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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

• President: Josep A. Gómez
• Vicepresident: Bernat Sardà
• Secretària: Carme López
• Tresorer: Joan Prous
• Vocals per Barcelona: María Pifarré Valero i Josep Llupià
• Vocals per Girona: Margarita Zurutuzar i Rafael Mendieta
• Vocals per Lleida: Dolors Corredera i Miquel Molins
• Vocals per Tarragona: Cori Escoda i Verónica Araunabeña
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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’Identificació́ 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.
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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 Española de Identificación de Animales de Compañía), i a Petmaxx,
la plataforma internacional per a la recuperació d’animals de companyia.
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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 dotze membres que seran designats pels col·legis
professionals, a raó de tres 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 Comissió́ 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’Associació́ 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.
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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 España, i té la
intervenció que la legislació
de l’Estat li assigni, i subscriu
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.

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.

A més, el Consell manté relacions
directes i es coordina amb els
departaments d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació;
de Salut; i de Governació,
Administracions Públiques i
Habitatge.
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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 a través de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia (AIAC) durant el 2016:

• 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.
• Placa amb codi QR.
• Novetats d’accés a l’AIAC i la REIAC.
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2.1 REGISTRE DE XIPS A L’AIAC
L’AIAC té registrats un total de 1.220.759 animals de companyia a 31 de
desembre de 2016, amb un total d’1.007.963 noves altes en els últims 12 anys.
Evolució de la identificació d’animals de companyia 2005-2016:
Any

Animals registrats

2016

95.468

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

1.007.963

Identificacions mensuals d’animals de companyia 2016:
Identificacions mensuals

2016

Gener

7.766

Febrer

8.202

Març

7.936

Abril

8.368

Maig

7.680

Juny

8.208

Juliol

7.926

Agost

6.663

Setembre

9.410

Octubre

8.569

Novembre

8.207

Desembre

6.533

Total

95.468
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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.

• Les dades són donades d’alta 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 i
millor servei.

El total d’identificacions electròniques realitzades durant el 2016 va ser de
47.895. El percentatge d’identificació electrònica respecte a la identificació en
paper en el 2016 va ser del 53,27%. L’any anterior va ser del 43,12%, el que
suposa un increment del 10,15%.
Identificació electrònica

2016

Gener

3.540

Febrer

3.842

Març

4.037

Abril

4.372

Maig

3.613

Juny

3.704

Juliol

4.248

Agost

4.117

Setembre

4.258

Octubre

4.050

Novembre

4.124

Desembre

3.994

Total

47.895
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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 manera immediata amb el
propietari per 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.
2016

Localitzacions

Animals recuperats

Gener

396

292

Febrer

345

252

Març

322

234

Abril

320

240

Maig

337

242

Juny

391

298

Juliol

391

285

Agost

392

294

Setembre

373

276

Octubre

403

333

Novembre

370

253

Desembre

367

279

Total

4.407

3.278

El percentatge d’animals recuperats dels localitzats durant 2016 és de 74,38%.
L’AIAC contribueix a trobar aproximadament 5.000 animals a l’any. El
percentatge de recuperació s’incrementa anualment.
Any

Animals localitzats

Animals recuperats

% recuperació

2016

4.407

3.278

74,38%

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%

2005

4.926

1.364

27,69%

64.096

36.342
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PÈRDUES
Són les comunicacions d’animals perduts i identificats amb microxip rebudes
i gestionades a l’AIAC, des d’on es realitza un seguiment per confirmar si es
recuperen. El percentatge d’animals recuperats dels perduts durant 2016 és
de 50,90%. En els últims 12 anys, l’AIAC ha atès més de 31.000 comunicacions
d’animals perduts.
2016

Animals perduts

Animals recuperats

Gener

160

78

Febrer

163

100

Març

170

62

Abril

163

90

Maig

168

96

Juny

203

138

Juliol

196

114

Agost

216

64

Setembre

224

123

Octubre

164

68

Novembre

171

87

Desembre

153

75

Total

2.151

1.095

Any

Animals perduts

2016

2.151

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

31.612
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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. 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.
Durant el 2016 s’han gestionat més de 51.300 documents relacionats amb la
identificació.

Gestions

2016

Canvi de propietari / posseïdor

10.532

Canvis de domicili i modificacions de dades

4.101

Baixes de microxips

23.492

Passaports d’animals de companyia

8.341

Inscripcions del REIAC

4.885

Total

51.351
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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 últim les 24 hores, els 365 dies de l’any. El servei d’atenció
telefònica ofereix, principalment, la següent informació:

• 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.)

Durant el període gener a desembre de 2016, l’AIAC ha atès un total de 46.181
trucades, amb una mitjana de 126 trucades al dia.
Any 2016

93 418 92 94

902 170 401

Totals

1r trimestre

8.363

2.294

10.657

2n trimestre

8.879

2.430

11.309

3r trimestre

10.011

2.921

12.932

4r trimestre

8.829

2.454

11.283

Total

46.181
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2.6 CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
I ENTITATS PROTECTORES
CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya manté convenis amb 116 ajuntaments de Catalunya durant el 2016. Mitjançant aquest conveni, l’ajuntament
pot accedir directament a la base de dades de l’AIAC amb una clau d’accés personalitzada. L’objectiu és garantir una més ràpida localització dels propietaris
dels animals de companyia identificats.
Aquests convenis estan establerts en funció del número d’habitants del municipi.
Entre els ajuntaments que tenen conveni signat amb el Consell, destaquen els de
capitals de província, com ara Barcelona, Lleida i Girona, així com els municipis
més importants 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

79

De 50.001 a 500.000

15

De més de 500.001

1

Total

116

El Consell també manté convenis amb diferents ajuntaments per a la gestió
dels censos municipals, mitjançant els quals es faciliten les comunicacions
de les altes d’animals per part dels col·legiats per a una millor i mes eficient
gestió del cens municipal d’animals de companyia per part de l’ajuntament. En
l’actualitat, aquest conveni està vigent en 7 municipis, en concret, als municipis
situats en els trams de 5.001 a 50.000 habitants i de 50.001 a 500.000 habitants.
CONVENIS AMB ENTITATS PROTECTORES
El Consell també té signats sis convenis amb protectores, amb l’objectiu de
fomentar la identificació i la tinença responsable d’animals de companyia.
Durant el 2016 s’han inscrit 2.407 nous registres de microxips d’entitats
protectores.
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2.7 PLAQUES AMB CODI QR
L’alta a l’AIAC incorpora l’opció d’una placa amb codi QR per al collar de la
mascota des del mes de juliol de 2016. La nova placa està pensada per agilitzarne la identificació de la mascota en cas de pèrdua, així com el contacte de la
persona propietària. La placa amb codi QR és una novetat del servei de l’AIAC
que respon a la voluntat del Consell de millorar l’atenció i ampliar els serveis
veterinaris per als propietaris d’animals de companyia.
A més dels serveis vinculats a l’AIAC, la innovació introduïda a la placa amb
QR permet que gossos, gats i fures portin un element identificador al collar. La
placa es penja al collar de l’animal de companyia per facilitar-ne la identificació,
ja que dóna accés a les dades següents: nom de l’animal, nom i número de
telèfon mòbil del propietari.

