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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 Serdà
• 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’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

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.

10

2

ACTIVITAT DE L’AIAC
Durant el 2017, el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) va
portar a terme un seguit d’activitats relacionades amb l’Arxiu d’Identificació
d’Animals de Companyia (AIAC).

• Xips registrats a l’AIAC
• Identificació electrònica
• Localitzacions i pèrdues d’animals identificats
• Gestió i tramitació de documentació
• Atenció telefònica
• Convenis amb ajuntaments i entitats protectores
• Plaques amb codi QR
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2.1 REGISTRE DE XIPS A L’AIAC
El 31 de desembre de 2017, l’AIAC tenia 1.282.166 animals registrats (sense
comptar les baixes). En els darrers dotze anys, hi va haver 1.034.746 altes.
Evolució de la identificació d’animals de companyia (altes):
Any

Animals registrats

2017

94.717

2016

95.462

2015

93.033

2014

91.334

2013

82.671

2012

81.647

2011

84.194

2010

81.502

2009

76.076

2008

75.423

2007

87.050

2006

91.637

Total

1.034.746

Identificacions mensuals d’animals de companyia 2017:
Identificacions mensuals

2017

Gener

8.347

Febrer

8.792

Març

8.503

Abril

8.271

Maig

7.996

Juny

7.460

Juliol

8.368

Agost

6.950

Setembre

7.836

Octubre

7.626

Novembre

8.329

Desembre

6.239

Total

94.717
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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.
En comparació amb la identificació en paper, té els següents avantatges:

• El propietari rep a l’acte un SMS que li confirma la inscripció en el registre
en l’AIAC.

• El propietari rep la carta que acredita la inscripció més de pressa que
abans.

• El veterinari valida les dades.
• És més fàcil localitzar el propietari en cas que algú trobi l’animal perdut.
• Agilitza altres tràmits, com ara el canvi de propietari/posseïdor, la
modificació de dades, la baixa o el registre del passaport.

• El veterinari té la certesa que el xip està registrat correctament.
El 2017, els veterinaris van realitzar 53.819 identificacions electròniques, un
60,14% del total d’identificacions (la resta es van fer en paper). Respecte de
2016, va suposar un augment del 6,87%.
Identificacions electròniques al llarg del 2017 (per mesos):
Identificació electrònica

2017

Gener

4.373

Febrer

4.557

Març

4.985

Abril

4.397

Maig

4.281

Juny

4.423

Juliol

4.917

Agost

4.202

Setembre

4.542

Octubre

4.570

Novembre

4.212

Desembre

4.360

Total

53.819
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2.3 LOCALITZACIÓ DE PÈRDUES
D’ANIMALS IDENTIFICATS
LOCALITZACIONS
Les Localitzacions són les comunicacions que rep l’AIAC de persones que s’han
trobat animals identificats amb microxip. Quan es produeix una localització,
l’AIAC contacta de forma immediata amb el propietari de l’animal, a fi d’avisarlo. Així mateix, fa un seguiment de la gestió d’aquests avisos, per a saber quants
animals han estat recuperats pels seus propietaris.
Localitzacions d’animals identificats perduts l’any 2017 (per mesos):
2017

Localitzacions

Animals recuperats

Gener

370

268

Febrer

346

254

Març

388

289

Abril

357

262

Maig

330

235

Juny

423

305

Juliol

362

274

Agost

416

352

Setembre

315

276

Octubre

345

288

Novembre

338

290

Desembre

402

326

Total

4.392

3.419

El percentatge de recuperació d’animals perduts creix any rere any. El 2017, va
ser del 77,85%. L’AIAC contribueix a trobar, aproximadament, 5.000 animals a
l’any, com es pot observar en la següent taula:
Any

Animals localitzats

Animals recuperats

% recuperació

2017

4.392

3.419

77,85%

2016

4.407

3.278

74,38%

2015

4.856

3.440

70,84%

2014

5.390

3.504

65,01%

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%

Total

68.448

36.342

58,09%
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PÈRDUES
Les Pèrdues són les comunicacions que rep l’AIAC de persones que han perdut
animals identificats amb microxip. L’AIAC fa un seguiment d’aquests avisos, per
saber quants animals han estat recuperats pels seus propietaris.
Pèrdues d’animals identificats l’any 2017 (per mesos):
2017

Animals perduts

Animals recuperats

Gener

178

106

Febrer

154

104

Març

164

115

Abril

141

101

Maig

162

104

Juny

199

142

Juliol

161

120

Agost

175

121

Setembre

175

110

Octubre

164

101

Novembre

182

116

Desembre

159

122

Total

2.014

1.362

L’any 2017, el percentatge de recuperació d’animals perduts va ser del 67,63%.
Com es pot observar en la següent taula, en els darrers dotze anys l’AIAC ha
atès més de 31.000 comunicacions de pèrdua:
Any

Animals perduts

2017

2.014

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

Total

31.455
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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 modificació de dades de contacte.
• Baixa de microxips.
• Passaport d’animals de companyia.
• Inscripció en l’AIAC de microxips registrats en altres comunitats de la REIAC
(Red Española de Identificación de Animales de Compañía).

L’any 2017, l’AIAC va gestionar 54.417 documents d’identificació d’animals de
companyia:
Gestions

2017

Canvi de propietari / posseïdor

10.711

Canvis de domicili i modificacions de dades

3.268

Baixes de microxips

25.717

Passaports d’animals de companyia

9.404

Inscripcions del REIAC

5.317

Total

54.417
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2.5 ATENCIÓ TELEFÒNICA
L’AIAC ofereix un servei d’atenció telefònica. A continuació es detallen alguns
dels seus objectius:

• Donar informació general sobre el servei d’identificació amb microxip.
• Recollir els avisos de localització i de pèrdua d’animals identificats amb
microxip, i iniciar, de forma immediata, les accions per tal que el propietari
recuperi el seu animal.

• Informar sobre la tramitació de les gestions relacionades amb la identificació
(canvis de propietari, modificacions de dades, baixa de microxip, etc.).

L’AIAC disposa de dos números de telèfon d’atenció: 934189294 i 902170401
(aquest darrer ofereix un servei d’atenció cada dia de l’any, durant les 24 hores
del dia).
El 2017, l’AIAC va atendre 46.882 trucades; la mitjana diària va ser de 128.

