelona (COVB) cap als col·legiats davant la “Proposta per a veterinaris de la campanya d’iden·
tificació, esterilització i adopció” de la CIPAC.

 Optimització del sistema d’identificació dels èquids de criança i renda mitjançant l’encàrrec de gestió 
signat entre el DAAM i el Consell.

 Acord amb el DAAM per facilitar el tractament centralitzat de totes les identificacions d’animals de com·
panyia a Catalunya. Conveni que permet als veterinaris col·laboradors de l’AIAC comunicar al Registre 
general d’animals de companyia les identificacions d’animals de companyia i complir amb l’article 15.2 
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, de la Llei de protecció dels animals.

 Conveni amb la Biblioteca de la facultat de Veterinària de la UAB perquè els col·legiats dels quatre col·
legis catalans accedeixin al fons bibliogràfic del centre universitari (fins al 2012 només el COVB gaudia 
d’aquest servei mitjançant un conveni propi).

 Amb el suport d’Affinity Advance, es va llançar la campanya “Una mascota sana, una llar feliç” al programa 
“Veterinaris” de TV3 per conscienciar els propietaris de gossos i gats de la necessitat de respectar la visita 
anual al veterinari. Les audiències del programa varen ser líders en el consum de televisió a Catalunya en 
els dies i les franges horàries d’emissió. Van veure cada programa 1.200.000 persones.

 Sessió informativa sobre el virus de Shmallenberg. Va tenir lloc el 22 de febrer a la facultat de Veterinària 
de la UAB i va ser organitzada pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) en col·laboració 
amb el Col·legi de Lleida i el DAAM.

 Publicitat a LA VANGUARDIA 30/09/12 i el 28/10/12 recordant la importància de fer la revisió veterinària 
de les mascotes



Màxima coordinació, 
obertura i transparència
La coordinació interna i amb la resta d’organitzacions 
veterinàries i va ser la màxima establerta al COVB per 
tractar de reduir el màxim els impactes que la reali·
tat econòmica i els canvis normatius sobre l’activitat 
veterinària. Aquesta coordinació va ser especialment 
important amb la resta d’organitzacions professionals 
veterinàries com el Consell, el CGCVE i AVEPA. De·
cisions unilaterals amb fort impacte sobre la profes·
sió com va ser la pujada del IVA al sector veterinari 
requereixen la de màxima unitat veterinària. A més, 
des del COVB s’ha de garantir i lluitar per la indepen·
dència professional veterinària i respectar les decisi·
ons individuals de tots els col·legiats. S’ha fet especial 
incidència en la divulgació mediàtica dels principis de 
la tinença responsable promulgats per la professió ve·
terinària. Es varen comunicar a l’Ajuntament de Bar·
celona i a la Generalitat les raons professionals que 
desaconsellen les accions puntuals relacionades amb 
la veterinària i que es relacionen amb esterilitzacions, 
per exemple, que puguin aconseguir un comporta·
ment, per part de l’usuari de medicina veterinària, poc 
favorable al control de les camades indesitjades. S’han 
fet accions encaminades a potenciar la figura social 

del veterinari com a garant de la salut dels animals i 
de les persones amb les que hi conviuen. El COVB va 
augmentar la col·laboració amb entitats sensibles a la 
independència professional veterinària i va tenir pre·
sència en el saló Animaladda 2012. Sobre tot això s’ha 
informat als col·legiats tant bon punt ha estat possible 
i s’ha obert el Col·legi a les xarxes socials amb l’ob·
jectiu de comptar amb una eina més de comunicació 
adreçada a l’ampliació del Col·legi amb els col·legiats 
i amb la societat.
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DADES A 31 DE DESEMBRE DE 2012

Nombre total de col·legiats | 2.399

altes de col·legiats | 128

 . exercents | 101

 . No exercents  | 27

Baixes de col·legiats | 104

Societats professionals veterinàries 

registrades a 31 de desembre de 2012 | 64

Altes de societats professionals veterinàries 

durant el 2012 | 23

convenis amb ajuntaments durant l’any 2012
Ajuntament de Polinyà
Quantitat de microxips: 30

Conveni de col·laboració mútua entre l’Ajuntament de Polinyà, el COVB i els veterinaris del municipi que pos·
sibilita un increment de l’activitat professional destinada a la identificació d’animals de companyia que siguin 
atesos a les clíniques veterinàries que participen a la campanya “Posa’m el xip”.
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Beques Ramon turró 2011

BENVINGUDA AMB CALIU

La tarda del dijous 20 de desembre es va celebrar 
la sessió de benvinguda als nous col·legiats en 
un acte en el que, sobretot, hi va regnar un clima 
familiar que va fer que el COVB resultés molt 
proper als professionals que es van incorporar. El 
president, Josep A. Gómez Muro, va presentar les 
funcions fonamentals del Col·legi i va dir que “tots 
els que pertanyem al COVB tenim els mateixos 
deures i drets. No importa si ha passat un dia o 
50 anys des que vàrem entrar a formar part del 
Col·legi, independentment de l’activitat en la qual 
es desenvolupa la professió. Tots els col·legiats 
som iguals.” També va destacar que “la nostra és 
una professió sanitària. I això implica un seguit de 
responsabilitats davant la societat.” Els representants 

dels comitès i els responsables dels departaments 
i de serveis externs van explicar les seves funcions 
i com poden ajudar als col·legiats. La benvinguda 
va tenir premi per als 35 assistents que van rebre 
un xec regal per l’import de 150 euros per realitzar 
monografies de formació programades pel 
departament de Formació del COVB durant el 2013.

Les beques Ramon Turró donen cada any l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements 
en centres de referència a l’estranger als col·legiats acabats de llicenciar i amb un any 
de col·legiació. És un programa que ja compta amb 12 anys de trajectòria.