PROPIETARI PROPIETARIO

<<PROPIETARI>>
NIF <<NIF>>

CODI MICROXIP CÓDIGO MICROCHIP

<<MICROXIP>>

NOM NOMBRE

<<NOM ANIMAL>>
RAÇA
<<RACA>>
RAZA
SEXE
SEXO

<<SEXE>>

DATA NAIXEMENT FECHA NACIMIENTO

<<DATA NAIXEMENT>>
DATA IDENTIFICACIÓN
FECHA IDENTIFICACIÓN

<<DATA IDENTIFICACIO>>

Ferran Puig, 15
08023 Barcelona
Tel.: 902 170 401
93 418 92 94
www.veterinaris.cat
aiac@veterinaris.cat

L’animal a que fa referència aquesta targeta es troba inscrit
a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia. Aquesta
targeta, és individual i amb el codi assignat a l’animal
n’acredita la identificació. Per garantir un servei eficaç durant
tota la vida de l’animal, qualsevol modificació en les dades de
l’animal o del seu propietari s’haurà de comunicar a l’AIAC,
mitjançant el procediment i la documentació oportuna.
El animal al que hace referencia esta tarjeta se encuentra
inscrito en el Arxiu d’Identificació d’Animals de Companya.
Esta tarjeta es individual y contiene el código asignado al
animal que acredita la identificación. Para garantizar un
servicio eficaz durante toda la vida del animal, cualquier
modificación de los datos del animal o de su propietario
se deberá comunicar al AIAC mediante el procedimiento y
documentación oportuna.

902 170 401 • 93 418 92 94
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Durant el 2016 s’han distribuït un total de 54.207 plaques. La implantació del
nou sistema ha comportat l’actualització dels documents d’informació i els
formularis d’alta.

<<Propietari>>
<<Domicili>>
<<CP>> - <<Poblacio>> - <<Provincia>>

<<MicroXip>>

Barcelona, <<fecha>>

Barcelona, <<fecha>>

Senyor,
Senyora,

Señor/a,

Li comuniquem que a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) consten registrades les dades que s’indiquen a
continuació, que ens han estat facilitades pel seu veterinari:

Le comunicamos que en el Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) constan registrados los datos que se
indican a continuación, que nos han sido facilitados por su veterinario:

DADES REGISTRADES A L’AIAC

DATOS REGISTRADOS EN EL AIAC

Propietari: <<Propietari>> • NIF: <<NIF>>
Adreça postal: <<Domicili>> - <<CP>> - <<Poblacio>> - <<Provincia>>
Adreça electrònica: <<Email>> • Telèfons: <<Telefon 1>> - <<Telefon 2>> - <<Telefon 3>> - <<Telefon 4>>

Propietario: <<Propietari>> • NIF: <<NIF>>
Dirección postal: <<Domicili>> - <<CP>> - <<Poblacio>> - <<Provincia>>
Dirección electrónica: <<Email>> • Teléfonos: <<Telefon 1>> - <<Telefon 2>> - <<Telefon 3>> - <<Telefon 4>>

Nom: <<Nom Animal>>
Raça: <<Raca>>
Sexe: <<Sexe>>

Nombre: <<Nom Animal>>
Raza: <<Raca>>
Sexo: <<Sexe>>

Codi microxip: <<MicroXip>>
Data naixement: <<Data Naixement>>
Data identificació: <<Data Identificacio>>

Código microchip: <<MicroXip>>
Fecha nacimiento:<<Data Naixement>>
Fecha identificación: <<Data Identificacio>>

Així mateix, li enviem la targeta AIAC amb les dades corresponents al registre esmentat.

Así mismo, le enviamos la tarjeta AIAC con los datos correspondientes al registro mencionado.

Si observa qualsevol error en les dades indicades o si ha de comunicar qualsevol canvi de domicili, de telèfons o la baixa de l’animal,
haurà de notificar-ho enviant-nos per correu postal el DOCUMENT DE MODIFICACIÓ DE DADES degudament emplenat i signat.
Aquest document el trobarà a www.veterinaris.cat o a qualsevol clínica veterinària.

Si observa cualquier error en los datos indicados o si tiene que comunicar cualquier cambio de domicilio, de teléfonos o la baja
del animal, tendrá que notificarlo enviándonos por correo postal el DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE DATOS debidamente
rellenado y firmado. Este documento lo encontrará en www.veterinaris.cat o en cualquier clínica veterinaria.

Li recordem que per garantir un servei eficaç durant tota la vida de l’animal, és imprescindible que qualsevol modificació de la propietat
se’ns comuniqui enviant-nos el DOCUMENT DE CANVI DE PROPIETARI/POSSEÏDOR, que s’ha de tramitar per un veterinari
col·legiat i que estarà degudament emplenat i signat per ambdós propietaris i pel veterinari.

Le recordamos que para garantizar un servicio eficaz durante toda la vida del animal, es imprescindible que cualquier modificación
de la propiedad se nos comunique enviándonos el DOCUMENTO DE CAMBIO DE PROPIETARIO/POSEEDOR, que se tiene que
tramitar por un veterinario colegiado y que estará debidamente rellenado y firmado por ambos propietarios y por el veterinario.

A més de la targeta AIAC, aquest enviament inclou un penjoll amb un codi QR que, si s’activa correctament i col·loca al collar de
la seva mascota, en cas de pèrdua arreu del món, pot facilitar que qui recuperi el seu animal accedeixi mitjançant Internet a les seves
dades de contacte a l'AIAC, sense necessitat de disposar d'un lector de microxip, i a qualsevol hora del dia.

Además de la tarjeta AIAC, este envío incluye un colgante con un código QR que, si se activa correctamente y coloca en el collar
de su mascota, en caso de pérdida en cualquier parte del mundo puede facilitar que quien recupere su animal acceda mediante
Internet a sus datos de contacto en el AIAC, sin necesidad de disponer de un lector de microchip, y a cualquier hora del día.

L’ús i activació d’aquest penjoll QR és totalment voluntari per la seva part i no implica cap modificació o alteració de les
dades que constin a l’AIAC. A efectes legals la identificació de la seva mascota sempre dependrà de la lectura del microxip que porti
la mascota. Per activar el seu penjoll QR ha d’anar a la seva clínica veterinària on el seu veterinari li farà l’activació.

El uso y activación de este colgante QR es totalmente voluntario por su parte y no implica ninguna modificación o alteración
de los datos que consten en el AIAC. A efectos legales la identificación de su mascota siempre dependerá de la lectura del microchip
que lleve la mascota. Para activar su colgante QR tiene que ir a su clínica veterinaria donde su veterinario le hará la activación.