Any 2017

93 418 92 94

902 170 401

Totals

1r trimestre

9.042

2.175

11.217

2n trimestre

9.738

2.675

12.413

3r trimestre

9.220

3.075

12.295

4r trimestre

8.301

2.656

10.957
Total

46.882
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2.6 CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
I ENTITATS PROTECTORES
CONVENIS AMB AJUNTAMENTS
Actualment, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té convenis amb
125 ajuntaments catalans. Gràcies a aquests acords, els ajuntaments gaudeixen
d’accés directe a la base de dades de l’AIAC. Aquesta circumstància agilitza la
localització dels propietaris dels animals de companyia identificats en cas que
aquests es perdin.
Destaquen els convenis signats amb Barcelona, Lleida i Girona, així com amb
l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Reus, Terrassa, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Mataró i Mollet del Vallès, entre d’altres. Els convenis
s’estableixen en funció el nombre d’habitants del municipi.
Nombre de convenis segons el nombre d’habitants dels municipis:
Municipis / Habitants

Convenis

Fins a 5.000

23

De 5.001 a 50.000

86

De 50.001 a 500.000

15

De més de 500.001

1

Total

125

El Consell també té convenis per a la gestió dels censos municipals amb
alguns ajuntaments, gràcies als quals es notifiquen les altes d’animals, fet que
permet gestionar d’una forma més eficient els censos municipals d’animals de
companyia.
En l’actualitat, hi ha 23 convenis d’aquest tipus vigents.
CONVENIS AMB ENTITATS PROTECTORES
El Consell també té signats sis convenis amb entitats protectores d’animals,
amb l’objectiu de fomentar la identificació i la tinença responsable d’animals
de companyia. Durant l’any 2017, s’han registrat 2.181 microxips d’entitats
protectores.
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2.7 PLAQUES AMB CODI QR
ACTIVACIÓ DE PLAQUES QR
Des de juliol de 2016, l’alta a l’AIAC permet obtenir una placa amb un codi
QR per al collar de la mascota. Aquesta placa està pensada per agilitzar la
identificació de la mascota i el contacte amb el propietari en cas de pèrdua, ja
que dona accés al nom de l’animal i a les dades de contacte del propietari. Amb
aquesta iniciativa, el Consell fa palesa la seva voluntat de millorar l’atenció als
propietaris d’animals de companyia i ampliar els serveis veterinaris que els hi
ofereixen.
Durant el 2017 es van distribuir 107.068 plaques amb codi QR.
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

19

<<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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3

ACTIVITATS DEL CONSELL
Organitzades pel Consell:
• Campanya de conscienciació “Estimar-lo és cuidar-lo”.
• Nou llibre didàctic infantil: El menjar de les mascotes.
• Concurs de fotografia “La meva mascota”.

Realitzades amb la col·laboració d’altres entitats i institucions:
• Congrés AVAFES: Medicina i conservació de cetacis (UAB, 3 i 4 de març)
• Bestial (Reus, 4 i 5 de març).
• Porciforum 2017 (Lleida, 9 i 10 de març).
• Mascota’m i Petitàlia (Lleida, 25 i 26 de març).
• Jornada tècnica “15 anys de transferència tecnològica a Catalunya”
(Barcelona, 25 de maig).

• Associa’t a la Festa, mostra d’associacions de les Festes de la Mercè
(Barcelona, del 23 al 25 de setembre).

• IX Congrés de l’AVEEC, Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de
Catalunya (Sant Cugat del Vallès, 20 i 21 d’octubre).

• Festa de l’Animal (Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre).
• Fira de Mostres de Girona (del 28 d’octubre a l’1 de novembre).
• Congrés Internacional de la Associació Espanyola de Reproducció Animal
(Barcelona, 9 i 10 de novembre)

• Parcs de Nadal (Reus, Tarragona i Salou; del 27 de desembre al 4 de gener)
• Passejades cíviques a Tarragona, Reus i Lleida.
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3.1 ORGANITZADES PEL CONSELL
CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ “ESTIMAR-LO ÉS CUIDAR-LO”
El Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya (CCVC) va donar continuïtat
a la campanya de conscienciació de tinença responsable d’animals arreu
del territori. Com les edicions anteriors, la campanya es va adreçar tant als
nens que van participar en les activitats i en els tallers com als adults que els
acompanyaven.
El principal objectiu era informar i conscienciar sobre la importància del
paper dels veterinaris a la societat, les responsabilitats dels propietaris i les
necessitats de benestar dels animals. Així mateix, els objectius secundaris eren
els següents:

• Informar de la necessitat d’identificar les mascotes amb microxip (també
els gats, les fures i els animals exòtics).

• Promoure el benestar dels animals mitjançant visites periòdiques al
veterinari.

• Fomentar l’adopció.
• Evitar abandonaments.
• Recomanar una elecció adequada d’una mascota.
• Promoure l’esterilització.
• 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 i
dels gats.
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CALENDARI DE LA CAMPANYA
Fires:

• Parcs de Nadal: Reus, Tarragona i Salou (del 27 de desembre al 4 de gener).
• Bestial (Reus, 4 i 5 de març).
• Mascota’m i Petitàlia (Lleida, 25 i 26 de març).
• Associa’t a la Festa, mostra d’associacions de les Festes de la Mercè
(Barcelona, del 23 al 25 de setembre).

• Festa de l’Animal (Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre).
• Fira de Mostres de Girona (del 28 d’octubre a l’1 de novembre).
Passejades:

• Tarragona (abril i desembre)
• Reus, en el marc del Bestial (març)
• Lleida (març)
Col·legis i casals:

• Girona (de febrer a juliol)
• Lleida (maig)
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NOU LLIBRE DIDÀCTIC INFANTIL: ‘EL MENJAR DE LES MASCOTES’
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, els centres i les clíniques veterinàries
de Catalunya van rebre l’últim conte del Xipi, titulat El menjar de les
mascotes.
Aquest títol és el novè de la col·lecció de contes del Xipi, la mascota del Consell,
i gira al voltant de l’obesitat dels animals. Es va fer una tirada de 40.000
exemplars.
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“LA MEVA MASCOTA”, CONCURS DE FOTOGRAFIA
El 2017, el Consell va convocar la quarta edició del concurs de fotografia “La
meva mascota”. Hi van participar 516 persones. El lliurament de premis va tenir
lloc al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona el 25 d’octubre. L’acte va ser
el tret de sortida de l’exposició itinerant que, com cada any, va recórrer algunes
ciutats de Catalunya amb una selecció de les imatges presentades al certamen:

• Barcelona: Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (del
25 d’octubre al 26 de novembre).

• Tarragona: Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona (del 17 de
desembre de 2017 al 28 de gener de 2018).

