MEMÒRIA
D’ACTIVITATS

2015

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DEL CCVC 2015
EDITA
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya - CCVC
Ferran Puig, 15. 08023 Barcelona
Tel.: 934189294
A/e: consell@veterinaris.cat
www.veterinaris.cat
COMPOSICIÓ DEL PLE DEL CCVC

• Presidenta: Carme López
• Vicepresident: Bernat Sardà
• Secretària: Cori Escoda
• Tresorer: Josep A. Gómez
• Vocals per Barcelona: María Pifarré Valero i Josep Llupià
• Vocals per Girona: Margarita Zurutuzar i Joaquim Gratacós
• Vocals per Lleida: Dolors Corredera i Teresa Milà
• Vocals per Tarragona: Gregori Dolz i Joan Prous
PRODUCCIÓ (REDACCIÓ, DISSENY I MAQUETACIÓ)
aPortada Comunicació
www.aportada.cat

2

Memòria d'activitats del CCVC 2015

SUMARI
PRESENTACIÓ

4

1.1 Presentació del CCVC

4

1.2 Origen i projecció del CCVC

7

1.3 Estructura organitzativa i funcionament del CCVC

8

1.4 Relacions amb altres entitats i institucions

9

ACTIVITAT DE L’AIAC

11

2.1 Registre de xips a l’AIAC

12

2.2 Identificació electrònica

13

2.3 Localització de pèrdues d’animals identificats

15

2.4 Gestió i tramitació de documentació

16

2.5 Atenció de petició d’informació via telèfon

17

2.6 Convenis amb ajuntaments i entitats protectores

18

SERVEIS ESPECÍFICS

19

3.1 Organitzats pel CCVC

19

3.2 RealitzaTS amb la col·laboració d’altres entitats i institucions

19

INFORMACIÓ

33

4.1 Notícies publicades al web

33

3

Memòria d'activitats del CCVC 2015

1

PRESENTACIÓ
1.1 PRESENTACIÓ DEL CCVC
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és una corporació de dret públic,
amb plena capacitat i amb personalitat jurídica pròpia que, integra i agrupa als
quatre Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya. Actualment té la seva seu
a Barcelona. El seu àmbit d’actuació comprèn tot el territori de Catalunya.
El màxim òrgan de decisió del CCVC és el Ple, que està format per tres membres
de cada col·legi veterinari, un dels quals ostenta la respectiva presidència.
COMPOSICIÓ DEL PLE DEL CCVC

• Presidenta: Carme López
• Vicepresident: Bernat Sardà
• Secretària: Misericordia Escoda
• Tresorer: Josep A. Gómez
• Vocals per Barcelona: María Pifarré Valero i Josep Llupià
• Vocals per Girona: Margarita Zurutuzar i Joaquim Gratacós
• Vocals per Lleida: Dolors Corredera i Teresa Milà
• Vocals per Tarragona: Gregori Dolz i Joan Prous
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OBJECTIUS DEL CCVC
Donar un servei tant a veterinaris com a particulars i institucions que necessitin
informació sobre les activitats pròpies de la nostra professió, que són molt
diverses i s’entronquen en facetes com l’alimentació, la producció i el benestar
animal, la producció d’aliments saludables, la prevenció de malalties humanes
causades pels aliments o els productes alimentaris i la medicina aplicada als
nostres animals.
FINALITATS DEL CCVC
Promoure i participar en la formació continuada que els col·legis veterinaris de
Catalunya ofereixen als seus col·legiats per elevar el seu nivell científic.
Informar sobre els projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la
professió veterinària. Procurar elevar el prestigi de la professió mitjançant tot
tipus d’actuacions davant les Administracions Públiques i les entitats provades
procurant la seva presència en els mitjans de comunicació.
FUNCIONS

• Coordinar els col·legis que l’integren i

representar la professió en el seu àmbit
territorial, sens perjudici de la competència
pròpia de cada col·legi.

• Recollir i elaborar les normes deontològiques
comunes a la professió i vetllar per al seu
compliment.

• Informar amb caràcter previ dels projectes de

llei i de les disposicions generals que presenti
la Generalitat de Catalunya en les matèries que
l’afectin.

• Ordenar, dins el marc que estableixin les

• Mantenir els contactes oportuns amb les altres
organitzacions d’àmbit estatal o internacional
relacionades amb la professió veterinària.

