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La professió veterinària es troba en un
moment de grans reptes. Per una banda, la
proposta de llei de protecció dels animals
evidencia la creixent sensibilització social
envers els animals. I n'és una mostra el
nombre creixent d'animals de companyia
censats, essent ja més d'1 milió i mig els
animals identificats a l'AIAC. Per altra
banda, el veterinari clínic s'haurà d'adaptar
a canvis importants com és la declaració
oficial dels antibiòtics receptats, en
compliment de la normativa europea que
serà d'obligat compliment el 2024. En altres
àrees de la professió hi ha també reptes
rellevants com la figura del veterinari
d'explotació, a punt de ser aprovada, o el
paper del veterinari dins el concepte One
Health.

Per això des del Consell hem treballat per
visibilitzar i dignificar la nostra professió. I
ho hem fet prioritzant la formació per als
veterinaris, donant suport als alumnes de la
facultat de veterinària i sent actius als
mitjans de comunicació. També hem fet un
esforç destacat en l'àmbit institucional,
presentant la nostra professió a les
Diputacions, als Ajuntaments, al Parlament i
als Departaments de Sanitat i d'Acció
Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Visibilitzar i dignificar la professió, un gran
repte sobre el qual hem treballat el 2021 i
sobre el que continuarem treballant l'any
vinent.

1. PRESENTACIÓ
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Visibilitzar i dignificar la
professió, un gran repte

sobre el qual hem
treballat el 2021 i sobre el

que continuarem
treballant l'any vinent.



2. EL CONSELL

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) és una corporació de dret públic, amb
plena capacitat i amb personalitat jurídica pròpia, que integra i agrupa els quatre Col·legis
Oficials de Veterinaris de Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Actualment, té la seu a Barcelona. 
El seu àmbit d'actuació comprèn tot el territori de Catalunya. 
El màxim òrgan de decisió és el Ple, que està format per tres membres de cada col·legi
veterinari, un dels quals és el President. 
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de direcció i administració del Consell de Col·legis, i
estarà integrat pels presidents dels col·legis de veterinaris de Catalunya, i també pel President,
pel Secretari i pel Tresorer del Consell. 
El President del Consell exerceix la representació legal de la Corporació, coordina les tasques
dels diferents òrgans col·legiats i presideix les reunions.

Facilitar el treball professional als veterinaris col·legiats
Proporcionar formació i informació actualitzada
Valorar la responsabilitat del veterinari
Aglutinar i procurar el reconeixement del col·lectiu
Mostrar la professió veterinària a la societat

OBJECTIUS
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2.1. ORGANITZACIÓ INTERNA
El màxim òrgan de decisió del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya és el Ple, que està
format per tres membres de cada Col·legi, un dels quals exerceix la presidència.

EL PLE, DE GENER A DESEMBRE DE 2021

El ple del CCVC va tenir la següent configuració des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del
2021.

President del CCVC i President de
Barcelona

Ricard Parés i Casanova

Vocal per Barcelona
Marta Legido Mateo

Vicepresident del CCVC i President
de Girona

Ramon Cedó Benet

Secretari 
Miquel Molins Elizalde

Tresorer 
Joan Prous Lloses

Vocal per Barcelona
Ricard Adan Milanès

Vocal per Girona 
Rafel Mendieta Fiter

Vocal per Girona 
Bernat Serdà Bertran

Vocal per Lleida 
Dolors Corredera Alcover

Presidenta de Tarragona 
Verónica Araunabeña Cobo

Vocal per Tarragona
Rodrigo Freijanes Sangroniz

Presidenta de Lleida
Carmen López Burillo
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L' EQUIP DE  TREBALLADORS

El CCVC compta amb un equip de professionals qualificats que s'encarreguen d'executar i
materialitzar les decisions i projectes que s'aproven al ple. 
El capital humà és:

Marta Pérez
Cap de l'AIAC

Enric González
AIAC

Ada Roselló
AIAC

Núria Domènech
AIAC

Vanessa Llàcer
AIAC

Irene Marcos
AIAC

Inès Albà 
Departament 

Comercial

Anna Griera 
Departament Comunicació

 Anna Vilà 
Departament 

Gestió Tècnica

Alejandro Fernández
Assessor legal
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2.2. ACORDS AMB ENTITATS 

Centre de referència en la docència, la recerca i la transferència del
coneixement en els àmbits de la veterinària i de la tecnologia
alimentària, de manera compromesa amb la societat. El conveni
entre les dues entitats facilita l'accés dels veterinaris a la biblioteca
de la Facultat.

FACULTAT DE VETERINÀRIA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

IRTA-CReSA

El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és un centre propi
de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), adscrit al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya (des de maig del 2021 anomenat
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). Les dues
entitats han signat un conveni de col·laboració. Amb data 6 d'agost
es renova l'acord marc que tindrà una vigèn de cinc anys.

ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE
CATALUNYA

Constituïda com 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.

ACADÈMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA

L'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC) és un
organisme consultiu de caràcter científic i tècnic. Fomenta l'estudi, la
investigació i el desenvolupament de les ciències veterinàries a
Catalunya. Promou relacions científiques i culturals amb altres
organismes, tant estatals com estrangers. El conveni relaciona les
dues Institucions.
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ASSOCIACIÓ DE VETERINARIS HIGIENISTES DE CATALUNYA

L'Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHIC)
promou la millora dels 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.
Aglutina els tècnics especialitzats en els àmbits de la higiene i la
tecnologia alimentàries, la salut pública i el medi ambient. Hi ha un
conveni de col·laboració entre el CCVC i aquesta entitat.

ORGANIZACIÓN COLEGIAL VETERINARIA (OCV)  

El CCVC manté contacte i col·labora amb la Organización Colegial
Veterinaria (OCV), i té la intervenció que la legislació estatal li
assigna. Subscriu els acords i els convenis que totes dues
Institucions decideixen lliurement endegar. Carmen López, membre
del plenari i Presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida, és
consellera de la Junta Permanent de l'OCV.

L'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) 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'alimentació i la biomedicina en general. Un conveni vincula
ambdues entitats.

ASSOCIACIÓ CATALANA D'HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA
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El CCVC com a representant del col·lectiu veterinari i dels legítims interessos de la professió
manté reunions de treball amb els Departaments de la Generalitat. 

2.3. REUNIONS INSTITUCIONALS

Reunió oberta amb el DARP sobre les incidències en la prescripció d'antibiòtics

La Sra. Mili Voltes, Cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera,
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualment Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)). En la seva ponència va explicar el marc
normatiu vigent relacionat amb el medicament veterinari i les actuacions dutes a terme des
del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca per lluitar contra les resistències
antimicrobians així com respondre les preguntes que varen fer els veterinaris referent a les
incidències en la prescripció d’antibiòtics.
https://youtu.be/G-xFCDtjwUo

GENER 

Reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 

Reunió en línia dels senyors Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural,  Josep Planas, Sots Director i Sr. Ignasi Rodríguez, Cap de secció Protecció Animal, el
President del CCVC, Ricard Parés, i els presidents dels Col·legis de Girona, Tarragona i Lleida i
la responsable del departament de gestió tècnica del CCVC, Anna Vilà.

Els temes que tractats varen ser: el conveni AIAC/ANICOM. Aquest conveni ha facilitat la
incorporació automàtica i centralitzada de les altes d'identificació d'animals de companyia al
registre ANICOM, pel volcatge de les altes registrades a l'AIAC. Aquesta comunicació d'arxius
permet el compliment dels preceptes normatius tan de registre de com de comunicació
atemporal. Ens fa constar el bon funcionament de la sistemàtica de comunicació.  
Els Ajuntaments estan obligats legalment a portar un cens municipal d’animals de companyia
i que aquest sigui compatible amb el Registre General (ANICOM), no tots el Ajuntaments
catalans compleixen amb aquestes obligacions. 

• La persona propietària o posseïdora d’un animal de companyia és qui te l'obligació de
censar-lo al municipi on resideixi habitualment l’animal, que prèviament haurà estat
identificat.
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FEBRER 

Els polítics responen sobre temes de la
professió veterinària

En plena campanya per les eleccions al
Parlament de Catalunya, el CCVC va demanar
als partits polítics que responguessin a dues
preguntes:
1. Estaries d'acord a reduir l'IVA que grava la
professió veterinària al 10%, com era fins al
2012?
2. Estaries d'acord a incloure els veterinaris a la
comissió que gestiona la COVID-19?
L'acció ha format part de la campanya
#ElsPolíticsResponen. Les respostes estan 
 disponibles en dos vídeos a YouTube del
CCVC.

D'esquerra a dreta: Meritxell Budó (JuntsxCat), Jordi Cañas (Ciutadans),
Joan Capdevila (ERC ), Assumpta Escarp (PSC), Lucas Ferro (CECP),
Joana Ortega (PDeCAT), Mònica Pàmies (CUP) i Lorena Roldán (PPC) 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
es reuneix amb la delegada de govern per
buscar sinergies i agilitar les exportacions de
productes d'origen animal

El President del CCVC Ricard Parés es va reunir
amb la delegada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera, per presentar les
responsabilitats dels veterinaris i trobar
sinergies que facilitin la feina dels col·legiats i
col·legiades.
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Ricard Parés va exposar l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC) la base de
dades creada pel Consell l'any 1987 amb l'objectiu de fomentar la identificació i la tinença
responsable.
L'AIAC facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats o
robats i compta amb gairebé un milió i mig d'animals inscrits.