• Lleida: Galeria de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (de l’1 al 25 de febrer de
2018).
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Foto guanyadora “la més original”
Autor: Xavier Planas

Accèssit a la categoria “original”
Autor: Adrià Camats

Accèssit a la categoria “original”
Autor: Montserrat Dolz
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Foto guanyadora “la més bonica”
Autor: Natàlia Lamiel

Accèssit a la categoria “bonica”
Autor: Joan Brull

Accèssit a la categoria “bonica”
Autor: Gemma Soldevila
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3.2 REALITZADES AMB LA
COL·LABORACIÓ́ D’ALTRES ENTITATS I
INSTITUCIONS
Congrés AVAFES: Medicina i conservació de cetacis (UAB, 3 i 4 de març)
L’Associació de Veterinaris per l’Atenció de la Fauna Exòtica i Salvatge (AVAFES) va
celebrar el 27è congrés anual a la Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona, els dies 3 i 4 de març.
En cada edició, les jornades d’AVAFES tracten un tema de gran rellevància per
a la conservació de la fauna silvestre en captivitat, amb la participació dels
especialistes més destacats. En aquesta edició el congrés va estar dedicat a la
medicina i la conservació de cetacis.
El congrés va comptar amb una assistència d’unes 150 persones, entre estudiants,
llicenciats de veterinària i biologia, professionals de la fauna silvestre, tècnics de
centres de recuperació i zoològics.

XXVII Congreso AVAFES Barcelona

Medicina y conservación de cetáceos
3 y 4 Marzo 2017

Más información próximamente…

/avafes.barcelona
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COL·LEGIS I CASALS
Girona (de febrer a juliol) i Lleida (maig)
De febrer a juliol, es van realitzar 50 tallers en els centres educatius de Girona.
Estaven adreçats a estudiants de Primària i de Secundària. Així mateix, es van
portar a terme dues sessions adaptades en escoles d’Educació Especial.
En els tallers, un veterinari fa una xerrada, acompanyat de gossos ensinistrats,
per mirar de fer comprendre als alumnes el paper del veterinari. També es busca
conscienciar els nens que els gossos són éssers vius que han de ser respectats
i incorporats a la vida de la ciutat d’una forma responsable. L’activitat dura,
aproximadament, una hora.
Algunes escoles de Lleida es van interessar pels tallers. Les activitats es van
realitzar al mes de maig i van estar adreçades, majoritàriament, a nens i nenes
molt petites.
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Bestial, Saló de la Mascota (Reus, 4 i 5 de març)
La setena edició de saló de la mascota de Reus, Bestial 2017, va tenir lloc els
dies 4 i 5 de març a Fira de Reus. Aquesta cita és una de les més consolidades
del calendari de la Fira de Reus. Cada any rep la visita de milers de persones
amb les seves mascotes.
A Bestial es poden trobar tota mena de productes relacionats amb el món de
les mascotes i també alguns animals de companyia. El tret més característic
d’aquesta fira és l’extens programa d’activitats, que inclou, entre d’altres,
desfilades de moda canina i tallers infantils.
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Porciforum 2017 (Lleida, 9 i 10 de març)
La darrera edició de la fira Porciforum, celebrada a principis del mes de
març, va reunir professionals i tècnics del sector porcí —tant productors com
veterinaris— al Palau de Congressos de la Llotja a Lleida. Un any més, el Consell
va participar en aquest esdeveniment que, com el seu lema descriu, és “la cita
ineludible” del sector.
Durant la primera jornada, el programa va abordar temes relacionats amb la
salut porcina, com ara la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS),
els avortaments, la disenteria i la diarrea. També, aspectes relacionats amb la
prevenció de malalties i la limitació d’antibiòtics.
El segon dia, s’hi van tractar temes relacionats amb el maneig i alimentació de
porques, així com amb el futur del benestar porcí i l’encebament.
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Mascota’m i Petitàlia (Lleida, 25 i 26 de març)
El Col·legi de Veterinaris de Lleida es va integrar en l’oferta educativa de
Petitàlia, una fira dedicada a la infància en sentit ampli: lleure, escola, comerç,
sanitat, etc.
A Mascota’m, l’acte paral·lel, es van fer una gran varietat d’activitats, com ara
xerrades i tallers, en els quals el Consell també va participar. Es va portar a
terme la passejada popular de mascotes per la ciutat de Lleida; demostracions
d’educació canina, agility adaptat, obediència, tallers per a nens i nenes
d’agility, roller dog, dog dàncing i dog freesbee style; demostracions de
recerca de drogues i explosius amb gossos; i recerca de persones amb gossos
especialitzats.
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Jornada tècnica “15 anys de transferència tecnològica a Catalunya”
(Barcelona, 25 de maig).
L’any 2017, el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) va celebrar el
15è aniversari. Amb l’objectiu de fer balanç, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya va organitzar
una jornada tècnica que va tenir lloc a Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC). Durant la jornada es va fer un reconeixement a les entitats i
persones que havien fet possible els 15 anys del PATT. L’acte va estar presidit
per la consellera Meritxell Serret.
Durant la sessió es va donar a conèixer l’evolució de la transferència tecnològica
a Catalunya i es va analitzar el futur de la transferència tecnològica del sector
agroalimentari a Catalunya. El Consell va participar i va rebre el reconeixement
pel seu paper en el programa.

15 anys de transferència
tecnològica a Catalunya
Jornada tècnica
BARCELONA, dijous 25 de maig de 2017

Presentació
Des de l’inici del Pla Anual de
Transferència Tecnològica (PATT)
s’han realitzat prop de 6.000 activitats
de divulgació i transferència, que han
seguit una mitjana de 20.500 persones
cada any. En el marc d’aquestes
activitats s’han donat més de 19.000
ponències -en sales i a camp- de
contingut teòric, pràctic, visites,
exposició d’experiències i casos d’èxit,
etc.
El PATT al llarg d’aquests 15 anys,
sobre la base del treball en xarxa, ha
esdevingut el punt de trobada
d’entitats, administracions, universitats, organitzacions de productors,
sindicats i empreses del sector per
col·laborar amb el propòsit de
mantenir informat al sector agrari,
agroalimentari i forestal i del medi
natural en les darreres novetats
tecnològiques, tècniques de maneig,
estratègies empresarials, experiències
d’èxit, normativa tècnica i sanitària,
entre d’altres.
Aquesta jornada, com a acte central
de commemoració d’aquest 15è
aniversari, donarà a conèixer l’evolució de la transferència tecnològica a
Catalunya i analitzarà el futur de la
transferència tecnològica del sector
agroalimentari a Catalunya.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.45 h Recepció i inscripcions a la Jornada
10.00 h Benvinguda a la Jornada i Balanç dels 15 anys de PATT
Sr. Carmel Mòdol, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
10.30 h Taula rodona: El futur de la transferència de coneixement a
Catalunya
Sr. Josep M. Monfort, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Sr. Albert Sorribas, Universitat de Lleida.
Sra. Mariona Sanz, ACCIÓ, l’Agència per a la competitivitat de
l’empresa.
Sr. Ramon Cuadros, Escola Agrària de Tàrrega del DARP.
Sr. Ramon Sarroca, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Sr. Eudald Casas, Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni
Porcí (INNOVACC).
Sr. Llorenç Frigola, Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
Modera: Sr. Jaume Sió, subdirector general de Transferència i
Innovació Agroalimentària del DARP.
12.30 h Pausa-refrigeri
13.00 h Acte commemoratiu dels 15 anys del PATT
Presidit per l’Hble. Sra. Meritxell Serret, consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
14.00 h Fi de la Jornada