• Gestionar l’Arxiu d’Identificació d’Animals de

Companyia (AIAC). Aquest servei permet als
propietaris localitzar els animals de companyia
perduts i abandonats.

• Elaborar els documents oficials i no oficials
comuns.

• Fomentar i realitzar cursos de formació i
reciclatge professional.

lleis, l’exercici de la professió, vetllant perquè
s’adeqüi als interessos de la societat i al
prestigi de la professió.
DESTINATARIS DEL CCVC
Professionals de veterinària, públic en general, entitats i institucions.

6

Memòria d'activitats del CCVC 2015

1.2 ORIGEN I PROJECCIÓ DEL CCVC
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es va fundar l’any 1985. Un dels
principals serveis que ofereix és l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC).

ARXIU D’IDENTIFICACIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA (AIAC)
Creat i gestionat pel Consell, aquest és un servei que presta la professió
veterinària als propietaris dels animals de companyia i a la societat amb
l’objectiu de fomentar la tinença responsable d’aquests animals. Dotat dels
recursos tècnics i humans necessaris, l’AIAC és una base de dades informatitzada
on es registren els animals de companyia identificats i les dades dels seus
posseïdors.
La seva finalitat és facilitar la localització de gossos, gats, fures i altres animals
domèstics perduts, i robats, o bé extraviats per part dels seus posseïdors,
prèvia implantació de microxips (normalitzats amb els estàndards ISO 11784
i 11785) a càrrec de veterinaris col·legiats a qualsevol dels quatre col·legis de
veterinaris catalans.
L’AIAC, a l’igual que la majoria d’arxius d’identificació espanyols, està integrat a
la REIAC (Red Espa ola de Identificación de Animales de Compa ía), i a la xarxa
europea Europetnet (European Pet Network).
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1.3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
I FUNCIONAMENT DEL CCVC
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CCVC
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya està integrat pels òrgans de
Govern següents:

• El Ple
Tots els col·legis de veterinaris de Catalunya integren el Ple, òrgan sobirà del
Consell. El Ple es compon de 12 membres que seran designats pels col·legis
professionals, a raó de 3 membres per cada col·legi professional; entre els seus
membres es designarà el President, el vicepresident, el tresorer i el secretari.

• La Comissió Permanent
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de direcció i administració del
Consell de Col·legis, i està integrat pels quatre presidents dels col·legis de
veterinaris de Catalunya, i també pel president, pel secretari i pel tresorer
del Consell.
El president del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i de tots els
òrgans col·legiats previstos a l’Article 5 és elegit pel Ple entre els seus membres.

FUNCIONAMENT DEL CCVC
El Ple del Consell es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les
sessions ordinàries s’han de celebrar necessàriament quatre vegades a l’any,
com a mínim. Les sessions extraordinàries les pot realitzar el Ple del Consell
en qualsevol moment, i han de convocar-se quan ho sol·licitin, com a mínim,
una quarta part dels membres que formen el Ple, o bé quan el president ho
consideri convenient.
La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat del govern i l’administració
del Consell de Col·legis i ha d’executar els acords del Ple i tenir cura del bon
funcionament del Consell. Es reuneix, almenys, una vegada cada dos mesos i
pot, en cas d’urgència, acordar el que cregui convenient per al bon govern del
col·lectiu professional, amb l’obligació de rendir comptes al Ple dels acords, en
la primera sessió en que es reuneixi.
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1.4 RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS I
INSTITUCIONS
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya col·labora amb diverses
institucions de diferents àmbits i organismes per a la realització de les seves
competències, com ho són: l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
(ACVC), l’Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHIC), l’Associació
Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV), el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, la Generalitat de Catalunya i l’Associació Intercol·legial
de Col·Legis Professionals de Catalunya - La Intercol·legial.

ACADÈMIA DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES DE CATALUNYA
(ACVC)

ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS
HIGIENISTES DE CATALUNYA
(AVHIC)

ASSOCIACIÓ CATALANA
D’HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA
(ACHV)

La seva vinculació amb el Consell
de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya és com a organisme
consultiu de caràcter científic
i tècnic. Fomenta l’estudi, la
investigació de les ciències
veterinàries a Catalunya i el
seu desenvolupament. Promou
relacions científiques i culturals
amb altres organismes tant
estatals com estrangers.