Què cal fer en cas de pèrdua o sostracció del seu animal

Qué hay que hacer en caso de pérdida o sustracción de su animal

2

1

3

El propietari
informa el seu
veterinari
o directament
l’AIAC.

TELÈFONS

S’extravia l’animal

93 418 92 94
902 170 401

4
CIUTADÀ

Gràcies al codi QR actiu
del penjoll de l’animal
només amb un mòbil es
poden saber les dades que
interessin de l’animal.

DOBLE COBERT

El veterinari que
localitza l’animal
gràcies al lector del
xip, pot informar l’AIAC.

veterinaris (xipURA
ciutadans (QR )
)

2

1

El propietario
informa a su
veterinario o
directamente
al AIAC.

VETERINARI

CIUTADÀ
El ciutadà n’informa
el propietari i pot
recuperar l’animal.

3

TELÉFONOS
Se extravía el animal

93 418 92 94
902 170 401

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Cordialment.

Cordialmente.

4
CIUDADANO

Gracias al código QR
activo del colgante del
animal sólo con un móvil
se pueden saber los datos
que interesen del animal.

DOBLE COBERT

URA
veterinarios
(chip)
ciudadanos
(QR)

El veterinario que
localiza el animal
gracias al lector del chip,
puede informar al AIAC.

VETERINARIO

CIUDADANO
El ciudadano informa
al propietario y puede
recuperar el animal.
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2.8 NOVETATS D’ACCÉS A L’AIAC I LA
REIAC
El Consell va posar en funcionament una nova funció a l’aplicació informàtica
que permet als usuaris autoritzats accedir a les dades dels propietaris d’animals
registrats amb xip. La nova aplicació informàtica agilitza els tràmits a l’hora de
localitzar, identificar i recuperar els animals.
La nova funció permet als usuaris autoritzats que accedeixin a la web de
“Cerca de Dades”, https://aiac.veterinaris.cat/perdues, com ara veterinaris,
ajuntaments o protectores, accedir a les dades dels propietaris dels animals,
sempre que aquests estiguin registrats amb xip a la base de dades de l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) o de la Xarxa Espanyola
d’Identificació d’Animals de Companyia (REIAC).
Aquesta millora en l’aplicació informàtica continua en la línia de la voluntat
del Consell de prestigiar i donar més reconeixement i eficiència al col·lectiu
veterinari. La consulta conjunta a les base de dades ha estat possible gràcies
als convenis de col·laboració signats entre el Consell de Col·legis Veterinaris de
Catalunya i la REIAC.
La cerca s’inicia a l’AIAC i, en cas de no obtenir resultats, continua auto
màticament a la base de dades del REIAC. Una vegada identificat l’animal,
la nova funció informa també de la situació de l’animal, que pot donar com
a resultat: “normal”, “perdut” o “baixa”. El procediment funciona en les dues
direccions, això significa que qualsevol usuari autoritzat pot accedir a les dades
des de qualsevol punt de l’Estat espanyol.
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3

ACTIVITATS DEL CONSELL
Organitzades pel Consell:
• ‘Estimar-lo és cuidar-lo’. Campanya de conscienciació 2016.
• ‘El Xipi va a l’escola’. Nou llibre didàctic infantil.
• ‘La Meva Mascota’. Concurs de fotografia.

Realitzades amb la col·laboració d’altres entitats i institucions:
• Porciforum 2016, a Lleida, els dies 3 i 4 de març.
• Bestial 2016, a Reus, els dies 5 i 6 de març.
• Mascota’m, a Lleida, els dies 2 i 3 d’abril.
• Passejada de gossos, a Tarragona, el 17 d’abril.
• Jornada d’AVAFES sobre la clínica de fures, el 13 de maig.
• Passejada cívica, a Gavà, el 5 de juny.
• Jornada tècnica sobre l’ús responsable dels antibiòtics, a Vic, el 6 de juliol.
• VIII Congrés de l’AVEEC, a Lleida, els dies 28 i 29 d’octubre.
• Distinció d’Amic de les Biblioteques de la UAB, el 24 de novembre.
• L’Autoritat Catalana de la Competència va concloure l’expedient
sancionador contra el Consell, el 9 de novembre.
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3.1 ORGANITZADES PEL CONSELL
“ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”, CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ 2016
El Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya ha realitzat una amplia
campanya de conscienciació sobre la tinença responsable d’animals un any
més. Durant el 2016, 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 d’aquesta campanya, realitzada pel projecte Tan Amigos amb el lema
“Estimar-lo és cuidar-lo”, és 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 els següents objectius
secundaris:

• 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.
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CALENDARI DE LA CAMPANYA
Fires:

• Parcs Infantils Nadal, organitzats a Barcelona, Reus, Tarragona i Salou (del
27 desembre al 4 gener)

• Bestial de Reus (el 5 i 6 de març)
• Mascota’m de Lleida (el 2 i 3 d’abril)
• Jornada Cívica de Gava (el 5 de juny)
• Fira de Mostres de Girona (del 28 octubre a l’1 de novembre)
Passejades:

• Tarragona (abril i novembre)
• Reus (març)
• Lleida (abril)
• Borges Blanques (maig)
• Gava (juny)
Col·legis i casals:

• Girona (febrer-juliol)
• Lleida (maig)
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‘El Xipi va a l’escola’
Nou llibre didàctic infantil
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 “El Xipi va
a l’escola”. D’aquesta edició es va fer una tirada de 30.000 exemplars.
El conte, titulat ‘Xipi va a l’escola’, és una història didàctica que ensenya als nens
que els gossos no són regals ni joguines, destaca la importància d’identificar
les mascotes amb xip, insisteix que cal recollir els excrements de els gossos i
recorda que hi ha molts animals esperant que els adoptin.
Tres interns del Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona) han col·laborat en
la redacció d’aquest conte il·lustrat que s’ha repartit gratuïtament a les clíniques
veterinàries per fomentar la tinença responsable d’animals. Les redactores
del conte, Alexia Falcó i Elisenda Pujol, van formar un taller d’escriptura a la
presó amb els tres presos, tutelats per una educadora social, en una iniciativa
impulsada pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC).
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“LA MEVA MASCOTA”, CONCURS DE FOTOGRAFIA
El Consell ha organitzat per tercer any consecutiu, el Concurs de Fotografia
“La Meva Mascota”. El lliurament de premis va tenir lloc al Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona el 26 d’octubre. Durant l’acte, al mateix temps es va fer
la inauguració de l’exposició de les obres premiades, una mostra itinerant que
es va instal·lar en diferents espais:

• A Barcelona, al Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(del 10 al 30 d’octubre de 2016).

• A Tarragona, al Tinglado núm. 4, del Port de Tarragona (del 6 al 27 de
novembre de 2016).

• A Lleida, al Claustre de l’Hemeroteca de la Biblioteca Publica de Lleida (de
l’1 al 28 de febrer de 2017).

• A Girona, a la Biblioteca de Girona Carles Rahola (de l’1 al 31 de març de
2017).