Del 10 de novembre de 2012 al 8 març 2013 es va re·
alitzar una estada a l’Hospital Veterinari de la Colora·
do State University ALS Estats Unit sota la supervisió 
del professor Michael Lappin (DVM, PhD, DACVIM). 
Allà es va dur a terme un projecte d’investigació sobre 
la prevalença de malalties infeccioses felines en gats 
no domèstics a Catalunya. L’objectiu de l’estudi era es·
brinar la prevalença tant de patògens transmesos per 
vectors (Bartonella spp., Haemoplasma spp., Rickettsia 
spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp., Hepatozoon spp. 
i leishmània, FIV, FeLV, Filaria, Anaplasma i Borrelia), 
per Toxoplasma Gondii i per organismes respiratoris 
virals i bacterians (FHV·1, FCV, Mycoplasma spp. i Ch-
lamydophila). Per poder realitzar l’estudi es van recollir 
prèviament mostres de sang i hisops nasals o faríngies 
de 116 gats en tres protectores de Catalunya (CAAC Bar·
celona, CAAC Mataró, CAAD Argentona) i a la clínica 
Bitxos de l’Hospitalet, que rep gats de diferents protec·
tores. Mai no s’havien fet estudis a Catalunya sobre la 
difusió d’organismes del tracte respiratori felí. L’objectiu 
final serà publicar dos articles científics amb els resul·
tats obtinguts.

Va fer estances al WRC (Wildlife Reabilitation Center) 
a Minnesota; al CAEM (Center of Avian and Exotic Me·
dicine), a Manhattan·Nova York i al CAPE (Companion 
Exotic Animal Medicine and Surgery Service) a la uni·
versitat de Davis, a California.
El WRC és un centre on durant 2012 van rebre un xi·
fra aproximada de 8.900 animals salvatges. A l’hivern 
van rebre una mitjana de 7 a 10 pacients de diferents 
espècies, sobretot aus. L’Anna va agafar molta pràctica 
en el maneig i exploració física d’aus i va aprendre els 
diferents llocs per realitzar una venopunció  segons el 
tipus d’espècie i la mesura.
El CAEM, situat al centre de Manhattan, es dedica exclu·
sivament a la clínica d’animals exòtics. Allà va aprendre 
a monitoritzar l’anestèsia d’una manera més acurada 
per assegurar una millor recuperació de l’individu, entre 
altres actuacions professionals.
Al CAPE, a Davis, un cop ja tenia experiència al centre, 
la van encarregar dels animals salvatges que rebien i 
de decidir, sempre supervisada pel resident i faculta·
tiu, quines eren les millors proves i el tractament que 
havien de rebre.

Sara Ravicini 
(col·l. 4.139)
Beca pendent de 
l’exercici 2011

Anna Teixidor 
(Col·l. 4.514)
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coMitÈ assessoR 
peR a l’exeRcici de la clíNica 
de petits aNiMals

Aglutina la tasca d’inspecció de clíniques i detecta les necessitats de l’especialitat 
per tal de donar solucions adients i útils. De fet, el servei d’inspecció és un nexe de 
comunicació permanent i eficaç entre el Col·legi i els clínics de petits animals i exòtics.

Durant l’any 2012 s’ha iniciat l’actualització del re·
gistre d’activitats veterinàries per a l’exercici de la 
clínica de petits animals del COVB (RACPA), d’acord 
amb la normativa de protecció de dades, i perquè 
existeixi una efectiva coordinació amb les dades dels 
centres i veterinaris col·laboradors de l’AIAC. Per 
aquest motiu també s’ha iniciat la inscripció de vete·
rinaris que exerceixen en nuclis zoològics.
 
Inspecció de clíniques
Les tasques realitzades per l’inspector inclouen 
l’assessorament a veterinaris i altres professionals. 
Aquesta tasca durant el passat any ha implicat 
l’atenció de 400 consultes mitjançant entrevistes pre·

sencials, consultes per telèfon i per correu electrònic.
L’assessorament es realitza en relació al “Reglament 
per a l’exercici de la clínica de petits animals”, als 
tràmits municipals per obtenir la llicència d’activitat 
i també a orientar als veterinaris perquè valorin la 
possible viabilitat d’un nou centre. 
També s’assessora en relació a la normativa 
d’aplicació i els canvis que sorgeixen.
En relació a l’acompliment del Reglament, aquest as·
sessorament es fa extensiu a personal no veterinari, 
com ocellaires, i també a despatxos d’enginyers que 
tramiten llicències d’activitat de centres veterinaris, 
amb el resultat preventiu que evita posteriors situa·
cions d’infracció del Reglament. 



COVB2012 |  9

COVB2012 | COMITÉ CLÍNIQUES

En les reunions celebrades durant aquest any, en·
tre els temes tractats, al marge de la valoració de 
les inspeccions realitzades i l’aplicació del Regla·
ment, cal destacar la col·laboració en la campanya 
per a la prevenció de malalties vectorials “La salut 
de la teva mascota és la salut de la teva família”. 
També s’ha iniciat una col·laboració amb el Comi·
tè de Veterinaris per a la protecció animal per do·
nar suport als veterinaris que exerceixen la clínica 
de petits animals en centres d’acollida, refugis, 
etcètera.
 I finalment, no es pot deixar de fer constar que 
està creixent exponencialment el nombre de con·
sultes i queixes referents a la venda de medica·
ments on-line.