Promou la millora de
coneixements tècnics i científics,
i afavoreix l’intercanvi d’opinions
i experiències entre els seus
membres i les relacions entre
els professionals del sector i la
societat en general, i aglutina
els tècnics especialitzats en els
àmbits de la higiene i tecnologia
alimentàries, la salut pública i el
medi ambient.

L’Associació Catalana d’Història
de la Veterinària és una entitat
que té com a objectiu la
promoció, l’estudi i la investigació
de la història veterinària i
les ciències afins, com ara
l’agricultura, l’alimentària i la
biomèdica en general.

9

Memòria d'activitats del CCVC 2015

CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS VETERINARIOS DE
ESPAÑA

GENERALITAT
DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE
COL·LEGIS PROFESSIONALS DE
CATALUNYA - LA INTERCOL·LEGIAL

El Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya manté
contactes de col·laboració amb
el Consejo General de Colegios
Veterinarios de Espa a, i té la
intervenció que la legislació de
l’Estat li assigni, i perfecciona
els acords i els convenis que
acorden lliurement, i també amb
qualsevol altres associacions
o entitats relacionades amb la
veterinària en l’àmbit estatal o
estranger.

El Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya es
relaciona amb la Generalitat de
Catalunya en tot el que es refereix
als aspectes institucionals i
corporatius previstos en la Llei
de col·legis professionals i els
seus Estatuts, mitjançant el
Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, o aquell
en qui delegui.

Constituïda com a Associació el 28
d’abril de 2011, la Intercol·legial
de Col·legis Professionals de
Catalunya representa més de 100
corporacions professionals de
Catalunya, amb més de 200.000
col·legiats i col·legiades de tots
els sectors professionals.
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2

ACTIVITAT DE L’AIAC
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya ha desenvolupat de manera
destacada la següent activitat durant el 2015 a través de l’Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia (AIAC):

• Registre de xips a l’AIAC.
• Identificació electrònica.
• Localització de pèrdues d’animals identificats.
• Gestió i tramitació de documentació.
• Atenció de petició d’informació via telèfon.
• Convenis amb ajuntaments i entitats protectores.
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2.1 REGISTRE DE XIPS A L’AIAC
L’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) ha registrat un total d’1.157.840
animals (animals sense data de baixa) el 2015.
Evolució de la identificació d’animals de companyia en el últims anys:
Any

Animals registrats

2015

93.035

2014

91.336

2013

82.671

2012

81.647

2011

84.196

2010

81.502

2009

76.076

2008

75.423

2007

87.050

2006

91.637

2005

67.922

Total

912.495

L’AIAC ha registrat un total de 912.495 noves altes en els últims onze anys.
Identificacions per mes 2015:
Identificacions mensuals

2015

Gener

7.695

Febrer

7.771

Març

8.497

Abril

7.590

Maig

6.923

Juny

7.278

Juliol

6.867

Agost

6.714

Setembre

8.381

Octubre

9.118

Novembre

8.476

Desembre

7.725

Total

93.035
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2.2 IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
La identificació electrònica és un sistema de registre immediat del microxip en
el moment de la implantació per part del veterinari.

• Avantatges respecte a la identificació en paper:
• El propietari rep un SMS informatiu immediat del registre en l’AIAC, que li
confirma la inscripció.

• El propietari rep la carta informativa acreditativa del registre més ràpidament.
• Millor servei.
• Les dades estan validades pel mateix veterinari.
• En cas de trobament de l’animal més fàcil serà la localització del propietari
• Possibilitat de fer qualsevol altre tràmit posterior més ràpidament (canvis de

propietari/posseïdor, modificacions de dades, baixes, registre de passaport, etc.).

• Certesa per part del veterinari que el xip està correctament registrat.
Del total de les 93.035 d’identificacions durant 2014, 37.270 són identificacions
electròniques realitzades pels veterinaris directament.
El percentatge d’identificació electrònica respecte a la identificació total de
2015 és de 40,06%.
Identificació electrònica