BASES
1

El tema únic del concurs de fotografia serà els animals de companyia, sota el lema “LA MEVA
MASCOTA”.

2

El concurs està obert a tothom a partir de 16 anys. No és obligatori estar col·legiat a qualsevol seu de les
quatre demarcacions de Catalunya i estarà dividit en dos categories:
Categoria: LA MÉS ORIGINAL.
Categoria: LA MÉS BONICA.

3

La fotografia podrà ser en format digital, a color o en blanc i negre, o en format físic.
Les fotografies digitals s’han de presentar en format JPEG i a una resolució mínima de 5 megapíxels
equivalent a 1920 x 2824 píxels.
De les fotografies presentades al concurs, els membres del jurat tindran en compte si són fotografies
d’estudi o realitzades personalment, a l’hora d’escollir la guanyadora.
Les fotografies en paper tindran unes mides de 20,3 x 27 cm aproximadament.
Cada participant només podrà presentar una fotografia.

Premis en dues categories a la fotografia:

MÉS ORIGINAL
MÉS BONICA

4

Les fotografies digitals s’hauran de presentar via correu electrònic (a les adreces indicades més avall de
cada Col·legi o del Consell) o també es podran lliurar en un CD; en qualsevol cas, s’ha d’incloure un arxiu
en format word en què hi hagi la següent informació:
Títol de la fotografia:
Nom i cognoms del participant:
Adreça:
Codi postal i població:
Telèfon:
DNI:
Adreça electrònica:

Tothom hi pot participar!
Teniu temps fins el 15 de juny de 2016
Informeu-vos a la vostra clínica veterinària habitual o a:
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya www.veterinaris.cat
Col·legi de Veterinaris de Barcelona www.covb.cat
Col·legi de Veterinaris de Tarragona www.covt.cat
Col·legi de Veterinaris de Lleida www.covll.cat
Col·legi de Veterinaris de Girona www.covgi.cat
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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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3.2 REALITZADES AMB LA
COL·LABORACIÓ́ D’ALTRES ENTITATS I
INSTITUCIONS
Porcifòrum 2016, a Lleida, els dies 3 i 4 de març
Porcifòrum 2016 va reunir el sector porcí al Palau de Congressos de la Llotja a
Lleida, els dies 3 i 4 de març. El Consell va participar un any més en aquest
esdeveniment ineludible en el sector, que aplega els professionals i tècnics del
porcí, productors i veterinaris.
Durant la primera jornada, el programa va abordar variats i interessants temes
relacionats amb la gestió d’aspectes pràctics en relació a la grip porcina,
estratègies de camp per controlar el PRRS o les malalties d’alt risc per al
comerç mundial de porcí, entre altres patologies destacades que afecten el
sector. Durant la segona jornada s’hi van tractaran temes relacionats amb el
maneig de la ventilació, el disseny i l’equipament ideal en granges d’engreix i
alimentació, entre d’altres temes.

La cita de los
profesionales del sector
porcino
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BESTIAL
Bestial 2016, la Fira de les Mascotes, va celebrar la sisena edició els dies 5 i 6
de març a Fira de Reus. El Saló de la Mascota és un dels més consolidats del
calendari de la Fira de Reus, el qual rep la visita de milers de persones amb les
seves mascotes. A Bestial es poden trobar tots els productes relacionats amb
el món de les mascotes, i participar en un ampli programa d’activitats, com
ara: exhibicions, tallers, conferències, desfilades de moda canina i de gossos
d’acollida, per a l’adopció.
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Mascota’m, a Lleida, els dies 2 i 3 d’abril
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida han participat amb un estand propi i
activitats per a tots els públics a Mascota’m, la mostra organitzada als pavellons
4 i 3 de Fira de Lleida, durant el cap de setmana del 2 i 3 d’abril.
Coincidint amb aquesta mostra, també s’ha organitzat una passejada popular
de mascotes pels carrers de Lleida. La desfilada, amb un recorregut de 2,5 km
i d’una durada aproximada d’una hora, ha comptat amb una participació de
180 gossos i unes 300 persones. A més, hi ha hagut una exposició internacional
felina, que ha aplegat un total de 88 gats de 15 races diferents procedents de
Catalunya, València, Madrid i el País Basc.
El Col·legi de Lleida també ha organitzat un innovador taller de lectura de llibres
amb gossos ensinistrats per potenciar la tinença responsable d’animals. Totes
aquestes actuacions, que compten amb la col·laboració del Consell, tenen com
a objectiu conscienciar de la importància del civisme dels propietaris de les
mascotes.
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Passejada de gossos, a Tarragona, el 17 d’abril
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona ha organitzat una passejada de
mascotes a la zona de l’autoritat portuària i el Serrallo de Tarragona el 17 d’abril.
L’activitat, organitzada per primer any amb el suport del Consell, compta amb
la col·laboració de l’Autoritat Portuària, la URV i la Fundació Tan Amigos, a
més del patrocini de Bayer i Vermut Yzaguirre, neix amb el convenciment de
conscienciar de la importància del civisme, tant pels propietaris dels animals,
com pels ciutadans amb qui es comparteix la via pública.
La llotja de peix del Serrallo va ser el punt d’inici i arribada de la passejada de
2 km de recorregut i una hora de durada. En aquest punt s’hi va instal·lar una
carpa que va servir de punt de trobada, inscripcions i lliurament de dorsals a
l’inici de la passejada. Durant el recorregut es va preveure una parada tècnica
per als descans i la hidratació dels animals de companyia.
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Jornada d’AVAFES sobre la clínica de fures, el 13 de maig
L’Associació de Veterinaris per a l’Atenció de Fauna Exòtica i Salvatge (AVAFES
Barcelona BCN) va organitzar una jornada dedicada a la clínica de fures amb
la col·laboració del Consell. La jornada va comptar amb la participació d’Israel
Iglesias, veterinari especialista en fures del servei Huronvet de la Clínica
Veterinària San Pedro, a Lleó, el qual va parlar d’anatomia, nutrició, tècniques
diagnòstiques, reproducció, anestèsia, cirurgia i les malalties més freqüents.
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Passejada Cívica, a Gavà, el 5 de juny
El Consell i el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona van col·laborar en la
2a Jornada Cívica que es va realitzar a Gavà el 5 de Juny. Durant la jornada es
va realitzar una Passejada Cívica amb gossos per la Sentiu, amb un recorregut
de 4,5 km, amb punt de sortida i arribada al Parc del Mil·lenni, i amb dos punts
d’avituallament. Posteriorment, es van realitzar activitats per a tots els públics,
com ara el taller sobre la tinença responsable de mascotes, i es va distribuir
el conte publicat pel Consell “El Xipi va a l’escola” entre totes les persones
assistents.

5 de Juny al Parc del Mil . lenni

Vine amb el teu gos a la 2a Jornada Cívica
Nosaltres també Fem Net. T'apuntes?