El punt central de la reunió va ser les exportacions de productes d'origen animal. Durant el
mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes carnis. La xifra és un
79% superior a la del gener del 2020.

Catalunya és la comunitat que gestiona un volum més elevat d'exportacions.



MARÇ 
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s’adhereix al Manifest per accelerar la
distribució de vacunes de forma equitativa

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els col·legis oficials de veterinaris se
sumen al Manifest ‘Vacunes: un bé públic universal’, elaborat pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya (CCMC), amb el recolzament de l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal).
El Manifest demana als governs i organitzacions internacionals que “s'estableixin i s'apliquin
els mecanismes legals que, respectant el principi bàsic de la propietat intel·lectual, facin
possible que millori substancialment la capacitat de producció i distribució de les vacunes
per a la COVID-19, per tal de poder produir-ne el màxim nombre de dosis, al cost més baix
possible i de fer-les servir el més ràpidament possible a tot el món”.

ABRIL 

Reunió amb el Departament de Territori i Sostenibilitat

Reunió en línia amb els senyors Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural, Ignasi Rodríguez, Cap de secció Protecció Animal, Ricard Parés, el President del
CCVC,  i les senyores, Anna Ortuño, membre de la Comissió Nuclis zoològics i Anna Vilà, la
responsable de Gestió Tècnica, amb les protectores Associació pel refugi i Cura dels animals
de Tortosa, Societat Protectora d'animals i Plantes de Tarragona, Amics dels animals del
Segrià, Protectora d'amics de Manresa, Protectora d'animals de Mataró, Associació Protectora
d'animals Baix Empordà Rodamón.

En aquesta reunió es va explicar a les protectores sobre la proposta del Consell en la
col·laboració en compliment de les normes bàsiques d'ordenació dels Nuclis Zoològics en
matèria de condicions higiènic-sanitàries, de seguretat, requisits mediambientals i de
benestar animal i també del servei que el CCVC vol oferir als Ajuntaments per millorar la
gestió sanitària dels nuclis zoològics. 
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MAIG 

Reunió virtual amb la Diputació de Barcelona

El President del CCVC, Ricard Parés i els presidents dels Col·legis de Girona, Tarragona i Lleida
es van reunir amb els responsables de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de trobar
línies de cooperació per continuar treballant amb l'Administració. El CCVC es va oferir a
col·laborar amb les diputacions i els Ajuntaments en temes de sanitat, Salut Pública i
benestar animal.



JUNY 

El CCVC torna a demanar a la Generalitat que les places assignades a salut pública es
classifiquin de nou per a veterinaris

Després de la reunió del 4 de juny amb veterinaris del cos de funcionaris del Departament
de Salut, el President del CCVC, Ricard Parés, va dirigir al Sr. Joan Jaume i Oms, secretari
d'Administració i Funció Pública, i a la Sra. Meritxell Masó i Carbó, secretària de Salut, dues
cartes per reclamar novament la suspensió cautelar de l'oferta d'una altra plaça pública per
prestar serveis com a titulat superior de salut pública. Aquesta plaça fins ara era coberta
exclusivament per persones amb titulació veterinària. 
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Reunió amb la Direcció General de
Ramaderia de la Generalitat de Catalunya

El CCVC, encapçalat per Ricard Parés com a
President, es va reunir el 7 de juny amb la
subdirectora general de Ramaderia del
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural (DACC) per parlar de temes  
 d'interès comú, com les incidències en la
prescripció facultativa d'antibiòtics en animals
de granja, la nova estructura de la
Conselleria, la vacunació obligatòria de la
ràbia i la formació continuada. 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Reunió amb la Regidoria de Benestar Animal
de  l'Ajuntament de Terrassa

Els veterinaris terrassencs es van reunir amb
l'Ajuntament de Terrassa per, amb la
intermediació del COVB i CCVC, trobar una
fórmula adequada per poder oferir serveis
bàsics en clíniques i hospitals veterinaris a
aquelles persones que són assistides pels
serveis socials atesa la seva vulnerabilitat
econòmica i que són propietàries i
posseïdores de mascotes i que necessiten
assistència veterinària. 

Reunió amb la Diputació de Lleida

El President del CCVC Ricard Parés, i els presidents del Col·legis de Girona, Tarragona i Lleida i
la responsable del Departament de gestió tècnica, Anna Vilà es va reunir amb els
responsables de la Diputació de Lleida amb l'objectiu de traçar línies de col·laboració per
continuar treballant amb l'Administració. El CCVC es va oferir a col·laborar amb les
diputacions i els ajuntaments en temes de sanitat, salut pública i benestar animal.
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JULIOL 
Laura Borràs rep una representació de la
professió veterinària 

El President del CCVC, Ricard Parés, i els
presidents dels Col·legis de Girona, Tarragona i
Lleida, es van reunir amb la presidenta del
Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per
exposar-li les responsabilitats de la professió
veterinària en la cura de petits animals,
benestar animal, control de les zoonosis i la
seguretat alimentària. Així mateix, es va oferir
la participació i col·laboració de la professió
amb les comissions que es puguin crear al
Parlament de Catalunya per aportar informació
i experiència en aquests àmbits.