2015

Gener

2.826

Febrer

2.565

Març

3.285

Abril

2.880

Maig

3.000

Juny

2.897

Juliol

3.459

Agost

3.002

Setembre

3.120

Octubre

3.462

Novembre

3.190

Desembre

3.584

Total

37.270

La identificació electrònica ha passat d’un 30,09% el 2014, al 40,06% el 2015, la
qual cosa suposa un increment d’un 10%.
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2.3 LOCALITZACIÓ DE PÈRDUES
D’ANIMALS IDENTIFICATS
LOCALITZACIONS
Les localitzacions són les comunicacions rebudes a l’AIAC d’animals trobats
identificats amb microxip. L’AIAC contacta de forma immediata amb el
propietari a fi d’avisar-lo del trobament. De la gestió d’aquestes localitzacions
l’AIAC fa un seguiment per saber els animals que estan recollits i recuperats pel
seu propietari.
El percentatge d’animals recuperats dels localitzats durant 2015 ha estat del
70,84%. L’AIAC contribueix a trobar aproximadament 5.000 animals a l’any.
En els últims 11 anys, el total d’animals localitzats per l’AIAC supera els 59.000
animals perduts o extraviats. En tot aquests anys, una mitjana de 6.000 animals
han estat localitzats.
2015

Localitzacions

Animals recuperats

Gener

422

312

Febrer

390

276

Març

412

267

Abril

393

276

Maig

365

259

Juny

477

350

Juliol

478

338

Agost

423

294

Setembre

382

266

Octubre

406

282

Novembre

366

267

Desembre

342

253

Total

4.856

3.440

Any

Animals localitzats

Animals recuperats

% recuperació

2015

4.856

3.440

70,84%

2014

5.390

3.504

65,00%

2013

5.284

3.422

64,76%

2012

5.129

3.160

61,61%

2011

5.634

3.444

61,13%

2010

5.482

3.578

65,27%

2009

5.738

3.709

64,64%

2008

6.122

3.614

59,03%

2007

5.120

1.920

37,50%

2006

6.008

1.909

31,77%

4.926

1.364

27,69%

59.689

33.064

54,03%

2005
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PÈRDUES
Són les comunicacions d’animals perduts i identificats amb microxip rebudes i
gestionades a l’AIAC. Des de l’AIAC es fa un seguiment d’aquestes comunicacions
de pèrdua a fi de confirmar si es recuperen. El percentatge d’animals recuperats
dels perduts durant 2015 és de 57,62%. En els últims 11 anys, l’AIAC ha atès
quasi 30.000 comunicacions d’animals perduts.

2015

Animals perduts

Animals recuperats

Gener

204

112

Febrer

183

105

Març

191

113

Abril

195

114

Maig

192

115

Juny

240

154

Juliol

184

112

Agost

183

89

Setembre

183

98

Octubre

174

102

Novembre

219

118

Desembre

174

106

Total

2.322

1.338

Any

Animals perduts

2015

2.322

2014

2.433

2013

2.588

2012

2.627

2011

2.889

2010

2.920

2009

3.016

2008

3.020

2007

2.826

2006

2.649

2005

2.171

Total

29.461
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2.4 GESTIÓ I TRAMITACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ
Aquestes tramitacions són fonamentals per poder disposar d’una base de
dades amb informació actualitzada i fiable. Durant el 2015, l’AIAC ha gestionat
un total de 52.564 documents relacionats amb la identificació.
Les principals gestions i processos realitzats per l’AIAC dels animals identificats
i registrats són:

• Canvi de propietari / posseïdor.
• Canvi de domicili i modificacions de dades.
• Baixes de microxips.
• Passaports d’animals de companyia.
• Inscripcions en AIAC de microxips registrats en altres comunitats del REIAC.

Gestions

2015

Canvi de propietari / posseïdor

9.971

Canvis de domicili i modificacions de dades

5.258

Baixes de microxips

22.709

Passaports d’animals de companyia

9.582

Inscripcions del REIAC

5.044

Total

52.564
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2.5 ATENCIÓ DE PETICIÓ D’INFORMACIÓ
VIA TELÈFON
Per oferir aquest servei l’AIAC disposa de dos telèfons d’atenció: 934189294 i
902170401, aquest darrer en un servei d’atenció 24 hores, tots els dies de l’any.
Durant el període gener a desembre de 2015, l’AIAC ha atès un total de 49.438
trucades, amb una mitjans de 135 trucades al dia.
El servei d’atenció telefònica ofereix principalment, els següents objectius:
Donar informació general del servei d’identificació amb microxip.
Recollir la pèrdua temporal d’un animal identificat amb microxip i la localització
d’un animal perdut, iniciant de forma immediata la seva gestió a l’objecte de
poder recuperar l’animal.
Informar sobre la tramitació i procediment de les diferents gestions relacionades
amb la identificació (canvis de propietari, modificacions de dades, etc).