MEMBRES DEL COMITÉ

dante Martín (president)

iñigo lyon 

Manel oms

Nuria tabares

Rosa sánchez

salvador cervantes

CENTRES AL RACPA (a 31 de desembre de 2012)
695 centres (338 consultoris, 324 clíniques i 33 hospitals)
23 serveis a domicili
28 centres nous (altes)
6 baixes
5 altes de serveis a domicili

INSPECCIONS
448 revisions de centres registrats al RACPA: 31 no conforme 

27 per no fer constar la classificació
1 clínica per no disposar d’anestèsia inhalatòria
2 centres per fer constar Ecografies en el rètol quan és un servei extern  
pel qual no està equipat el propi centre
1 centre per no registrar el canvi de local

Resum activitat 2012
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És un òrgan assessor de la Junta de Govern en qües·
tions de bona praxi i ètica professional. Els seus 
membres analitzen, entre altres qüestions, les ca·
suístiques més habituals que deriven en una denún·
cia per part d’un usuari de medicina veterinària. Si 
les denúncies superen les diligències informatives, 
són estudiades pel Comitè. Si hi ha casos recurrents, 
el Comitè proposa protocols d’actuació amb les re·
comanacions professionals que cal tenir en compte 
davant d’una determinada situació clínica. Durant 
el 2012, el Comitè va recordar als col·legiats que 
l’exploració, les proves preanestèsiques, el material 
i la tècnica quirúrgica necessàries per a una bona 
praxi en cap moment han d’estar condicionades pel 
preu del servei.

coMitÈ de 
deoNtologia

2012: 40 casos
Especialitat: Petits Animals
Obertes 37 diligències informatives i 3 expedients 
disciplinaris.

Error diagnòstic: 22,5 %
Informació deficient: 12,5 %
Falta d’atenció a urgències: 12,5 %

Intervenció quirúrgica: 7,5 %
Denúncies per publicació i qualitat de serveis: 7,5 %
Identificació: 7,5 %
Tractament prescrit: 7,5 %
Falta de consentiment informat: 2,5 %
Intrusisme professional: 2,5 %
Denúncies per documentació sanitària obligatòria 2,5%
Altres: 15%

MEMBRES DEL COMITÉ

luisa amoribieta i lópez, presidenta.
isidro otero san Mauricio.
octavi panyella i costa.
pere Joan alsina cuscó.
irene ferrer fernández.
Neus izquierdo figarola.
esther fernández i plana.
eduard Martí i Blanch.
Marc Val i trepat.
Ricard adan i Milanés.

Substituts:
Noemí galí i hernández.
Rosa Julià Robles

dades deontologia
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RELACIÓ DE CASOS DE DEONTOLOGIA ANY 2012 
DILIGÈNCIES INFORMATIVES I EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

DI: Diligències Informatives (tenen com a finalitat conèixer les circumstàncies del cas, la/es persona/es que presumptament pot/en resultar 
responsable/s de la/es infracció/ns i valorar la conveniència o no d’iniciar un expedient sancionador.
ED: Expedient Disciplinari. No comporta que el veterinari hagi infringit alguna norma de la professió veterinària, sinó que hi ha indicis de 
l’existència d’una infracció un cop completades les diligències informatives. l’objectiu de l’obertura d’un expedient disciplinari és comprovar 
si s’ha produït o no aquesta falta, les circumstàncies i la/es persona/es que pugui/n ser-ne responsable/s.

1. Infracció dels deures establerts a l’article 28.2.c) 
que estableix: “Mantenir el més absolut respecte per 
als veterinaris amb qui tingui tractes en l’exercici 
de la seva professió, evitant qualsevol al·lusió perso·
nal en les comunicacions escrites i orals amb el seu 
client”; i a l’article 29.2  de les NDCPVC que estableix: 
“Els veterinaris hauran de comunicar al Col·legi Pro·
vincial aquells casos en què hagin constatat greus i 
inequívoques negligències, imperícies o incorrectes 
conductes professionals, abstenint·se en tot cas de 
formular apreciacions de qualsevol classe”, per realit·
zar manifestacions envers l’actuació d’un company 
de la professió.
Situació: Finalitzat
Resolució:  Arxivat

2. Infracció del deure establert  a l’article 13.1.d) 
dels Estatuts col·legials que estableix: “Són deu·
res dels col·legiats: d). Exercir la professió amb la 
més pura ètica professional i d’acord amb l’esperit 
i la lletra dels presents Estatuts. Els col·legiats es·
tan obligats envers els seus clients a acomplir amb 
la màxima diligència i zel la seva professió. En el 
desenvolupament d’aquesta funció s’ajustarà a les 

exigències sanitàries, tècniques, deontològiques i 
morals adequades a cada acte veterinari, realitzant 
diligentment totes les seves activitats professionals 
i a seguir una formació continuada”, per realitzar  
modificacions a l’historial clínic del pacient.
Situació: Finalitzat
Resolució: Arxivat

3. Infracció dels deures establerts a l’article 
28.2.c) que estableix: “Mantenir el més abso·
lut respecte per als veterinaris amb qui tingui 
tractes en l’exercici de la seva professió, evitant 
qualsevol al·lusió personal en les comunicacions 
escrites i orals amb el seu client”; i a l’article 
29.2  de les NDCPVC que estableix: “Els veteri·
naris hauran de comunicar al Col·legi Provincial 
aquells casos en què hagin constatat greus i in·
equívoques negligències, imperícies o incorrec·
tes conductes professionals, abstenint·se en tot 
cas de formular apreciacions de qualsevol clas·
se”, per realitzar manifestacions envers l’actuació 
d’un company de la professió.
Situació: Finalitzat
Resolució:  Arxivat

Durant el 2012 s’han tramitat 3 expedients disciplinaris.

e.d. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. falta atenció urgències arxivat

d.i. informació deficient al client arxivat

d.i. documentació sanitària obligatòria arxivat

d.i. publicació i qualitat de serveis  arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. altres  arxivat

d.i. falta atenció urgències arxivat

d.i. altres  arxivat

d.i. publicació i qualitat de serveis  arxivat

d.i. intrusisme professional  en tràmit

d.i. intervenció quirúrgica arxivat

d.i. falta atenció urgències arxivat

d.i. informació deficient al client arxivat

d.i. intervenció quirúrgica arxivat

d.i. falta atenció urgències arxivat

d.i. identificació  arxivat

d.i. tractament prescrit arxivat

d.i. identificació  arxivat

d.i. falta atenció urgències arxivat

d.i. tractament prescrit arxivat

e.d. intervenció quirúrgica arxivat

d.i. identificació  arxivat

d.i. altres  en tràmit

d.i. falta consentiment informat  arxivat

d.i. informació deficient al client arxivat

d.i. altres  en tràmit

d.i. tractament prescrit arxivat

d.i. informació deficient al client arxivat

d.i. informació deficient al client arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