Lloc de realització
Sala Prat de la Riba
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
Carrer del Carme 47 - 08001 Barcelona (ubicació)

Inscripcions
Us podeu inscriure a la jornada a través del servei de Preinscripcions a
jornades del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
També us podeu realitzar les inscripcions a través de la Bústia del PATT:
patt.daam@gencat.cat o a través del telèfon 93 304 67 29.

763 / 4,50
809 / 4,00
170512 / 3,50
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Associa’t a la Festa, mostra d’associacions de les Festes de la Mercè
(Barcelona, del 23 al 25 de setembre)
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona va col·laborar en l’espai de foment
de l’adopció i de la tinença responsable de mascotes, juntament amb el Centre
d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona i altres entitats protectores.
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Congrés de l’AVEEC, Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de
Catalunya (Sant Cugat del Vallès, 20 i 21 d’octubre)
L’Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids de Catalunya (AVEEC) va
convocar el seu 9è congrés a Lleida a finals d’octubre. Aquesta edició estava
dedicada al diagnòstic i tractament de les patologies del dors i del coll del cavall
es va celebrar a la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès i va comptar amb
la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
La biomecànica, el diagnòstic per la imatge, l’anestèsia i el tractament
fisioterapèutic van ser alguns dels temes que s’hi van abordar. Així mateix, es
van presentar casos clínics i es van fer dinàmiques de grup per dissenyar plans
de salut equins.
Entre els ponents d’aquesta edició, hi van participar Francesca Caporelli, DVM
MS CertAVP (ESO), MRCVS; Toni Ramon, fisioterapeuta i osteòpata equí i màster
en Fisioteràpia Equina i José Luis Villaluenga, director de la revista Equinuus.
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Festa de l’Animal (Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre)
La novetat més destacada de l’edició de 2017 va estar el canvi d’ubicació, molt
valorat pels expositors i pel públic. Els organitzadors la van qualificar d’èxit: el
nombre d’expositors va créixer (de 26 a 36) i algunes activitats van tenir una
gran acollida, com les passarel·les d’adopció.
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Fira de Mostres de Girona (del 28 d’octubre a l’1 de novembre)
Els tallers que es van portar a terme a “La ciutat de les mascotes” de la Fira de
Mostres de Girona van ser:
1. Porta’m a casa
2. Cuida’m
3. Coneix-me bé
4. Aprèn a saludar-me
5. Estima’m
Tots els tallers tenien com a element central la cartilla veterinària creada, per a
explicar als nens la importància de visitar les clíniques de forma freqüent.
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Congrés Internacional de la Associació Espanyola de Reproducció Animal
(Barcelona, 9 i 10 de novembre)
El Consell va participar com a patrocinador en el 14è Congrés Internacional
de la Associació Espanyola de Reproducció Animal (AERA) que es va celebrar a
Barcelona, del 9 a l’11 de novembre.
AERA agrupa els professionals que desenvolupen l’activitat en l’àmbit de la
reproducció animal, ja sigui en tasques d’aplicació clínica o tècnica com en
investigació bàsica i especialitats afins. Entre els objectius de l’associació es
troba el establir intercanvis i promoure estudis multicèntrics i multidisciplinaris,
fomentant d’aquesta manera la relació i col·laboració entre els seus membres i
facilitant la recerca en aquest camp.
El congrés de la AERA reuneix els millors professionals d’universitats, instituts de
recerca i empreses que centren la seva investigació o pràctica professional en el
camp de la reproducció animal. Al congrés van assistir-hi uns 150 professionals
provinents, principalment, de l’Estat espanyol, Portugal, Veneçuela, Brasil,
Mèxic i Xile.
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Parcs de Nadal: Reus, Tarragona i Salou (del 27 de desembre al 4 de gener)
Els parcs de Nadal són un lloc de trobada familiar de finals d’any als pobles
i a les ciutats. És una oportunitat, doncs, per apropar-se tant als nens com
als pares. A l’àrea anomenada “La ciutat de les mascotes”, el Consell porta a
terme activitats que poden fer-se seguint un circuit marcat, de forma que en
acabar, els participants tenen una visió global dels aspectes de la campanya de
conscienciació “Estimar-lo és cuidar-lo”.
Els tallers que es van portar a terme en aquests espais van ser:
1. Porta’m a casa
2. Cuida’m
3. Sóc un bon ciutadà
4. Coneix-me bé
5. Aprèn a saludar
6. Estima’m
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Passejades cíviques a Tarragona, Reus i Lleida.
Les passejades són activitats que s’organitzen bé en el marc d’actes més grans
—com ara el Bestial, a Reus—, bé com cites independents. Tenen una gran
capacitat d’amplificació dels missatges de la campanya de conscienciació
“Estimar-lo és cuidar-lo”. Acostumen a atreure moltes persones que, en
general, ja tenen consciència dels temes que aborda la campanya. En qualsevol
cas, agraeixen la realització d’activitats en les quals puguin gaudir amb la seva
mascota de la companyia de veterinaris.
Les tres passejades amb comptat amb nombrosos participants, que han
manifestat el seu desig de rebre informació sobre convocatòries semblants.
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4

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
El 2017, el Consell va portar a terme una intensa activitat de difusió, en la qual van
destacar les següents accions:

• Campanya “Com seria un món sense veterinaris?”
• Comunicats i notes de premsa del Consell
• Notícies publicades al web del Consell (veterinaris.cat)
• Peticions i entrevistes
• Recull de premsa - Clipping
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4.1 CAMPANYA “COM SERIA UN MÓN
SENSE VETERINARIS?”
Aquesta és la pregunta que traslladen els veterinaris catalans a la societat en
un vídeo amb el qual el Consell vol convidar a reflexionar sobre la importància
dels veterinaris en aspectes clau per a la societat, com són l’atenció de les
mascotes, la salut de les persones i la seguretat alimentària.
El vídeo es va presentar en el congrés “La veterinaria y el bienestar animal”,
que va tenir lloc a Almagro (Castella la Manxa), els dies 3 i 4 de novembre.
Posteriorment va ser difós a través d’una campanya de publicitat als canals
TV3, 324, 33 i Betevé durant 15 dies al mes de desembre. El vídeo també es va
difondre a través de les xarxes socials dels col·legis veterinaris de Catalunya
amb la intenció de generar debat entorn de la professió veterinària.
Notícies falses per provocar la reflexió
El vídeo dura poc més de dos minuts i presenta un experiment per veure com
reacciona la gent davant de notícies falses com ara: “Els experts pronostiquen
que el 90% de les clíniques veterinàries tancaran el 2018”, “El 50% dels aliments
no tindran garanties sanitàries” o “Es vendran kits a les farmàcies perquè
puguis operar tu mateixa a la teva mascota”.
L’actor s’adreça a persones que passegen pels carrers de Barcelona amb les
seves mascotes, que mostren la seva disconformitat davant de les suposades
notícies i s’alarmen. “És com si em digueres que nosaltres ens quedarem sense
metges”, exclama una dona. “Miro YouTube, escolta: com operar el meu gos”, es
queixa, amb ironia, un home. “Mai una informació no pot suplir una formació”,
sentència una altra dona.
Després d’escoltar-los, l’actor els explica l’experiment. Les persones es mostren
alleugerides i contentes. El vídeo acaba amb la frase: “No et preocupis, els
veterinaris sempre seran al teu costat i al de la teva mascota”.
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4.2 COMUNICATS I NOTES DE PREMSA
DEL CONSELL
12.01.2017
Què fer en el cas que ens trobem amb un animal perdut, abandonat o
assilvestrat?
Entre el 25 i el 30% dels animals que es “regalen” amb motiu de les festes de
Nadal i Reis són abandonats o cedits pocs mesos després. Els veterinaris de
Catalunya recorden el protocol d’actuació i fan una sèrie de recomanacions
davant l’abandonament de mascotes que es produeix per aquestes dates.
31.01.2017
Per què cal esterilitzar les mascotes i quin és el millor moment per fer-ho?
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha analitzat els tòpics amb què
es troben a les clíniques davant l’esterilització dels animals de companyia.
L’esterilització és una mesura veterinària que permet allargar la vida de
les mascotes i, al mateix temps, combatre les situacions d’abandonament.
La millor època de l’any per a l’esterilització d’una mascota és la que pugui
recomanar un professional veterinari proper i de confiança.
26.04.2017
Dia Mundial de la Veterinària
Els veterinaris, una peça clau de la salut pública per fer front a la resistència
als antibiòtics
El proper dissabte 29 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Veterinària per a
destacar i promoure les diferents facetes de la feina que realitzen els veterinaris
arreu del món. Els col·legis veterinaris de Catalunya commemoren el Dia Mundial
de la Veterinària amb un missatge d’alerta per preservar la salut pública davant
la resistència als antibiòtics.
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21.06.2017
4 solucions i algunes pautes a seguir perquè les mascotes superin la por als
petards de Sant Joan
Antigament, el solstici d’estiu es celebrava cremant tot allò indesitjat per tal de
sanejar les cases. Avui dia, la nit de Sant Joan es sinònim de festa, música i foc.
Els petards, però, son els pitjors enemics dels animals per la revetlla. Es per això
que us presentem alguns consells per ajudar a les nostres mascotes a superar
la por i la fòbia.
03.08.2017
4 consells per gaudir d’un dia de platja amb el teu gos
L’augment del nombre de platges accessibles per a gossos converteix la platja
en el major aliat per passar un dia refrescant amb el teu gos. El Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya ofereix quatre recomanacions perquè no
sorgeixi cap imprevist.
26.09.2017
La importància de vacunar les mascotes amb motiu del Dia Mundial de la
Ràbia
El 28 de setembre, Dia Mundial de la Ràbia, els col·legis veterinaris de Catalunya
fan un missatge d’alerta per la salut pública i el benestar dels animals de
companyia. Els nous hàbits de la població per vacances i l’increment dels
viatges amb mascotes a països on la ràbia és endèmica, augmenta el risc de
propagació.
20.12.2017
Els principals reptes de la professió veterinària per al 2018
Aquests reptes estaran presents i es debatran al 34è Congrés Mundial de
Veterinària - WVAC 2018 que tindrà lloc a Barcelona del 5 al 8 maig de 2018.
Una oportunitat única per als veterinaris de totes les branques per explorar els
desafiaments de la professió.
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4.3 NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB DEL
CCVC (WWW.VETERINARIS.CAT)
13.01.2017
Què fer quan trobem un animal perdut, abandonat o assilvestrat?
Entre el 25 i el 30% dels animals que es “regalen” amb motiu de les festes de
Nadal i Reis són abandonats o cedits pocs mesos després. Els veterinaris de
Catalunya recorden el protocol d’actuació i fan una sèrie de recomanacions
davant l’abandonament de mascotes que es produeix per aquestes dates.
19.01.2017
L’alta a l’AIAC inclou una placa amb codi QR per a la identificació de la
mascota i el propietari
L’alta a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) incorpora, des de
fa uns mesos, l’opció d’aconseguir una nova placa amb codi QR per al collar de
la mascota. La placa es penja al collar de l’animal de companyia per facilitarne la identificació, amb el nom i les dades de contacte del propietari, telèfon
mòbil inclòs. Aquesta placa està pensada per agilitzar-ne la identificació de la
mascota en cas de pèrdua, així com el contacte de la persona propietària.
01.02.2017
Per què cal esterilitzar les mascotes i quin és el millor moment per fer-ho?
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha analitzat els tòpics amb què
es troben a les clíniques davant l’esterilització dels animals de companyia.
L’esterilització és una mesura veterinària que permet allargar la vida de
les mascotes i, al mateix temps, combatre les situacions d’abandonament.
La millor època de l’any per a l’esterilització d’una mascota és la que pugui
recomanar un professional veterinari proper i de confiança.
15.03.2017
El DARP gestionarà directament la identificació d’èquids a Catalunya a
partir del 31 de març
En els darrers anys, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha realitzat
la gestió d’identificació dels èquids de criança i renda de sella mitjançant
un encàrrec de gestió que s’anava adaptant a la normativa vigent i renovant
segons les necessitats. A partir del 31 de març, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) assumeix aquesta gestió i la seguirà
desenvolupant juntament amb els veterinaris que ha autoritzat per a identificar
els èquids a Catalunya.
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23.03.2017
La Biblioteca de Veterinària de la UAB amplia els recursos per als veterinaris
col·legiats i informa de les novetats