Any 2015

93 418 92 94

902 170 401

Totals

1r trimestre

9.520

2.574

12.094

2n trimestre

9.290

2.986

12.276

3r trimestre

10.310

3.697

14.007

4r trimestre

8.555

2.506

11.061

Total

49.438
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2.6 CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
I ENTITATS PROTECTORES
CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha mantingut convenis amb
112 ajuntaments de Catalunya durant el 2015, els quals permeten i faciliten
l’accés directe de l’ajuntament a la base de dades de l’AIAC, mitjançant la cessió
d’una clau d’accés, amb l’objectiu de garantir una més ràpida localització dels
propietaris dels animals de companyia identificats.
Aquests convenis estan establerts en funció el número d’habitants del municipi.
Entre els ajuntaments que tenen conveni signat amb el Consell, destaquem
els de capitals de província, com ara Barcelona, Lleida i Girona, així com els
municipis com l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant
Adrià del Besòs, Badalona, Reus, Terrassa, Castelldefels, el Prat de Llobregat,
entre d’altres.
Distribució dels convenis:
Municipis / Habitants

Convenis

Fins a 5.000

21

De 5.001 a 50.000

76

De 50.001 a 500.000

14

De més de 500.001

1

Total

112

CONVENIS AMB ENTITATS PROTECTORES
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té signats també quatre
convenis amb protectores, amb l’objecte de fomentar la identificació i la
tinença responsable d’animals de companyia.
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3

SERVEIS ESPECÍFICS
Activitats organitzades pel CCVC:

• “Estimar-lo és cuidar-lo”, campanya de conscienciació 2015.
• “La Meva Mascota”, concurs de fotografia.

Activitats realitzades amb la col·laboració d’altres entitats o institucions:

• Introducció a l’ornitologia i patologia d’aus
• VII Congrés AVEEC
• NTJ 15g: Àrees d’esbarjo per a gossos
• Jornades tècniques “Interaccions terapèutiques i educatives amb animals”
• Jornada tècnica: “Antimicrobians en porcí: ús responsable a les explotacions
ramaderes”
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“ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”, CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ 2015
El Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya ha realitzat una amplia
campanya de conscienciació sobre la tinença responsable d’animals per vuitè
any consecutiu. Durant tot l’any, des de les quatre demarcacions col·legials,
s’han difós coneixements d’una manera lúdica, tant per als nens i nenes que hi
han participat, com per als adults que els hi han acompanyat.
L’objectiu de la campanya amb el lema “Estimar-lo és cuidar-lo” es informar
i conscienciar a la població catalana sobre el paper dels veterinaris amb els
animals domèstics, les responsabilitats dels propietaris i de les necessitats dels
animals per tal d’educar-los i cuidar-los.
Mitjançant les activitats i tallers s’han treballat una sèrie d’objectius secundaris,
com ara:

• Donar a conèixer el treball del veterinari.
• Promoure el benestar dels animals mitjançant visites periòdiques al
veterinari.

• Informar de la necessitat de identificar les mascotes amb microxip (incloent-hi
els gats i les espècies exòtiques).

• Recomanar una adequada elecció d’una mascota.
• Fomentar l’adopció.
• Evitar abandonaments.
• Promoure la esterilització de les mascotes.
• Impulsar el civisme dels propietaris en els espais públics (censar, portar
corretja, recollir els excrements, etc.).

• Augmentar el coneixement de la població del comportament dels gossos.
CALENDARI

• Fires de Nadal de Barcelona i Reus (del 27 desembre al 4 de gener)
• Fira de Nadal de Tarragona (del 28 de desembre al 4 de gener)
• Bestial de Reus (del 7 al 8 de març)
• Mascota’m de Lleida (del 21 al 22 de març)
• Col·legis i casals de Girona (d’abril a juliol)
• Fira de Mostres de Girona (del 28 d’octubre a l’1 de novembre)
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“PREVENIM MALALTIES”, SETÈ TÍTOL DE LA COL·LECCIÓ DE CONTES DEL CCVC
Durant el mes d’abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, tots els centres
i clíniques Veterinàries de Catalunya, van rebre el conte amb títol “Prevenim
malalties”, publicat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, amb
l’objectiu de difondre l’actuació veterinària i la conscienciació dels més petits
amb la cura de les mascotes.
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“LA MEVA MASCOTA”, CONCURS DE FOTOGRAFIA
El Consell ha organitzat per segon any, el concurs de Concurs de Fotografia
“La Meva Mascota”. El lliurament de premis va tenir lloc al Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona el 6 de novembre. Durant l’acte, al mateix temps es va
fer la inauguració de l’exposició itinerant que té com a objectiu portar les obres
premiades per tot Catalunya:

• A Barcelona, al Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(del 6 al 13 de desembre de 2015).