d.i. error diagnòstic arxivat

e.d. altres  arxivat

d.i. altres  arxivat

d.i. publicació i qualitat de serveis  en tràmit

TIpus MOTIu sITuACIó TIpus MOTIu sITuACIó
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L’objectiu d’aquest grup de treball és el de contribuir 
a aconseguir una actuació veterinària més ordenada 
i cohesionada en assumptes relacionats amb la pro·
tecció d’animals tant a escala de col·lectius com a es·
cala domèstica. El CVPA està format per veterinaris 
especialistes en clínica de petits animals, en etolo·
gia veterinària i en gestió i maneig de col·lectivitats 
d’animals. Entre d’altres actuacions, assessora a ins·
titucions, organitzacions i administracions en totes 
aquelles matèries relacionades amb la seva protec·
ció, afavoreixi conductes més cíviques i potenciï la 
tinença responsable dels animals d’acord amb els 
principis promulgats per la professió veterinària 
per aquesta matèria.

cVpa - coMitÈ de 
VeteRiNaRis peR a la pRotecció 
dels aNiMals 

MEMBRES DEL COMITÉ

Jaume fatjó Rios (president) 
aurora alba Molina 
María del Mar alcalá cañadas 
helena arce suros 
laura Bernabeu torrecilla
lourdes farré sartolo 
ana ortuño Romero 
María pifarré Valero
 

Mail del comitè: proteccio.animal@covb.cat 
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 Propostes a l’esborrany del Reglament de l’AIAC per adaptar·ho a les actuals necessitats del veterinaris col·
laboradors de l’Arxiu i els seus clients. Es proposa a la Junta de Govern l’elaboració d’un estudi de casos 
sense resolució per part de l’AIAC.

 Protocol de bon funcionament de nuclis zoològics que acullen animals abandonats en col·laboració amb 
el comitè de clíniques del COVB.

 Proposta de col·laboració amb les protectores en les campanyes d’adopció.

 Reunió amb CIPAC per la campanya d’esterilitzacions: es retracten del que van dir en les cartes enviades 
a veterinaris en quant al preu de les intervencions i el mètode emprat en cada cas, reconeixen que son 
els veterinaris que han de decidir ambdues coses. CIPAC no ha rebut cap subvenció de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament l’únic que fa és col·laborar en la difusió de campanyes (díptics, facebook, etc.). 
Adhesió del comitè al comunicat del COVB sobre la campanya engegada per la CIPAC

 Presentació del CVPA a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats. Magda 
Oranich i WSPA mostren el seu desig de col·laboració. Proposta de col·laboració entre els dos comitès dels 
COVB i l’ICAB i de celebració de Workshops. Una de les propostes és sobre l’ impacte de l’ abandonament 
d’ animals sobre la societat, l’Administració i el col·lectiu veterinari i la segona sobre els efectes de la pu·
jada de l’IVA sobre la tinença responsable dels animals de companyia.

 Presentació del CVPA als senadors Jordi Guillot i Josep Maldonado i al diputat Jesús Yuste, tots ells mem·
bres de l’Associación de Parlamentarios para la Defensa de los Animales (APDDA) a Madrid.

 Reunió al Consell Consultiu del Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia del Barcelonés.

 Tarifes reduïdes per a l’assistència veterinaria dels animals de persones amb un baix nivell d’ingressos 
demostrable. Proposta d’estudi per valorar la situació econòmica dels propietaris d’animals de companyia 
per conèixer la vibilidad de la creació de la charity i per posar el valor de les iniciatives socials veterinàries.

 Proposta de creació del CVPA a nivell de Catalunya inclouent a la resta de Col·legis de veterinaris catalans.

 Elaboració d’un protocol de denúncia per a un possible maltractament animal.

 Contacte amb el COMB per informar els ginecòlegs que no és necessari recomanar a les embarassades que 
es desfacin dels seus gats per por de contraure la toxoplasmosi.

 Contacte amb les organitzacions de protecció animal i amb entitats depenents de l’Administració com el 
CRAM.

 Proposta a la Junta de Govern de participar amb un estand a Animaladda 
2012 per a difondre la tinença responsable de mascotes.

principals acords del comité durant el 2012
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seRVeis JuRídics
Assessora a la Junta de Govern i, dins de l’especialització jurídica del contenciós 
administratiu, als col·legiats. També s’atenen consultes d’usuaris de medicina 
veterinària. El fet d’atendre les consultes i dubtes converteix el servei jurídic en un 
canal de comunicació entre el Col·legi i els col·legiats.

La professió veterinària va afrontar importants 
reptes durant el 2012 que varen requerir de l’as·
sessoria i la intervenció dels serveis jurídics. Va 
ser especialment destacada la coordinació i col·
laboració amb els departaments jurídics del CCVC 
i del CGCVE davant de situacions com la generada 
per la pujada de l’IVA, entre altres, als sectors ve·
terinaris de clínica de petits animals, de clínica 
d’èquids i a les ADS (Agrupacions de Defensa Sa·
nitària Ramadera). Aquest servei, per indicació de 
la Junta de Govern, va coordinar la celebració de 
la taula rodona: “Les modificacions de l’IVA i les 

Morosos 2,3 %

Laboral 0,3 %

Activ. empresarial professional  45,7 %
i tècnica veterinària 

Reclamacions
explotacions ramaderes
Normativa centres veterinaris
certificats per viatjar
competència deslleial
protecció dades
etologia
preus
identificació
Vacunació
Venda de productes
honor i pròpia imatge
publicitat
sinistres
societats professionals veterinàries
compra/venda animals
Medicaments
iVa
iae
Residus

Farmaciola veterinària 1,4 %

Convenis 0,8 %

Veterinària legal 6,2 %

Col·legiació 1,1 %

Campanyes no veterinàries 20,6 %

Usuaris 0,3 %

Gossos perillosos 0,8 %

Peritatge 2 %

RC 7,4 %

Jutjats 3,4 %

Altres 7,7 %

CONSULTES DE COL·LEGIATS USUARIS AL DEPARTAMENT JURÍDIC DURANT 2012

TOTAL  |  353  



 Revisió i actuacions relacionades amb les propostes de la campanya de la CIPAC.