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya manté un conveni amb la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a l’accés dels col·legiats als
serveis i els recursos de la Biblioteca de Veterinària. El cap de la Biblioteca,
Vicenç Allué, explica quines són les novetats i els recursos disponibles per a
ampliar coneixements, ja sigui per la pràctica veterinària, com per a la recerca.
13.04.2017
IV Concurs de fotografia “La meva mascota”
Participa en el IV Concurs de fotografia “La meva mascota”, amb premis per a
les fotos “més originals” i “més boniques”. Tens fins al 15 de juny!
26.04.2017
Dia Mundial de la Veterinària
Els veterinaris són una peça clau de la salut pública per fer front a la resistència
als antibiòtics. El dissabte 29 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Veterinària
per a destacar i promoure les diferents facetes de la feina que realitzen els
veterinaris arreu del món. Els col·legis veterinaris de Catalunya commemoren
el Dia Mundial de la Veterinària amb un missatge d’alerta per preservar la salut
pública davant la resistència als antibiòtics.
31.05.2017
Jornada tècnica sobre els 15 anys de transferència tecnològica a Catalunya
Aquest any el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) celebra el seu 15è
aniversari. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha
organitzat una jornada tècnica sobre els “15 anys de transferència tecnològica
a Catalunya”, amb l’objectiu de fer balanç.
22.06.2017
Quatre solucions i algunes pautes a seguir perquè les mascotes superin la
por als petards de Sant Joan
Antigament, el solstici d’estiu se celebrava cremant tot allò no desitjat per tal
de sanejar les cases. Avui dia, la nit de Sant Joan és sinònim de festa, música i
foc. Els petards, però, són els pitjors enemics dels animals per la revetlla. Per
això, us presentem alguns consells per ajudar a les nostres mascotes a superar
la por i la fòbia.
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12.07.2017
Document amb instruccions passaport mascotes
Ateses les incidències detectades per les autoritats competents d’altres Estats
membres relacionades amb incorreccions en la manera d’emplenar el passaport
establert pel Reglament 576/2013, per al desplaçament de gossos, gats i fures
entre Estats membres, la Subdirecció general de Sanitat, i Higiene animal i
Traçabilitat ha elaborat el document: “Instrucciones pasaporte mascotas”.
26.07.2017
El Consell continua col·laborant amb la Generalitat per la cessió de dades
de l’ANICOM
Així s’ha establert aquest mes de juliol en reunions de treball que ha mantingut
el Consell i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
24.08.2017
Quatre consells per gaudir d’un dia de platja amb el teu gos
L’augment del nombre de platges accessibles per a gossos converteix la platja
en el major aliat per passar un dia refrescant amb el teu gos. El Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya ofereix quatre recomanacions perquè no
sorgeixi cap imprevist.
26.09.2017
La importància de vacunar les mascotes amb motiu del Dia Mundial de la
Ràbia
El 28 de setembre, Dia Mundial de la Ràbia, els col·legis veterinaris de Catalunya
fan un missatge d’alerta per la salut pública i el benestar dels animals de
companyia. Els nous hàbits de la població per vacances i l’increment dels
viatges amb mascotes a països on la ràbia és endèmica, augmenta el risc de
propagació.
09.10.2017
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya resol el IV Concurs de
fotografia “La meva mascota”
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha resolt la quarta edició
del IV Concurs de fotografia “la meva mascota”. Al concurs d’aquest any s’hi han
presentat un total de 516 fotografies per participar en les dues categories del
certamen: la foto “més original” i la foto “més bonica”.
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20.10.2017
Entrega de premis del IV Concurs de fotografia “La meva mascota” i
exposició itinerant
L’entrega de premis del IV Concurs de Fotografia “La meva mascota”, organitzat
pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, tindrà lloc el 25 d’octubre de
2017 a les 19.30 hores a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
26.10.2017
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya lliura els premis del IV
Concurs de fotografia “La meva mascota”
El lliurament de premis va tenir lloc al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
(COVB) el passat 25 d’octubre, on s’ha instal·lat l’exposició amb una mostra
de les fotografies presentades al concurs. La mostra s’instal·larà en els mesos
vinents en les diferents demarcacions dels col·legis veterinaris de Catalunya.
27.10.2017
Els veterinaris de Catalunya poden visitar l’exposició ‘Animals sagrats de
l’Antic Egipte’ amb un descompte 2x1
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i el Museu Egipci de
Barcelona arriben a un acord per visitar l’exposició ‘Animals sagrats de l’Antic
Egipte’ amb un descompte de dues entrades al preu d’una. Per accedir al
descompte, només cal presentar el carnet de col·legiació a l’entrada del museu,
situat al número 284 del carrer València de Barcelona.
29.11.2017
Com seria un món sense veterinaris?
Aquesta és la pregunta que traslladen els veterinaris catalans a la societat, amb
un vídeo que té la intenció de posar en relleu la importància de la feina dels
veterinaris per a l’atenció de les mascotes, però, també, per a la salut de les
persones i la seguretat alimentària.
20.12.2017
Els principals reptes de la professió veterinària per al 2018
Aquests reptes estaran presents i es debatran al 34è Congrés Mundial de
Veterinària - WVAC 2018 que tindrà lloc a Barcelona del 5 al 8 maig de 2018.
Una oportunitat única per als veterinaris de totes les branques per explorar els
desafiaments de la professió i el benestar dels animals.
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4.4 RECULL DE PREMSA - CLIPPING
Llistat de les aparicions més destacades als mitjans de comunicació (premsa,
televisió, ràdio i digitals) que inclouen informació del Consell i declaracions del
president i els diferents portaveus.
12 de gener. Europa Press. “Casi el 30% de mascotas regaladas por fiestes se
abandonan o cedent a los pocos meses.”
12 de gener. La Vanguardia. “Casi el 30% de mascotes regalades por fiestas se
abandonan o cedent a los pocos meses.”
12 de gener. El Economista. “Casi el 30% de mascotes regalades por fiestas se
abandonan o cedent a los pocos meses.”
12 de gener. Gente Digital. “Casi el 30% de mascotes regalades por fiestas se
abandonan o cedent a los pocos meses.”
12 de gener. La Información. “Casi el 30% de mascotes regalades por fiestas
se abandonan o cedent a los pocos meses.”
13 de gener. La Mañana. “El 25% de mascotes regalades para Navidad se
acaban abandonando.”
14 de gener. Catalunya Press. “El 30% dels animals que es ‘regalen’ a Nadal
són abandonats o cedits pocs mesos després.”
20 de gener. La Mañana. Entrevista al president del Consell Josep A. Gómez:
“No podem comprar un animal sols perquè es desitgi.”
22 de gener. El Periódico. Reportatge amb dades de l’AIAC: “Auge de las
mascotas: Barcelona tiene ya un perro por cada diez vecinos.”
31 de gener. Europa Press. “Veterinaris recomanen esterilitzar perquè allarga
la vida dels animals.”
31 de gener. Segre.com. “Per què cal esterilitzar les mascotes i quin és el millor
moment per fer-ho?”
18 de febrer. Diari de Tarragona. “Clientes de cuatro patas. Hoteles,
restaurantes y hasta peluquerías se suman a la tendencia de aceptar e incluso
atender a los animales de compañía que traen sus clientes”.