9.30 h 1a. Passejada Cívica
per la Sentiu (4,5 km)
Punt de sortida i arribada al
Parc del Mil·lenni: dos punts
d'avituallament
Inscripció gratuita al correu electrònic:
alcaldiagava@gava.cat o al telèfon: 932639190
A la arribada us tenim preparades un munt
d’activitats per gaudir en família:
10.30 h Sorteig obsequis gentilesa de Jardiland
10.45 h Taller d’ensinistrament: Com educar al teu gos, a càrrec d’Ana Rodríguez,
ensinistradora de BicosdeCan. Sorteig d’un curs: Com acudir a la crida. 4
sessions d’1’5 h
11.45 h Exhibició de gossos policies a càrrec de la Guardia Urbana de l’Ajuntament
de Barcelona
12.45 h Curs pràctic d’obediència bàsica i exhibició d’habilitats canines, a càrrec del
Club d’Agility Baix LLobregat
Durant tota la jornada hi haurà:
Taller sobre tinença responsable de mascotes a càrrec del Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya i Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Regal d’un conte editat pel Col·legi
de Veterinaris “El Xipi va a l’escola”
Taller de pinta cares per als infants, a càrrec d’alumnes del Grau Superior d’Educació
Infantil del CEFP Núria de Gavà
Inflables de JunglaPark
Carpa informativa de la Protectora ASS Colonies
Carpa informativa de la Policia Municipal de Gavà

Centres participants de la Jornada:
Centre Veterinari Montau
C. del Centre, 15
Centre Veterinari VET 24
C. de Ramon Muntaner, 1
Centre Veterinari VET 24
Gavà Mar
Av. del Mar, 10, local 5

Clínica Veterinària Les
Bòbiles
Av. de les Bòbiles, 30
Clínica Veterinària Tot
Fauna
Carretera a Santa Creu de
Calafell, 58

Clínica Veterinària Gavà
C. de Begues, 6

Carpes informatives dels veterinaris de Gavà
Carpa informativa de l’Ajuntament de Gavà
Col·laboran:

Organitza:
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Jornada tècnica sobre l’ús responsable dels antibiòtics a les explotacions
ramaderes, a Vic, el 6 de juliol
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, dins del Pla
Anual 2016 de Transferència Tecnològica, van organitzar la jornada tècnica
sobre “Ús responsable dels antibiòtics a les explotacions ramaderes”. Aquesta
jornada va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Barcelona, delegació d’Osona,
a l’Edifici el Sucre de Vic.
Ús responsable dels
antibiòtics a les
explotacions ramaderes
Jornada tècnica
VIC, dimecres 6 de juliol de 2016
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.

Programa
9.00 h Inscripcions i entrega de la documentació
9.30 h Presentació de la Jornada
Representant del DARP.

9.45 h Pla Nacional de lluita contra la resistència als antibiòtics. Situació
actual

Sra. Cristina Muñoz Madero. Departament de Medicaments Veterinaris de la
Agencia Española de Medicaments y Productos Sanitaris.

10.30 h Problemàtica de la prescripció i les responsabilitats del veterinari
prescriptor
Sr. Luis M. Cebrián. European College of Bovine Health Management.
Sr. José A. Gil. Área del MAGRAMA, Zaragoza.

11.30 h Pausa
12.00 h Antimicrobians en porcí: una visió pràctica

Sr. Lorenzo Fraile. Professor agregat de la Universitat de Lleida.

12.45 h Presentació del programa de recepta electrònica PRESCRIVET

Sr. Juan José Badiola. President del Consell General de Col·legis Veterinaris
de Espanya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

13.15 h La reducció del contingut de proteïna a les dietes de transició. La no
utilització d’antimicrobians pot afectar els rendiments productius
posteriors?
Sr. David Solà i Oriol. Servei de Nutrició i Benestar Animal, UAB.

13.45 h Altres experiències en marxa. Alternatives a l’ús dels antibiòtics
Experts del sector.

14.45 h Taula Rodona

Moderadora. Sra. Carmen López. Presidenta del Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya.

15.15 h Fi de la Jornada

Sr. Josep Puigdollers Masallera. President de la Llotja de Contractació i
Mercat en Origen de Vic.

Col·laboració

Lloc de realització
Cambra de Comerç de Barcelona, delegació d’Osona (Edifici Sucre)
C/ Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5
08500 VIC

Inscripcions
@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de la Cambra de
Comerç de Barcelona (a Osona) (Tel. 902 448 448 ext. 5566 – A/e:
llotjadevic@cambrabcn.org)
També us podeu inscriure a través del servici de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

161170 / 4,25
1234
1234 // 3,00
3,00
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VIII Congrés de l’AVEEC, a Lleida, els dies 28 i 29 d’octubre
L’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya (AVEEC)
va convocar el VIII Congrés de l’AVEEC a Lleida els dies 28 i 29 d’octubre. El
congrés, dedicat en aquesta edició al cavall geriàtric, va comptar amb el suport
del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida i el Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya, i es va desenvolupar a la Sala d’Actes del Centre Ibercaja de la
capital del Segrià.
Endocrinologia i cardiologia, problemes respiratoris, oftalmologia, neurologia,
aparell digestiu i pèrdua de pes, medicina preventiva, odontologia, van ser
alguns dels temes que, relacionats amb la geriatria equina, es van abordar
en el congrés. Entre els ponents d’aquesta edició, hi van participar: Fernando
Malalana, especialista en Medicina Interna Equina i professor de la Universitat
de Liverpool (Regne Unit); Matilde Duch, llicenciada en Veterinària per la UAB,
i certificat avançat de l’IAED (International Association of Equine Dentistry); i
Margarita Navarro, llicenciada en Veterinària, doctora en Medicina i Cirurgia
Animal, especialitzada en Nutrició i Dietètica Equina.
VIII CONGRÉS
AVEEC

Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya

Dissabte 29 d’octubre:

Divendres 28 d’octubre:
9:00-9:30h: Generalitats de la població
geriàtrica equina.

28 i 29 octubre 2016

10:15-11:00h: Dermatologia en el cavall

“El cavall geriàtric”
Organitzat per:

geriàtric

Breu

introducció

a

l’Odonotologia Equina / Evolució de les
dentals

odontològiques

/

Necessitats

diferents

segons

les

etapes de la vida.
9:45-11:00: Odontologia en el Cavall

11:00-11:30h: Pausa cafè

Geriàtric.

11:30-12:15h: Cardiologia geriàtrica
12:15-13:00h: Problemes respiratoris en el
cavall geriàtric

Patologies

més

freqüents.

Particularitats del reequilibrat en el pacient
geriàtric.

Anàlisi

dels

moviments

masticatoris mitjançant vídeos.

13:00-13:30h: Taula Rodona
13:30-14h: Xerrada Laboklin

11:00-11:30h: Pausa café

13:30-15:30h: Dinar (només inclòs pels
socis/es AVEEC)
Patrocinen:

9:00-9:45h:
peces

9:30-10:15h: Endocrinologia geriàtrica

11:30-12:00h: Xerrada Zoetis
12:00-14:00h: Punts Claus a tenir en

15:30-16:15h: Oftalmologia geriàtrica

compte amb la planificació dietètica dels

16:15-17:00h: Neurologia geriàtrica

cavalls geriàtrics.