 Informació sobre el certificat veterinari de salut per viatjar amb mascotes.

 Adaptació del reglament del Torn de Veterinaris Assessors i Pèrits (VAP) a les resolucions de la CNC (Co·
missió Nacional de la Competència) i de l’ACC (Agència Catalana de Consum).

 Recurs contenciós·administratiu del COVB contra la resolució GAP/2265/2010 de 2 de juliol que convocava 
les oposicions per ocupar 44 places del cos de titulats superiors en salut pública (CTSSP).

 Informació sobre el primer reglament que regula a Espanya la recepta veterinària i la dispensació dels 
estupefaents (RD 1675/2012, de 14 de desembre).

 Atenció a queixes del col·legiats sobre informació publicada a Internet que podria atemptar contra la 
imatge dels veterinaris.

 Assessoria en la programació de formacions per a veterinaris habilitats per certificar l’estat dels gossos 
perillosos.

 Coordinació amb el DAAM per establir el protocol de legalització de la farmaciola veterinària.

 Formació a estudiants de veterinària (facultat de Veterinària de la UAB) sobre Deontologia veterinària.

 Atenció jurídica al procés d’eleccions col·legials celebrades a la seu del COVB el 23 de juny del 2012.

 Revisió d’incidències en cartilles sanitàries d’animals de companyia i informació sobre les recomanacions 
de la Comissió Europea relatives a la utilització d’etiquetes per a la identificació del microxip al passaport 
d’animals de companyia.

 IVA: coordinació amb els serveis jurídics del CGCVE per aclarir els dubtes plantejats per a la professió 
veterinària sobre el RD 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat.

 Revisió del protocol d’altes al RACPA (Registre d’Activitats veterinàries per a l’exercici de la Clínica de 
Petits Animals del COVB ) i dels veterinaris col·laboradors de l’AIAC.
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principals iniciatives treballades durant el 2012

seves repercussions al sector veterinari”, durant la 
qual es van aclarir molts dubtes dels col·legiats so·
bre el canvi normatiu sobre la tributació de l’IVA.

Consultes dels col·legiats
Els veterinaris, en els àmbits de competència dels 
serveis jurídics del COVB, tenen en el servei una re·
presentació i consulta jurídica. Entre les consultes 
més habituals dels col·legiats durant l’any 2012 va·
ren destacar les relacionades amb els medicaments 
veterinaris, tributació de l’IVA, l’IAE dels negocis 
veterinaris i les reclamacions derivades de les actua·
cions professionals veterinàries. Des d’aquest servei 
s’atenen qüestions relacionades amb l’activitat dels 
centres veterinaris (llicències d’activitat o d’obertura 

d’establiments, llicències d’obres, etcètera). També 
s’atenen les reclamacions de morosos (pressupost, full 
de reconeixement de deute, cartes intimidatòries, etcè·
tera) i s’exerceix la mediació i assessorament en cas de 
conflicte entre veterinaris. En matèria fiscal i laboral, 
les consultes específiques són ateses per la gestoria 
Fàbrega, empresa que manté un acord amb el Col·legi.

Atenció a usuaris i exercici professional 
veterinari
També s’atenen les reclamacions dels usuaris de me·
dicina veterinària derivades de l’actuació professional, 
dels honoraris professionals i dels drets i deures en 
general del veterinari i del client (historial clínic, canvi 
de veterinari, etcètera).
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Taller: Diagnòstic econòmic de la clínica 
veterinària 
7/02/2013
Ponent: Sr. Pere Mercader
Total assistents: 36 

Monografia: Oncologia
28/03/2012 
Ponent: Sr. Albert Lloret. 
Total assistents: 45 

Monografia: Odontologia de petits animals
14/04/2012
Ponent: Sr. Ignacio Velázquez
Total assistents: 21 

Taller. Prevenció i gestió d’impagaments en el 
sector veterinari
19/04/2012
Ponent: Sr. Aleix Dalmau. 
Total assistents: 35 

Monografia. Dermatologia comparada felina i 
canina
10/05/2012
Ponent. Sr. Carlos Vich
Total assistents: 27 

Monogràfic. Anestèsia i cirurgia dels braquicèfals
12/05/2012
Ponent: Sr. Manel Risco.
Total assistents: 28

Taller: La productivitat dels veterinaris: són 
rendibles els meus empleats veterinaris?
24/05/2012
Ponent: Sr. Pere Mercader
Total assistents: 26

Monografia: Fòbies a petards i trons. Què hi ha 
més enllà de l’acepromazina?
02/06/2012
Ponent: Sr. Jaume Fatjó
Total assistents: 22 

foRMació
La formació constant és essencial per al veterinari per tal de poder afrontar els reptes 
que es presenten constantment. El COVB proporciona una formació als seus col·legiats 
a través del departament de Formació i organitza conferències i taules rodones amb 
l’objectiu de donar respostes als reptes que afronta la professió.