51

26 de febrer. Vilaweb. “Tàrrega actualitzarà el cens municipal d’animals de
companyia a través d’un conveni amb el col·legi de Veterinaris”. Amb informació
del Consell i el Col·legi de Lleida.
26 de febrer. Directe!cat. “Tàrrega actualitzarà el cens municipal d’animals de
companyia a través d’un conveni amb el col·legi de Veterinaris”. Amb informació
del Consell i el Col·legi de Lleida.
27 de febrer. La Mañana. “El Col·legi de Veterinaris ajudarà a gestionar el cens
de mascotes de Tàrrega”. Amb informació del Consell i el Col·legi de Lleida.
8 de març. Informatius Betevé. Declaracions sobre la prohibició de tallar cua
gossos, amb María Pifarré.
13 de març. COPE Espanya, programa “Herrera en la COPE”, tall cua gossos
Espanya.
17 de març. Diari ARA. “Prohibit mutilar la cua dels gossos a Espanya”, amb
declaracions de María Pifarré.
23 de març. Portal Tarragona 21. “Una campanya municipal dispara un 150%
les altes al cens d’animals de companyia a Torredembarra, amb dades de l’AIAC.
24 de març. Diari de Tarragona. “Torredembarra incrementa en un 150% les
altes al cens d’animals de companyia”. Amb dades de l’AIAC.
30 de març. Programa “Hoy por hoy” de la Cadena SER. “’Brexit’: las vacaciones
de los perros británicos serán más difíciles”. Amb declaracions de Marta Legido.
13 d’abril. TVE. Informació sobre la situació de la professió veterinària i
l’atenció a les mascotes. Amb declaracions de María Pifarré.
25 d’abril. Europa Press. Informació sobre el Dia Mundial Veterinària i la
Resistència als antibiòtics. Amb declaracions del president del Consell Josep
A. Gómez.
25 d’abril. Vilaweb. Informació sobre el Dia Mundial Veterinària i la Resistència
als antibiòtics. Amb declaracions del president del Consell Josep A. Gómez.
27 d’abril. RAC1. Informació sobre el Dia Mundial Veterinària i la Resistència
als antibiòtics. Amb declaracions del president del Consell Josep A. Gómez.
28 d’abril. La Xarxa. Dia Mundial Veterinària - Resistència als antibiòtics, amb
declaracions de Ricard Parés.
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29 d’abril. Programa “8alDia”, de 8TV, sobre el Dia Mundial Veterinària i la
Resistència als antibiòtics. Amb declaracions de María Pifarré.
1 de maig. IM Veterinària. “Los veterinarios de Cataluña alertan del uso
abusivo de los antibióticos”. Amb declaracions del president del Consell Josep
A. Gómez.
4 de maig. Portal Colvet. “Un centenar de profesionales en el curso sobre
resistència a los antibióticos”. Amb declaracions del president del Consell
Josep A. Gómez.
17 de maig. Programa “Luces en la oscuridad” de Gestiona Radio. “Los
veterinarios y su Trabajo como médicos de los animales”. Entrevista a Josep A.
Gómez, president del Consell i del COVB, sobre actualitat veterinària.
29 de maig. Betevé. “La prevenció, clau per lluitar contra la Leishmaniosi”.
Amb declaracions de Marta Legido.
7 de juny. Crònica Global, “El legado de la crisis a las mascotas: menos
adopciones y más gasto”. Amb declaracions de María Pifarré.
20 de juny. Betevé. “Els veterinaris recomanen no deixar sols per la revetlla
els gossos amb por dels petards”. Amb informació nota de premsa del Consell.
20 de juny. Ràdio Ciutat de Tarragona. “Per què hi ha gossos amb por als
petards i trons? Quins consells cal seguir?” Amb informació nota de premsa del
Consell.
22 de juny. Diari d’Andorra. “Com afecten els petards als animals? Som
conscients dels perjudicis dels petards per als animals?” Amb informació nota
de premsa del Consell.
23 de juny. TV3. “Gossos i petards. Protegim les mascotes”. Amb declaracions
centre veterinari de Sant Cugat del Vallès i informació nota de premsa del
Consell.
23 de juny. El Periódico. “La por dels gossos als petards està estudiada, i les
clíniques veterinàries de BCN imparteixen xerrades sobre com gestionar-la”.
Amb informació nota de premsa del Consell.
23 de juny. Ràdio Arenys. “Els veterinaris aconsellen no donar tranquil·litzants
als gossos pel soroll dels petards”. Amb informació nota de premsa del Consell.
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24 de juny. Diari Segre. “Mascotes: feromones i precaució a casa i al carrer”,
dins del reportatge dedicat a la Nit de Sant Joan”. Amb declaracions de Marta
Legido.
24 de juny. La Ciutat.cat. “Bonns resultats en el nombre d’altes al Cens
Municipal d’Animals de Companyia”. Amb dades del Consell i l’AIAC.
26 de juny. Correo Farmacéutico. “La EMA generaría más de 4.000 puestos
indirectos. Expertos participaron en un debate del Círculo de Salud de
Cataluña”. Amb menció del COVB.
12 de juliol. Revista Argos. “Por què hay que esterilitzar las mascotes y cuál
es el major momento para hacerlo?” Amb informació de la nota de premsa del
CCVC.
14 de juliol. Betevé Ràdio. “Troben una serp pitó sota un cotxe a Barcelona”.
Amb informació de la veterinària Núria Tabares.
15 de juliol. Diari de Girona. “Olot disposa de dades dels veterinaris per
millorar el cens d’animals”. Amb informació del CCVC i l’AIAC.
17 de juliol. El Punt Avui. “Olot vol incrementar el cens d’animals per tenir-ne
més control”. Amb informació del CCVC i l’AIAC.
18 de juliol. Betevé. “Creixen un 67 % les sancions als amos de gossos
potencialment perillosos”. Amb informació del CCVC i declaracions de Jaume
Fatjó, del COVB.
18 de juliol. El Setmanari de l’Alt Empordà. “La propietat de la gossa Pepi
arriba al jutjat”. Amb informacions del COVB i dades de l’AIAC.
4 d’agost. Diari El Mundo. “Cómo pasar un verano perruno en la playa”. Amb