• A Tarragona, al Museu del Port de Tarragona (del 16 de desembre de 2015
al 10 de gener de 2016).

• A Lleida, al Claustre de l’Hemeroteca de la Biblioteca Publica de Lleida (del
12 al 31 de gener de 2016).

• A Girona, a la Biblioteca de Girona Carles Rahola (de l’1 al 31 de març de
2016).
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Foto guanyadora “la més original”

Accèssit a la categoria “original”

Accèssit a la categoria “original”
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Foto guanyadora “la més bonica”

Accèssit a la categoria “bonica”

Accèssit a la categoria “bonica”
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INTRODUCCIÓ A L’ORNITOLOGIA I PATOLOGIA D’AUS
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la Universitat Autònoma de
Catalunya i l’Associació de Veterinaris per a l’Atenció de Fauna Exòtica i Salvatge
(AVAFES Barcelona) han organitzat conjuntament un curs d’introducció a
l’ornitologia i patologia d’aus. El curs, que incloïa una sortida ornitològica, va
tenir lloc a la Facultat de Veterinària de la UAB els dies 27, 28 i 29 de març de 2015.
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VII CONGRÉS AVEEC
L’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya (AVEEC), amb
la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), Merial, Equinvest, Zoetis, Distrivet i
HIT, va organitzar el VII Congrés AVEEC.
L’edició d’aquest any estava dedicada a les “Malalties infeccioses i casos
curiosos”. A més, va incloure una taula rodona dedicada a l’Especialització
Equina, en la qual els veterinaris van poder aportar la seva opinió a tres dels
membres de la Comissió de l’Especialització. Les sessions van tenir lloc a la seu
del COVB, els dies 24 i 25 d’abril de 2015.
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NTJ 15G: ÀREES D’ESBARJO PER A GOSSOS
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha patrocinat la publicació
de la Fundació Jardineria i Paisatge sobre “Normes Tècniques de Jardineria i
Paisatge” per a la “Gestió dels espais verds” dedicada a les “Àrees d’esbarjo per
a gossos” (NTJ 15G), publicada el maig de 2015.
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JORNADES TÈCNIQUES “INTERACCIONS TERAPÈUTIQUES I EDUCATIVES
AMB ANIMALS”

El projecte Tan Amigos, amb la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya, l’Ajuntament de Salou, l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
de Tarragona, la Confederació ASPACE, la Fundació Salut i Envelliment UAB, la
Plataforma Malalties Minoritàries, Bayer i Assistance Dog Spain, va organitzar
les VIII Jornades Tècniques dedicades a les “Interaccions terapèutiques i
educatives amb animals. Les jornades van tenir lloc al Palau de Congressos de
Salou, els dies 5 i 6 de juny de 2015.
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JORNADA TÈCNICA: ANTIMICROBIANS EN PORCÍ: ÚS RESPONSABLE A LES
EXPLOTACIONS RAMADERES
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de la Universitat de Lleida, l’Associació Empresarial de Productes
Zoosanitaris (ACEPZ) i l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC),
van organitzar, dins del Pla Anual 2015 de Transferència Tecnològica, la jornada
tècnica sobre “Antimicrobians en porcí: ús responsable a les explotacions
ramaderes”. Aquesta jornada va tenir lloc a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida, el 20 d’octubre de 2015.