Monografies, tallers, cursos i seminaris
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Taller: El web i les xarxes socials com a eines per 
potenciar el negoci veterinari
12/06/2012
Ponent: Sr. Agustí Jover
Total assistents: 47

Monografia: Maneig i patologia de rèptils (nivell 
bàsic) 
14/06/2012
Ponent: Sra. Núria Tabares
Total assistents: 9

Monografia. Micció i defecació inadequades en el 
gat: enfocament pràctic
05/07/2012
Ponent: Sr. Jaume Fatjó
Total assistents: 23

Monografia: Tècniques clíniques en mamífers 
exòtics
19/09/2012
Ponent: Sr. Jordi Jiménez
Total assistents: 12 

Monografia: Actualització de malalties infeccioses 
en gat i gos 
20/09/2012
Ponent: Sr. Albert Lloret
Total assistents: 25 

Monografia: Radiologia Abdominal
04/10/2012
Ponent: Sr. Jordi Cairó
Total assistents: 16

Taller: Com explotar Facebook en el sector 
veterinari
25/10/2012
Ponent: Sr. Agustí Jover
Total assistents: 55

Curs per a l’obtenció de l’acreditació per dirigir 
instal·lacions de radiodiagnòstic
9, 10, 11, 16 i 17 de novembre de 2012
Ponents: Sra. Àurea Navarro, Sr. Agustí Munté, 
Sr. Joan Riu i Sra. Inmaculada Rafecas 
Total assistents: 17 

Monografia: Dermatosis facials canina i felina. 
Diagnòstic diferencial. 60 casos clínics
22/11/2012
Ponent: Sr. Carlos Vich
Total assistents: 25 alumnes

Monografia: Anestèsia i cirurgia dels braquicèfals
28/11/2012
Ponent: Sr. Manel Risco
Total assistents: 24 alumnes

Seminari on-line: Reproducció en la clínica diària
25/09/2012
Ponent: Sra. María Jesús Ciudad
Total assistents: 150 

PUNTUACIÓ GLOBAL A MONOGRAFIES, 
CURSOS I TALLERS

TOTAL  | 9,16

sobre els coneixements dels ponents  |  9,21

sobre les explicacions rebudes  |  9,13

sobre el material rebut  |  8,53
sobre les respostes a preguntes 
durant la formació  |  9,25

total  |  643 alumnes

CONFERÈNCIES

Els mites més comuns en nutrició de petits 
animals
 26/01/2012 
ponent: sra. cecilia Villaverde 
total assistents  |  80

Taula rodona sobre l’IVA
27/09/2012
ponents. sr. Josep a. gómez Muro, sr. Manel 
oms, sr. pere Mercader, sr. Juan José Jiménez i 
sra. elena oller
total assistents  |  80
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EN CLÍNICA

 Consulta Consulta/ Urgències Substi-
  Urgències  tucions

gen. 4 2 1 2
febr. 3 2 2 2
Març 2 1 2 2
abril 2 0 1 2
Maig 2 1 0 5
Juny 9 3 5 6
Juliol 3 1 1 2
agost 3 0 4 0
set. 6 5 1 2
oct. 3 3 1 2
Nov. 4 1 2 1
des. 3 2 1 1
Total 44 21 21 27

EN EMPRESA

 Tècnic Asssessora-   Higiene  Diver- 
 comercial  ment tècnic alimentària sos

gen. 6 4 3 1
febr. 8 4 1 0
Març 3 7 0 2
abril 3 8 0 4
Maig 2 2 2 1
Juny 3 2 0 3
Juliol 1 0 0 0
agost 3 0 0 0
set. 3 1 1 2
oct. 1 1 0 0
Nov. 4 4 0 1
des. 3 0 0 0
Total 40 33 7 14
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La borsa de treball és un dels canals actius que 
els veterinaris teniu a la vostra disposició per co·
nèixer les necessitats, demandes i la realitat del 
mercat laboral al sector. A 31 de desembre del 
2012 hi havia 480 inscrits. El nombre d’ofertes va 
continuar a la baixa un any més i es van registrar 
217 ofertes (51 menys que l’any 2011). Els mesos 
en què es van produir major nombre d’ofertes van 
ser maig i juny. Per sectors, per volum d’ofertes, el 
sector de clínica de petits animals continua essent 
el més actiu des d’un punt de vista de demanda 
seguit del sector de l’empresa.

apRopeM

contracte laboral

aturats

autònoms

Ns / nc

iNscRits 2012

32%

57%

8%

3%

OFERTES DE TREBALL PER SECTOR 
DURANT EL 2012

 Clínica Producció Empresa 

gen. 9 0 14 
febr. 9 1 13 
Març 7 0 12 
abril 5 0 15 
Maig 8 0 7 
Juny 23 3 8 
Juliol 7 2 1 
agost 7 3 3 
set. 14 1 7 
oct. 9 0 2 
Nov. 8 0 9 
des. 7 0 3 
Total 113 10 94 217

Aturats 153
Contracte laboral 273
Autònoms 40
NS/NC 14
Total 480
Altes 149
Baixes totals 180

situació laBoRal dels iNscRits

DESGLOSSAMENT DE LES OFERTES



CONSULTES ENVERS EL SERVEI 
VETERINARI

 Com presentar una reclamació a un veterinari
 Accés a l’historial clínic de la mascota i proves 

diagnòstiques
 Fulls de reclamació als centres veterinaris
 Autoritzacions d’alta de material d’identificació 

veterinari
 Importància del 

consentiment 
informat

 Veterinaris exercents. 
 Classificació i registre 

dels centres

CONSULTES ENVERS ELS ANIMALS 
DE COMPANYIA

 Informació i documentació per viatjar amb 
mascotes fora d’Espanya

 Conflictes derivats de la compra d’un animal 
i possibles malalties del cadell: garanties en la 
compravenda

 Responsabilitats envers els animals en 
conflictes familiars

 Obligatorietat d’identificació en la compra d’un 
cadell

 Informació sobre serveis de necròpsia
 Procediment a seguir davant un abandonament
 Consultes sobre nuclis zoològics: informació i 

derivació a l’administració competent
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Aquest servei informa als usuaris de medicina veterinària des del COVB sobre la 
identificació de petits animals, localització de centres veterinaris, etcètera. També gestiona 
les reclamacions i queixes relatives a danys i perjudicis per mala praxi que presentin les 
persones físiques o jurídiques mitjançant denúncia oficial. Davant d’una consulta per 
realitzar una denúncia, el servei informa del procediment que s’ha de seguir. També es 
registren les agressions de gos a gos presentades de manera formal pels usuaris.

ateNció a usuaRis 
de MediciNa VeteRiNàRia

assessorament a particulars
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Nº queixes tramitades Estat Nº Resultats Nº Quantia