17:00-17:30h: Pausa cafè

Lloc celebració:

17:30-18:15h: Aparell digestiu i pèrdua de
pes en el cavall geriàtric

Sala d'Actes Centre Ibercaja. Lleida.
Rbla Ferran 38 3a planta. Lleida

18:15-19:00h: Medecina preventiva en el
cavall geriàtric
19:00-19:30h: Taula Rodona

Ponents:

Preus:

Hotels recomanats:

Fernando Malalana, DVM, GPCert (EqP),

Socis AVEEC:

- IBIS Budget Lleida:

DipECEIM FHEA

Abans 10/10/2016: 60€

RCVS i Especialista en Medicina Interna

Des del 11/10/16: 110€

Habitació doble des de 33€

Equina.

Amb esmorzar:

Professor University of Liverpool

Veterinaris no socis AVEEC:
Abans 10/10/2016: 160€

Habitació individual: 30€

Matilde Duch

Des del 11/10/2016: 210€

Habitació doble: 38€

- Hotel Nadal (www.hotelnadal.es):

Habitació triple: 55€

Llicenciada en Veterinària UAB

(+0'5€ taxa turística per persona i dia)

Certificat avançat de l’IAED (International

Estudiants:

Association of Equine Dentistry)

Abans 10/10/2016: 70€
Des del 11/10/2016: 130€

- Hotel Zenit (lleidazenithoteles.com):
Habitació individual: 60€

Margarita Navarro

Habitació doble: 70€

Llicenciada en Veterinària.

Socis AVEE:

Doctora en Medicina i Cirurgia Animal.

Abans 10/10/2016: 120€

Especialitzada

Des del 11/10/2016: 160€

en

Nutrició

i Dietètica

(+0'99€ taxa establiment per persona i
dia)

Equina
Mètode de pagament:
Transferència bancària al nº de compte:
ES45 0081-0001-18-0001912693
Enviar

butlleta

inscripció

degudament

complimentada i comprovant de pagament
amb

nom

i

cognoms

a

aveec.info@gmail.com
(MOLT IMPORTANT)
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Distinció d’Amic de les Biblioteques de la UAB, el 24 de novembre
El Consell va rebre la distinció “Amic de les Biblioteques de la UAB”. L’Associació
d’Amics de la UAB va celebrar la festa anual, en el transcurs de la qual el Servei
de Biblioteques va lliurar la distinció “Amic de les Biblioteques” al Consell per
la seva aportació. L’acte va tenir lloc a la Casa Convalescència, al recinte de
l’Hospital de Sant Pau, el 24 de novembre.
Els premis del Servei de Biblioteques són un reconeixement públic que feia
per primera vegada, coincidint amb la festa anual de l’Associació d’Amics de
la UAB. El president del CCVC, Josep A. Gómez, va recollir el premi “Amic de
les Biblioteques” en el transcurs d’un acte en què també es van distingir les
aportacions de la Fundació Banc Sabadell, la Societat del Gran Teatre del
Liceu i l’Institut Ravetllat-Pla; així com les aportacions particulars d’Antoni
Reguant, Daniel Jones, Eugeni Giral, Joaquim Romaguera, Joaquín Cerdà,
Jordi Castellanos, L. Carlota Solé, Lluís Fina i Xavier Fàbregas.
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L’Autoritat Catalana de la Competència va concloure l’expedient
sancionador contra el Consell, el 9 de novembre
L’Autoritat Catalana de la Competència va concloure l’expedient sancionador
instruït contra el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per unes suposades
infraccions de la normativa de defensa de la competència.
El Consell va recórrer davant el TSJC la resolució, per entendre que la seva
actuació s’ajusta a la legalitat, i va demanar la suspensió de l’execució de la
sanció, petició que va ser acceptada pel tribunal.
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4

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
En aquest capítol de la memòria es fa un repàs a l’activitat informativa i comunicativa
del Consell durant el 2016:

• Campanya per a la difusió de la nova placa QR de l’AIAC.
• Guia per a l’adquisició responsable d’animals de companyia.
• Notes de premsa del Consell.
• Notícies publicades al web del Consell (www.veterinaris.cat).
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4.1 CAMPANYA PER A LA DIFUSIÓ DE LA
NOVA PLACA QR DE L’AIAC
La posada en funcionament d’aquest nou servei de l’AIAC es va fer coincidir
amb la campanya de publicitat realitzada a través de TV3 i Catalunya Ràdio
en horari de màxima audiència durant la segona quinzena del mes de juny. El
anuncis explicaven els serveis de l’AIAC, com ara la recuperació d’animals, la
gestió de passaports i la nova placa amb codi QR.
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4.2 GUIA PER A L’ADQUISICIÓ
RESPONSABLE D’ANIMALS DE
COMPANYIA
El Consell i el COVB van publicar una segona edició de la “Guia per a l’adquisició
responsable d’animals de companyia”, amb 10.000 exemplars, el 2016. Després
de la bona acollida de la guia editada pel COVB el mateix any, el Consell va
col·laborar amb la segona edició per distribuir-la a tots els centres veterinaris
de Catalunya.
La guia de 20 pàgines està concebuda amb un triple objectiu: que qui vulgui
adquirir un animal estigui segur que podrà cobrir les seves necessitats vitals i
de salut; que compti en tot moment amb l’assessorament dels veterinaris, i que
es denunciï a les autoritats qualsevol situació de tracte incorrecte dels animals.
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4.3 NOTES DE PREMSA DEL CONSELL
Nova campanya per l’any 2016 per la identificació i esterilització
d’animals de companya
19 de gener
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya vol manifestar que la millor praxi
en l’atenció d’animals de companyia ha de ser des del rigor i la professionalitat,
amb una cura personalitzada dels animals. El tracte humà cap als pacients,
l’empatia vers el propietari de l’animal són les eines que tenim a l’abast i que
hem d’aprofitar per millorar el nostre servei.
Interns de Quatre Camins col·laboren amb el CCVC en la redacció del conte
“El Xipi va a l’escola”, que fomenta en els nens la tinença responsable
d’animals
19 d’abril
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) publica “El Xipi va a
l’escola”, un conte il·lustrat protagonitzat per un gos i la seva família i escrit amb
la col·laboració d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins. Es repartirà
gratuïtament, coincidint amb la festa de Sant Jordi, a les clíniques veterinàries
per fomentar entre els nens la tinença responsable d’animals.
Consells per a l’atenció de les mascotes després d’unes vacances a l’estiu
30 d’agost
La tornada d’unes vacances pot resultar difícil per a les mascotes, especialment
per als gats i gossos. La represa de les rutines requereix d’una adaptació de
les mascotes i d’unes atencions específiques. Tant si viatgen, com si es queden
amb d’altres persones cuidadores, hi ha una sèrie de recomanacions que cal
tenir en compte per fer front al canvi de situació.
L’IVA veterinari vigent ocasiona greus repercussions econòmiques i de
salut pública
4 de octubre
El Ple del Congrés de Diputats debat aquest dimarts 4 d’octubre una iniciativa
que demana la rebaixa de l’IVA en els serveis veterinaris del 21 per cent al 10
per cent. Els Veterinaris de Catalunya han denunciat reiteradament aquesta
tributació vigent des del 2012, per tractar-se d’una decisió que té greus
repercussions econòmiques per al sector i la salut pública.
Una mascota és un bon regal?
28 de desembre
El Consell està present als “salons de la infància” per fer difusió educativa sobre
el treball del veterinari i la tinença responsable d’animals. Amb el lema “Estimarlo és cuidar-lo”, els veterinaris realitzen uns tallers didàctics al voltant de la
tinença responsable de les mascotes i de la importància de l’atenció veterinària.
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4.4 NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB DEL
CCVC (WWW.VETERINARIS.CAT)
Continua el procés selectiu de les oposicions al cos de titulats superiors de
salut pública
01/02/2016
Continua el procés selectiu de les oposicions al cos de titulats superiors de
salut pública Subgrup A1) obert a veterinaris i veterinàries (núm. 218). El TSJ
de Catalunya ha resolt l’incident de nul·litat plantejat pel Consell i el Col·legi de
Veterinaris de Barcelona contra aquest procés per considerar que les condicions
en les quals s’estava duent a terme no permetien assegurar la igualtat en l’accés
a les places respecte als aspirants del procés del 2010 (metges, farmacèutics, etc.)
El CCVC envia escrits a institucions sobre oposicions Salut Pública
05/02/2016
El CCVC s’ha dirigit per escrit a ajuntaments, consells comarcals, diputacions i les
entitats municipalistes de Catalunya, per tal d’informar-los de l’obligatorietat
de comptar amb els veterinaris per ocupar places de tècnics municipals de
salut pública.
BESTIAL. 7è Saló de la Mascota a Reus
23/02/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya participa en el 7è Saló de la
Mascota, BESTIAL, que tindrà lloc a la Fira de Reus els propers dies 5 i 6 de març
de 2016.
Nou reconeixement de la professió veterinària en l’àmbit de Salut Pública
23/02/2016
Arran de les accions informatives del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
(CCVC) i els Col·legis de Veterinaris a ajuntaments i diputacions provincials
creixen els ens locals que garanteixen que els professionals de la veterinària
puguin accedir-hi a places de tècnics en Salut Pública en igualtat de drets amb
altres professionals de la sanitat com ara metges, farmacèutics o biòlegs.
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Manifest “Vergonya, ni un minut més! Per una Europa de les persones”
21/03/2016
Moltes gràcies a tots i a totes els que heu participat en l’acte de lliurament a la
Representació de la Comissió Europea a Catalunya del Manifest de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya “Vergonya, ni un minut
més! Per una Europa de les persones”.
Nova funció per a accedir a les dades dels propietaris d’animals registrats
amb xip
22/03/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) estrena una funció a
la seva aplicació informàtica que permet als usuaris autoritzats (veterinaris,
ajuntaments, protectores, etc.) accedir a les dades dels propietaris d’animals
registrats amb xip, tant a la nostra base, l’AIAC, com a l’estatal, la REIAC.
D’aquesta manera s’agilitzarà el procés de localització, identificació i
recuperació dels animals.
El CCVC i els col·legis promouen la signatura de convenis de col·laboració
amb els ajuntaments
01/04/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC), juntament amb els
quatre col·legis provincials de veterinaris, ha iniciat una campanya amb
els ajuntaments catalans per tal d’oferir-los la col·laboració de la professió
veterinària per a la millora de la gestió del cens municipal d’animals de
companyia.
Tercer concurs de fotografia “La meva mascota”
18/04/2016
Participa en el tercer concurs de fotografia “La meva mascota” amb premis per
les fotos “més original” i “més bonica”. Tens fins el 15 de juny!
Interns de Quatre Camins col·laboren amb el CCVC en la redacció del conte
“El Xipi va a l’escola”
19/04/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) publica “El Xipi va a
l’escola”, un conte il·lustrat protagonitzat per un gos i la seva família i escrit amb
la col·laboració d’interns del Centre Penitenciari Quatre Camins. Es repartirà
gratuïtament, coincidint amb la festa de Sant Jordi, a les clíniques veterinàries
per fomentar entre els nens la tinença responsable d’animals.
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Peticions d’extensió al grup de funcionaris del Cos de titulats superiors
(Veterinaris) de la Sentència núm. 866/2015
19/04/2016
Assumpte: Peticions d’extensió al grup de funcionaris del Cos de titulats
superiors (veterinaris) de la Sentència núm. 866/2015, de 13 de novembre de
2015, Secció 4a de la Sala del contenciós-administratiu del TSJ de Catalunya
(modificació RLT).
Recordatori sobre comprovació registre d’un microxip
26/05/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) recorda que en el cas
d’atendre en la clínica veterinària, un animal que ja porta implantat un microxip,
cal consultar aquest número de microxip en els diferents arxius existents, per tal
de validar que no pugui estar registrat en un altre arxiu a nom d’un propietari/
posseïdor diferent d’aquell que es vol inscriure en AIAC, fet que podria suposar
alguna incidència posterior.
Entrevista a Martí Pumarola Batlle, secretari de l’ACHV
08/06/2016
L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) es va fundar l’any 1993
amb quatre objectiu molt clars: estudiar la història de la veterinària, mitjançant