informació de la nota de premsa del CCVC.
4 d’agost. Portal web Gosàrtic. “4 consells per gaudir d’un dia de platja amb
el teu gos”. Amb informació de la nota de premsa del CCVC.
9 d’agost. Informatius de RTV Vilafranca. “La primera part de l’estiu ha estat
marcada per una onada de calor constant”. Amb informació de la nota de
premsa del CCVC i declaracions de María Pifarré.
9 d’agost. Programa Gammaextra, de RTV Vilafranca. “Com combatre la calor
i gaudir de la platja amb el teu gos”. Amb informació de la nota de premsa del
CCVC i declaracions de Neus Bertran d’Internacanis.
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13 d’agost. MG Magazine. “Animales sin compañía”. Reportatge amb dades de
l’AIAC i declaracions de Jaume Fatjó.
17 d’agost. Canal de l’Ajuntament de Girona. “L’Ajuntament de Girona engega
una nova campanya per promoure la tinença cívica i responsable de gossos a la
ciutat”. Amb dades de l’AIAC.
17 d’agost. El Punt Avui. “Girona endurirà les sancions als amos incívics de
gossos”, a Canal Ajuntament. Amb dades de l’AIAC.
17 d’agost. Al portal web Girona Notícies. “L’Ajuntament de Girona engega
una nova campanya per promoure la tinença cívica i responsable de gossos a
la ciutat”. Amb dades de l’AIAC.
18 d’agost. Setmanari de l’Alt Empordà. “Girona obligarà els amos dels
gossos a portar ampolles d’aigua per a les miccions”. Amb dades de l’AIAC.
31 d’agost. A les edicions digitals del diari Ara i Ara Balears. “Síndrome
postvacacional, també en les mascotes?” Amb informacions del CCVC.
1 de setembre. Al suplement Ara Estiu del diari Ara. “Bobby, que ja no
m’estimes? Consells per facilitar la tornada a la rutina de les mascotes”. Amb
informacions del CCVC.
8 de setembre. Al portal web Colvet. “Un nuevo impulso para la profesión
veterinària”. Article del president del Consell Josep A. Gómez.
15 de setembre. Revista infantil Piu-piu. “La tria i la tinença responsable
d’una mascota”. Amb informació de la guia editada pel CCVC i el COVB.
27 de setembre. Al diari La Mañana. “Alerta de la importancia de vacunar a
mascotes contra la rabia”. Amb informació de la nota de premsa del Consell.
28 de setembre. COPE Catalunya i Andorra. Entrevista a Marta Legido en nom
del Consell, amb motiu del Dia Mundial de la Ràbia.
28 de setembre. IM Veterinària. “El Consejo de Colegios Veterinarios de
Cataluña llama a prevenir casos de rabia”. Amb informació de la nota de premsa
del Consell.
1 d’octubre. Revista Ladridos. “El microxip puede no ser seguro”. Amb
informació de les dades de l’AIAC.
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13 d’octubre. Revista Lecturas. “Aceite de árbol de té, un buen desinfectante”.
Amb informació de Marta Legido.
26 d’octubre. Portal web Colvet. “Entrega los premios del IV Concurso de
Fotografía ‘Mi mascota’. Amb declaracions del president del Consell, Josep
Gómez.
1 de novembre. Diari de Girona. “La Garrotxa té les gosseres saturades”, Amb
dades de l’AIAC.
7 de novembre. Portal web Webconsultas. “Collar Isabelino para perros y
gatos”. Reportatge amb declaracions de María Pifarré.
28 de novembre. Portal Colvet. “Cómo sería un mundo sin veterinarios?” Amb
informació del Consell sobre el vídeo de la professió veterinària.
1 de desembre. Portal web Axon Comunicación. “¿Cómo sería un mundo sin
veterinarios?” Amb informació sobre el vídeo de la importància de la professió
veterinària.
1 de desembre. Portal web OPKO Europe. “¿Cómo sería un mundo sin
veterinarios?” Amb informació sobre el vídeo de la importància de la professió
veterinària.
18 de desembre. Diari de Tarragona. “Màxima solidaridad para recaudar
fondos a favor de La Marató de TV3”. Amb informació sobre el Col·legi de
Veterinaris de Tarragona.
20 de desembre. Portal web Tarragona 21. “El Parc de Nadal tindrà com a
protagonista l’espai i com intenció́, la igualtat de gènere”. Amb informació de
les activitats del Consell.
20 de desembre. Portal web Vet Málaga. “¿Cómo sería un mundo sin
veterinarios?” Amb informació sobre el vídeo de la importància de la professió
veterinària.
21 de desembre. Portal web Agro Digital. “Los principales retos de la profesión
veterinària para el 2018”. Amb informació sobre el vídeo de la importància de la
professió veterinària i els reptes de la professió.
21 de desembre. Portal web Colvet. “Los verinarios catalanes plantean
los retos de la profesión para el 2018”. Amb informació sobre els reptes de la
professió.
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21 de desembre. Portal de l’Ajuntament de Tarragona. “Enlaira’t al Parc de
Nadal més espacial”. Amb informació sobre les activitats del Consell.
21 de desembre. Blog Auditoras Médicas. “Los principales retos de la
profesión veterinaria para el 2018”, notícia sobre la salut pública.
21 de desembre. Vet - Comunicaciones para el Sector Veterinario. “Cataluña:
Veterinarios plantean retos de la profesión para 2018”.
22 de desembre. Portal Axon Comunicación. “¿Cómo sería un mundo sin
veterinarios?” Amb informació sobre el vídeo de la importància de la professió
veterinària.
22 de desembre. IM Veterinaria. “Los retos de los profesionales veterinarios
catalanes para 2018”.
28 de desembre. Diari de Tarragona. “Una Navidad entre el cine y el espacio”.
Amb informació de les activitats del Consell.
28 de desembre. Portalweb Tarragona 21. “Tarragona enceta avui el Parc de
Nadal amb l’espai com a motiu central i 34 activitats per fer”. Amb informació
de les activitats del Consell.
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