26 En tràmit 6   

 Finalitzades 20 Indemnitzades 2 80,00 euros
     137,30 euros

   No negligents  18

ateNció al col·legiat

La personalització ha estat la màxima per a l’aten·
ció des dels diferents departaments que s’ocupen de 
donar resposta a les necessitats dels col·legiats. De 
manera coordinada, la màxima des del COVB és la de 
donar la millor resposta i les solucions més adients. 
Tots els departaments col·laboren, sempre que sigui 
necessari, per tal d’atendre totes les consultes tant 
bon punt sigui possible.
Un dels serveis més importants per als col·legiats, 
per exemple, és el de l’atenció sobre RCP (Responsa·
bilitat Civil Professional). La responsabilitat civil és 

l’obligació de reparar els danys i perjudicis causats 
per una mala praxi o negligència. La responsabilitat 
d’un veterinari és de mitjans. Per tant, el professional 
haurà d’adoptar totes les mesures que estiguin al seu 
abast i segons l’estat de la ciència en cada moment 
per salvar la vida a l’animal. Però aquesta obligació 
no arriba a l’obtenció d’un resultat. El veterinari no·
més respondrà per mala praxi quan faci alguna cosa 
o deixi de fer·ho sense la diligència exigida causant, 
en conseqüència, un dany. Mai no respondrà pels 
danys si no són imputables a la seva actuació. Per 
possibilitar als veterinaris l’acompliment d’aquesta 
obligació i donar·los cobertura, el COVB es va in·
cloure l’any 2003 a la pòlissa d’assegurança de RCP 
subscrita pel CGCVE amb la companyia Agrupación 
Mutual Aseguradora (AMA), que inclou també la de·
fensa jurídica.
Quan el veterinari rep una reclamació d’un client en 
la qual es demana una indemnització, el COVB as·
sessora i tramita la reclamació per comunicar·ho a la 
companyia i obrir un sinistre.

Responsabilitat civil professional 

Comunicacions de farmaciola veterinària | 33

Comunicacions al departament de salut de 

dipòsits de medicaments veterinaris | 4

Ajuts per defunció | 2

COMUNICACIONS OFICIALS
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ideNtificació 
dels aNiMals de coMpaNYia

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona intro·
dueix i registra els documents d’identificació a la 
base de dades de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de 
Companyia (AIAC) dels veterinaris col·legiats a Bar·
celona.
Resolució d’incidències en la introducció dels docu·
ments d’identificació. Les incidències més comunes 
poden ser:
 Falten dades personals del propietari (DNI, nom, 

cognoms, adreça, telèfons de contacte o signatura)
 El número de microxip no és el correcte (hi falten 

dígits, xip no ISO…)
 Falten dades relatives a l’animal (raça, sexe, data 

de naixement…)
 Les dades del veterinari són incorrectes o bé falta 

la seva signatura.
La majoria d’aquestes incidències es resolen o bé 
posant·nos en contacte per telèfon amb el pro·
pietari o veterinari o bé retornant el document 
d’identificació a la clínica veterinària que ha posat 
el microxip.
La mitjana d’incidències per setmana i que es reso·
len amb èxit són 40. S’han arribat a resoldre algu·
nes setmanes fins a 100 incidències en mesos com 
desembre amb una gran entrada de documents 
d’identificació.

A més a més, el COVB atén trucades de veterina·
ris i propietaris en relació al procés d’identificació 
dels animals de companyia i a l’alta de l’animal 
identificat en la base de dades de l’AIAC. 
El servei deriva a l’AIAC (Arxiu d’Identificació 
d’Animals de Companyia) totes aquelles qüestions 
que no són pròpies del COVB com poden ser: re·
gistre de passaports, pèrdua o robatori, mort de 
l’animal...
La mitjana d’aquestes consultes tant per part dels 
veterinaris com de propietaris que atenem per te·
lèfon és de 8 consultes per setmana.

Servei del COVB que registra els documents d’identificació i resol incidències.

CONSELLS als veterinaris col·legiats a 
Barcelona abans d’enviar els documents 
d’identificació al COVB per ser registrats:

-omplir tots els espais del document 
d’identificació

-abans d’enviar el document al col·legi, caldria 
que el propietari verifiqués si totes les dades són 
correctes.

-enviar la còpia blanca al coVB per registrar, 
entregar la còpia groga al propietari i el 
veterinari hauria de quedar-se la còpia rosa 
(totes les còpies han d’estar signades pel 
veterinari i propietari.

Els microxips que es van registrar durant l’any 2012 
en el COVB van ser 46.155
La distribució per espècies és: 

Gossos  |  37.725

Gats  |  8.053

Fures  |  240

Animals exòtics  |  137
(aus, rèptils, petits mamífers) 

servei de registres 
d’identificació de pa
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coMuNicació 
iNteRNa i exteRNa

El 2012 va ser un any amb força impactes informa·
tius de qualitat (en mitjans de màxima audiència) 
per a la professió veterinària, ja que amb la pujada 
de l’IVA al sector hi va haver un notable interès me·
diàtic. Una de les intervencions més importants en 
mitjans generalistes va ser la gestionada pel progra·
ma El Món a RAC1, líder d’audiència a Catalunya, el 
3 de setembre. Era el primer dia laborable després 
de l’entrada en vigor de l’augment de l’IVA i l’espai 
dirigit per Jordi Basté volia analitzar les repercussi·
ons del decret del Govern central per als consumi·
dors. Al programa radiofònic, el president del COVB 
va denunciar el perill que implica, per a la salut pú·
blica i per al benestar dels animals, el canvi tributari 
en els serveis veterinaris ja que es reduirien les visi·
tes al veterinari i, amb això, el control sanitari.
El servei de comunicació va participar en la coordi·
nació de la col·laboració de l’organització col·legial 
per a la producció d’un spot al programa Veterina·
ris, líder en el consum de televisió a Catalunya en 
els dies i les franges horàries d’emissió. Es va ini·
ciar una col·laboració amb la revista Animalia amb 
un article, signat per Maria Pifarré –membre del 