treballs, tesis de recerca, publicacions i d’altres activitats relacionades; organitzar
sessions científiques de presentació dels treballs dels seus membres; col·laborar
amb associacions similars d’arreu, fins i tot les que treballen altres àrees de la
Ciència, i crear el Museu d’Història de la Veterinària amb material bibliogràfic
(llibres, revistes, treballs), gràfic (certificacions, orles, fotografies i gravats, etc.) i
estris clínics (de cirurgia, castració, obstetrícia, de ferrar, de laboratori, etc.)
Nova aliança entre l’AIAC i PETMAXX per millorar la recuperació d’animals
a l’estranger
09/06/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, organisme que gestiona l’AIAC,
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, amb una decisió conjunta amb
la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía), ha canviat
de partner internacional. A partir d’ara PETMAXX és la nova plataforma per a la
recuperació d’animals de companyia a l’estranger.
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Posem en servei la placa QR per facilitar la recuperació d’animals
14/06/2016
Una nova placa amb codi QR és la nova eina, que complementa l’AIAC, que
es posa en servei aquest mes de juny. La placa que s’ha de penjar al collar de
l’animal facilitarà que tant veterinaris com ciutadans que es trobin l’animal,
puguin d’una forma senzilla a través del seu telèfon mòbil contactar amb la
seva família. Una campanya a TV3 i Catalunya Ràdio difondrà el nou servei a
partir de dijous 16 de juny.
El CCVC informa els mitjans de comunicació sobre què fer amb l’animal de
companyia durant les vacances
13/07/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha redactat i enviat als
mitjans una nota de premsa amb les “10+3 coses que cal saber si heu de viatjar
(o no) amb la mascota”, segons les normes de tinença responsable d’animals
de companyia. La nota explica les dues opcions que tenen els propietaris
d’animals: endur-se’ls de vacances o buscar-los una bona residència on en
tinguin cura; i també ajuda a trobar l’opció més adient en cada cas.
Accions legals contra la campanya difamatòria endegada per DeGats
Defensa dels Gats, a Change.org, que acusa el CCVC de boicotejar l’ANICOM
14/07/2016
En relació a la campanya endegada per DeGats Defensa dels Gats, a la pàgina
Change.org, titulada “CCVC (Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya)
deje de boicotear al ANICOM”, el Consell comunica que els seus Serveis Jurídics
ja han posat en marxa les accions legals pertinents perquè els responsables
d’aquesta campanya difamatòria la retirin immediatament i publiquin una
rectificació.
Comunicat a veterinaris
29/07/2016
El Consell informa que, en resposta a una consulta rebuda sobre l’expedició
del passaport a nom d’una persona jurídica, es va donar trasllat de la mateixa
a la Generalitat, i ens han contestat en el sentit que, per als moviments dins
de la UE, els propis Reglaments (Reglament (UE) núm. 576/2013 del Parlament
Europeu i del Consell del 12 de juny de 2013, i el Reglament d’execució (UE)
núm. 577/2013 de la Comissió del 28 de juny de 2013) estableixen en les seves
definicions que el propietari ha de ser una persona física.
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L’Associació DeGats rectifica i retira la campanya iniciada contra el Consell
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
29/07/2016
L’Associació “Defensa dels Gats”, DeGats, ha rectificat les acusacions llançades
contra el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i s’ha
compromès a retirar la campanya que va iniciar a través de la plataforma
Change.org. En una notícia publicada al web de DeGats reconeixen l’acció
professional del Consell i la desvinculen del cas “Lego”, una gata que es va
perdre i se li va aplicar l’eutanàsia en un centre veterinari. El Consell va iniciar
accions jurídiques i legals perquè els responsables de les acusacions i la
campanya iniciada per DeGats a les xarxes socials rectifiquessin.
Consells per a l’atenció de les mascotes després d’unes vacances a l’estiu
01/09/2016
La tornada d’unes vacances pot resultar difícil per a les mascotes, especialment
per als gats i gossos. La represa de les rutines requereix d’una adaptació de
les mascotes i d’unes atencions específiques. Tant si viatgen, com si es queden
amb d’altres persones cuidadores, hi ha una sèrie de recomanacions que cal
tenir en compte per fer front al canvi de situació.
Els veterinaris davant el Dia Mundial de la Ràbia
28/09/2016
El 28 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Ràbia. L’efemèride, impulsada
per l’Aliança Global de la Lluita contra la Ràbia, compta amb el suport de
nombroses associacions veterinàries, institucions i organitzacions de tot el
món. La data correspon a l’aniversari de la mort de Louis Pasteur, el científic
que va desenvolupar la primera vacuna contra la malaltia.
L’IVA veterinari vigent ocasiona greus repercussions econòmiques i de
salut pública
05/10/2016
El Ple del Congrés de Diputats debat aquest dimarts 4 d’octubre una iniciativa
que demana la rebaixa de l’IVA en els serveis veterinaris del 21 per cent al 10
per cent. Els Veterinaris de Catalunya han denunciat reiteradament aquesta
tributació vigent des del 2012, per tractar-se d’una decisió que té greus
repercussions econòmiques per al sector i la salut pública.
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El debat sobre la rebaixa de l’IVA veterinari posa de manifest la importància
del sector davant el Congrés dels Diputats
06/10/2016
El Ple del Congrés de Diputats ha aprovat la rebaixa de l’IVA en els serveis
veterinaris del 21 al 10 per cent. Els Veterinaris de Catalunya, que han denunciat
reiteradament aquesta tributació vigent des del 2012, felicita els impulsors de
la iniciativa, encara que tingui un difícil recorregut, perquè posa de manifest la
importància del sector veterinari d’animals de companyia.
Entrega de premis del III Concurs Fotografia ‘La meva mascota’ i exposició
itinerant
11/10/2016
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 dia
26 d’octubre a les 19:30 hores a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona. Com cada any es farà una exposició itinerant amb una selecció de
les fotografies participants, i que es portarà per tot Catalunya.
Nota recordatori obligacions sobre honoraris professionals
18/10/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, davant recents consultes
rebudes, creu convenient recordar a tots els col·legiats que el Codi de Consum
de Catalunya estableix una sèrie d’obligacions a càrrec dels professionals que
presten els seus serveis per a consumidors.
Lins Griñó Garreta i Anna Magerusz guanyen el III Concurs de Fotografia ‘La
meva mascota’
27/10/2016
Els participants faran una exposició itinerant a Barcelona, Tarragona, Lleida
i Girona. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha repartit, aquest
dimecres 26 d’octubre, 4 accèssits i 2 premis a les fotografies “més originals”
i “més boniques” d’entre tots els concursants del III Concurs de Fotografia “La
Meva Mascota”.
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L’Associació d’Amics de la UAB celebra la seva festa anual i entrega una
distinció al Consell
17/11/2016
El 24 de novembre, a les 19,30 h, UAB Casa Convalescència (C. Sant Antoni
Maria Claret, 171. Barcelona) acollirà la tradicional festa anual de l’Associació
d’’Amics de la UAB. Hi seran lliurats els premis Amic dels Amics i el premi
col·lectiu que atorga l’Associació, els premis del Consell Social de la UAB i els
premis del Servei de Biblioteques, que seran concedits per primer cop.
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya rep la distinció ‘Amic de
les Biblioteques de la UAB’
02/12/2016
L’Associació d’Amics de la UAB ha celebrat la festa anual, en el transcurs de la
qual el Servei de Biblioteques ha lliurat la distinció “Amic de les Biblioteques”
al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) per la seva aportació.
L’acte ha tingut lloc a la Casa Convalescència, al recinte de l’Hospital de Sant
Pau, el passat 24 de novembre.
El Consell participa en els Salons de la Infància 2016-2017
20/12/2016
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, continuant amb les accions
formatives iniciades des de l’any 2008, i per 9è 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.
Una mascota és un bon regal?
28/12/2016
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya està present als “salons de
la infància” per fer difusió educativa sobre el treball del veterinari i la tinença
responsable d’animals. Amb el lema “Estimar-lo és cuidar-lo”, els veterinaris
realitzen uns tallers didàctics al voltant de la tinença responsable de les
mascotes i de la importància de l’atenció veterinària.
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