Antimicrobians en porcí:
Ús responsable a les
explotacions ramaderes
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 20 d’octubre de 2015

Presentació
L’elevat ús d’antimicrobians, tan en
medicina humana com en veterinària,
s’ha relacionat amb l’aparició i la
propagació
accelerada
de
microorganismes
resistents
i
en
conseqüència amb una disminució de la
seva eficàcia, motiu pel qual és
considerat actualment com un dels grans
problemes de salut pública i un tema
prioritari per la Comissió Europea.
En aquest sentit l’Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris
(AEMPS), ha impulsat un pla d’acció per
afrontar aquesta problemàtica, que es va
iniciar l’any 2014 i del qual ja s’han posat
en marxa vàries mesures i accions en
diferents àmbits que cal conèixer.
Essent el sector porcí un dels sectors on
l’ús d’antibiòtics és molt elevat i l’ús de
pinsos medicamentosos molt habitual, i
tenint en compte que totes les mesures
que s’estan implementant afecten a tots
els àmbits del sector, aquesta jornada es
dirigeix a tots els professionals del sector
porcí: veterinaris, empreses de pinsos,
comercialitzadors
de
medicaments
veterinaris i ramaders.
Creiem molt important donar una visió
pràctica d’aquesta problemàtica, on
persones vinculades amb el sector ens
parlaran de les seves experiències i es
tractarà el tema d’una manera global en
quan a la millora de l’estat sanitari de les
explotacions porcines per tal de
minimitzar l’ús d’antibiòtics.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Representant del DARP.
10.15 h Pla Nacional de lluita contra les resistències als antibiòtics.
Situació actual
Sra. Cristina Muñoz Madero. Cap de Servei. Membre del CVMP –
Departament de Medicaments Veterinaris de l’Agència Espanyola de
Medicaments y Productes Sanitaris (AEMPS).
11.15 h Pausa
12.00 h Antimicrobians en porcí: una visió pràctica
Sr. Lorenzo Fraile Sauce. Professor agregat de la UdL.
12.45 h Medicació a les granges. Activitats complementàries
Sra. Blanca Gonzàlez. Responsable de Qualitat Mevet SAU (Grup
Vall Companys).
13.30 h Cloenda de la Jornada
Sra. Carmen López Burillo. Presidenta del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya.

Lloc de realització
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida
Av. Rovira Roure, 191
25198 LLEIDA

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través del Servei
d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera
(Tel.: 93 304 67 00 – A/e: medvet.daam@gencat.cat). Persona de Contacte:
Sra. Ruth Garriga
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