CVPA– sobre la diferència entre la identificació i 
l’ús del microxip. 
L’acció del gabinet de comunicació externa va estar 
focalitzada en cridar l’atenció sobre el valor del vete·
rinari en la salut pública general, la funció social de 
la veterinària i els seus professionals. Les interven·
cions i mencions en mitjans de comunicació sempre 
s’intenten derivar als professionals col·legiats relaci·
onats amb l’especialitat implicada en l’àrea d’interès 
del mitjà.
Per indicació de la Junta de Govern es van crear els 
comptes del COVB a Facebook i Twitter, dues xarxes 
socials de gran influència que suposen dos canals 
més de comunicació del Col·legi amb els col·legiats 
i la societat. 
Pel que fa a la comunicació interna, periòdicament 
es van realitzar els E·NEWS amb les notícies d’ac·
tualitat veterinària i col·legial. També s’envien co·
municats puntuals per correu electrònic davant les 
informacions més urgents que necessiten rebre els 
col·legiats. L’altre canal comunicatiu del COVB és el 
web: el 2012 va tenir més de 41.361 visitants dife·
rents i un total de visites de 66.160.

Informar als col·legiats i projectar una imatge professional i científica dels veterinaris en 
comunicació externa són els principals objectius del servei de comunicació.

MITJANA D’úS DE www.COVB.CAT PER PART DELS USUARIS L’ANY 2012

Visitants  Nombre total Franges horàries amb Dies de la setmana Pàgines
diferents de visites més nombre de visites amb més nombre visitades
   de visites

41.361 66.160 09.00 – 12.00 dilluns, dimarts, dimecres,  457.909
  15.00 – 18.00 dijous i divendres 

Gestions amb mitjans de 
comunicació

gestions per a intervencions i 
entrevistes | 22

Notes de premsa i comunicats | 6

informacions publicades a mitjans 
externs | 6

gestió i coordinació 
d’informacions sota pagament | 2

Estadístiques de l’E-NEwS

24 edicions el 2012 a + de 2.500 
correus electrònics

+ de 200 informacions 
específiques cap els col·legiats

Recepció de cada enviament | 99%

Xarxes socials

creació i gestió de la 
fanpage de facebook 
(facebook.com/COVBcat) i del 
compte @COVBcat a twitter

potenciació del canal covbcn a 
Youtube
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afeRs socials 

La celebració de Sant Francesc d’Assís va tenir lloc 
el 6 d’octubre al CRAM, el Centre de Recuperació 
d’Animals Marins localitzat al Prat de Llobregat. Els 
professionals veterinaris varen gaudir d’una visita 
tècnica guiada pel veterinari en cap de la Fundació 
CRAM, qui els hi va explicar els procediments que 
se segueixen al centre en matèria de recuperació de 
fauna marina. El COVB va apadrinar la LUNA, una 
femella de tortuga marina (Caretta, caretta) que va 
quedar atrapada en una xarxa de pesca a la deriva 
i que no pot tornar a viure al mar. L’apadrinament 
va ser una contribució al tractament clínic i la ma·
nutenció de l’animal, i també una manera visible i 
mesurable de les accions del COVB com a entitat que 
treballa a favor dels animals. L’any 2012 hi va ha·
ver esdeveniments amb objectius diferents i amb un 
nivell de participació molt notable, com la festa del 
Patge, l’ocasió dels petits de la família veterinària per 
celebrar la seva pròpia Assemblea General al COVB.

Repàs a les activitats socials i lúdiques que apropen més el Col·legi als col·legiats.

1. el Nadal és una cita inelud-
ible per als més petits.

2 i 3. la visita al cRaM del prat 
de llobregat va ser l’activitat 
escollida per a celebrar sant 
francesc 2012.

4. el coVB col·labora cada any 
amb l’organització del campio-
nat d’esquí dels veterinaris.

5. el coVB va participar a la iii 
cursa intercol·legial amb 43 in-
scrits (1 nen; 18 dones open; 9 
homes open; 7 dones sènior i 9 
homes sènior).

6. el concurs animalart pro-
porciona l’oportunitat de posar 
sobre el paper la creativitat més 

artística.

premiats 
animalart 2012

al concurs de dibuix i 
fotografia hi va haver 53 
participants. de dibuixos 
se’n van presentar 39 
(20 juniors, 11 puppy i 8 
sèniors).

PREMIATS DIBUIX:

Puppy:
1) daniel Burns
2) petros salomo
3) Josep Maya

Junior:
1) Marc peralta
2) oscar casado
3) Mariona canals

Sènior:
1) paula peña
2) stel·la sorensen
3) Marta gutiérrez

PREMIATS 
FOTOGRAFIA:
1) angela trocoli
2) david sabaté
3) Mireia gil

col·legiats emèrits, + de 
50 anys de col·legiació 2012
Enric Vilamala Blanch  col·l. 358

col·legiats d’honor 2012
Narciso Ramon del Canto col·l. 244
Josep Pedra Teres  col·l. 246
Carles Ytarte Solà  col·l. 250
Antoni Mas Sabater  col·l. 245

commemoració veterinària
L’ofici religiós en memòria dels col·legiats traspassats 
durant el 2012 va tenir lloc el 6 d’octubre a la 
parròquia de la Mare de Déu de Gràcia i Sant Josep.

1 2

3

4

5
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Utilitza productes repel·lents 
per prevenir la picada dels insectes 
transmissors

Consulta al teu centre 
veterinari o visita la web 
del Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona
www.covb.cat

Realitza regularment la diagnosi de 
Leishmània i les malalties transmeses 
per paparres

La leishmaniosi i algunes de les malalties causades 
per picades de paparres poden afectar a la salut 
animal i humana.

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona recomana la diagnosi 
i la prevenció amb repel·lents.

Els  mosquits

 i  lEs  paparrEs 

no  fan 

d ist inc ions

assEgura’t  quE 

no  han  p icat 

al  tEu  gos

La salut de la teva mascota
és la salut de la teva família

Campanya avalada pel