Col·laboració
@ruralcat

1234 / 3,00

1285 / 3,50
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INFORMACIÓ
Enaquestcapítoldelamemòriad’activitatsespublicalarelaciódenotíciespublicades
al web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (veterinaris.cat).
Acord de col·laboració amb AVEPA
19.01.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va signar el passat dia 16 de
desembre amb AVEPA un acord de col·laboració que té per objecte fonamental
fomentar la col·laboració entre ambdues entitats, i promoure i participar en la
formació continuada.
Tractaments d’equinococosi, a la pestanya sanitària de l’AIAC
20.02.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya va posar en marxa la pestanya
sanitària amb la finalitat de recollir i processar informació sobre les malalties
zoonòtiques dels animals que conviuen a les llars de Catalunya ja que la Llei de
Salut Pública reconeix els centres veterinaris com entitats col·laboradores de
salut pública.
El TS estima el recurs interposat contra la convocatòria de places del cos
de salut pública
23.02.2015
El Tribunal Suprem estima el recurs interposat contra la convocatòria per
proveir 44 places del cos de salut pública de la Generalitat per la indeguda
exclusió dels llicenciats en veterinària d’entre les titulacions que hi podien
participar.
Acte constitució Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya
02.03.2015
El passat dia 25 de febrer va tenir la Sessió constitutiva del Consell de les
Professions Sanitàries de Catalunya. En l’acte va participar el Sr. Bernat
Serdà, vicepresident, en representació del Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya.
Segon concurs de fotografia “La meva mascota”
16.04.2015
Participa en el segon concurs de fotografia ‘La meva mascota’ amb premis per
les fotos ‘més original’ i ‘més bonica’. Tens fins el 15 de juny!
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I Simposio de Nutrición AVEPA
12.05.2015
Els propers dies 13 i 14 de juny tindrà lloc el “I Simposio de Nutrición AVEPA”,
a la seu del al Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Aquest Simposi es celebra
dins del marc del conveni de col·laboració signat entre el Consell i AVEPA per
promoure i participar en la formació continuada que els col·legis ofereixen als
seus col·legiats.
Es posa en marxa la nova web de l’AIAC 100% accessible el proper 29 de juny
25.06.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) en resposta a les
necessitats dels professionals de la veterinària estrenarà el proper dia 29 de
juny de 2015 la nova web de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia.
Comunicat de premsa de petició al Govern d’aprovació de l’obligatorietat
de vacunar contra la ràbia
20.07.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya expressa el seu malestar per
la demora en la posada en marxa de la mesura arran dels canvis interns en el
Govern de la Generalitat. El col·lectiu de veterinaris adverteix que vacunar contra
la ràbia és la mesura més eficaç per evitar nous episodis de contagi a humans.
Informe repercussió en mitjans del comunicat sobre obligatorietat de
vacunar contra la ràbia
31.07.2015
A continuació podeu veure l’informe sobre la repercussió en el mitjans de
comunicació del comunicat sobre l’obligatorietat de vacunar contra la ràbia.
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya exigeix al Govern que agilitzi
l’aprovació de l’obligatorietat de vacunar contra la ràbia.
Memòria d’activitats de l’any 2014 del Consell
28.10.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya presenta la memòria d’activitats
de l’any 2014.
Signatures recollides de la campanya de rebaixa de l’IVA dels serveis
veterinaris
28.10.2015
El Consell informa que com a resultat de la campanya de recollida de signatures
de l’IVA, s’han recollit un total de 39.558 signatures, entre els Col·legis de
veterinaris i el Consell. La campanya ha tingut força èxit, tenint en compte el
volum de signatures recollides.
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Entrega de premis del II Concurs de fotografia “la Meva Mascota” i
exposició itinerant
02.11.2015
L’entrega de premis del II Concurs de Fotografia “La meva Mascota”, organitzat
pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, tindrà lloc el proper 6 de
novembre a les 19 hores a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Al mateix temps, es farà la inauguració de l’exposició itinerant del concurs que,
aquest any, començarà per la ciutat de Barcelona, seguit de Tarragona, Lleida
i Girona.
Avis Important: Suspensió acte de celebració oposició al cos de titulats
superiors de salut pública
09.11.2015
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat la suspensió de l’acte
de celebració del primer exercici de l’oposició per l’accés al cos de titulats
superiors de Salut Pública, que estava previst es celebrés el 7 de novembre.
Aquesta ha estat la conseqüència d’haver estimat la mesura cautelar de
suspensió de la celebració d’aquest exercici sol·licitada pel Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
Informació per als aspirants a la Convocatòria núm. 218 al Cos de Titulats
Superiors de Salut Públic
16.11.2015
El Consell i el COVB us informen que està pendent que es resolgui pel TSJ de
Catalunya l’incident de nul·litat de la nova convocatòria núm. 218 interposat,
i que, tan aviat com hi hagi alguna novetat, us ho comunicarem. Ateses les
vostres peticions d’aclariments en el procés selectiu 218, us traslladem les
respostes que el passat dia 06.11.2015 vam rebre de la Direcció General de
Funció Pública, en el marc de les actuacions judicials iniciades per garantir
el dret d’igualtat en l’accés a les places del cos de titulats superiors de Salut
Pública de la Generalitat núm. 218.
Informació sobre el procés selectiu núm. 218 al Cos de Titulats Superiors
de Salut Pública
03.12.2015
Informació sobre el procés selectiu núm. 218 al Cos de Titulats Superiors de
Salut Pública (Subgrup A1). Com a continuació a la informació sobre el procés
selectiu en marxa núm. 218 al Cos de Titulats Superiors de Salut Pública
(Subgrup A1), us comuniquem, que d’acord amb la informació facilitada per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la puntuació global que va
obtenir l’últim aspirant en el procés selectiu de la convocatòria anterior núm.
185 va ser de 18,1720000 punts.
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En vigor el nou reglament de clíniques d’animals de companyia
14.12.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya informa de la vigència a nivell
estatal del nou ‘Reglamento para el ejercicio profesional en clínica de animales
de compañía’, aprovat pel Consejo General de Colegios Veterinarios de España
(CGCVE) el passat mes de juliol de 2015, que delimita les activitats pròpies d’un
consultori, d’una clínica i d’un hospital i defineix les intervencions quirúrgiques
menors i majors.
El Consell participa en els Salons de la Infància 2015-2016
22.12.2015
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, continuant amb les accions
formatives iniciades des de l’any 2008, i per 8è any consecutiu participa en els
Parcs infantils de Nadal de Barcelona, Tarragona i Reus, i estarà present amb un
estand on es realitzaran diferents activitats.
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