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Reunió de treball amb la Diputació de Girona

El President del CCVC, Ricard Parés, el
vicepresident del CCVC, Ramón Cedó i la
responsable del Departament de Gestió
Tècnica, Anna Vilà, es varen reunir amb el
President de la Diputació de Girona. L'objectiu
era trobar línies de col·laboració per continuar
treballant amb l'Administració en la línia de
Salut Pública, Sanitat i benestar animal. 

El CCVC i el COVB col·laboren amb
l'Ajuntament de Sabadell en la Campanya de
Tinença responsable d'animals de companyia

El CCVC ha col·laborat i assessorat l'Ajuntament
de Sabadell en l'elaboració del contingut de la
campanya "Sabadell vetlla pels animals".
L'objectiu de la campanya és fomentar i
promoure la tinença responsable d'animals i fer
un recull de les cures i les atencions que
necessiten els animals de companyia a l'estiu.
La tinenta d'alcaldessa i regidora de Feminisme,
Benestar Animal i Participació, Marta Morell,
acompanyada del president del CCVC, Ricard
Parés, va presentar la campanya. Ricard Adan,
membre del CCVC, va exposar en una ponència
les particularitats de la tinença responsable.



Manifest Contra la Ràbia

El dia 28 de setembre, declarat Dia Mundial Contra la Ràbia, el CCVC i els Col·legis Veterinaris
de Catalunya van presentar un manifest en el qual es considera imprescindible que la
vacunació antiràbica sigui obligatòria a Catalunya amb l'objectiu d'erradicar aquesta
malaltia.

El manifest té el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i d'AVEPA, i té com a
base científica una publicació de la doctora en Veterinària i catedràtica en Sanitat Animal, M.
dels Àngels Calvo.

SETEMBRE 

Reunió amb el Departament de Recerca i Universitat de la Generalitat de Catalunya

El president del CCVC, Ricard Parés, el vicepresident del CCVC, Ramon Cedó, i la responsable
de la Gestió Tècnica del CCVC, Anna Vilà, es van reunir el 8 de setembre amb el Director
General d'Impacte Territorial i Social del Coneixement, del Departament de Recerca i
Universitat de la Generalitat de Catalunya, Xavier Quintanilla, per conèixer els projectes
d'ambdues institucions i explorar vies de col·laboració.
Es van exposar accions en l'àmbit de la investigació i de la docència i es va presentar el
projecte "Et donem la benvinguda a la professió", que organitza el Consell i la Facultat de
Veterinària de la UAB dins del conveni de col·laboració.
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OCTUBRE 

Reunió amb el nou Director General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, el Sr. Antoni Ferran i
Mèlich

El president del CCVC, Ricard Parés, el
vicepresident Ramon Cedó, i la responsable del
Departament de Gestió Tècnica, Anna Vilà, es van
reunir amb el Director general de Polítiques
Ambientals i Medi Natural,  Antoni Ferran I Mèlich
per exposar la professió veterinària a Catalunya
així com la necessitat d'establir sinergies entre
ambdues institucions. 



NOVEMBRE 

Reunió amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

El President del CCVC, Ricard Parés, amb els presidents dels Col·legis Veterinaris de Girona,
Tarragona i Lleida, Ramon Cedó, Verònica Araunabeña i Carmen López, i la responsable del
Departament de Gestió Tècnica, Anna Vilà, es van reunir telemàticament, el 19 de novembre,
amb la Sra. Carmen Cabezas, Secretaria de Salut Pública i el Sr. Xavier Llebaria, subdirector
general de Coordinació de Salut Pública, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). 

Xavier Llebaria va explicar que s'ha aturat el traspàs de places de veterinària grup 1 a places
de tècnic de salut pública; i que el 2018 es van crear 16 noves places de veterinari
d'escorxador i que per la COVID-19 s'han ofert 44 places com a titular superior de salut
pública. El CCVC va exposar la necessitat de treballar i establir sinergies dins el concepte
One Health, posant d'exemple la ràbia, i que des del Consell considera necessària
l'obligatorietat de la vacunació antiràbica a Catalunya.

DESEMBRE 

Reunió amb el Departament d’Acció Climática, Alimentació i Agenda Rural 

Reunió en línia amb la Sra. Teresa Jordà, Consellera del Departament, la Directora Sra.
Elisenda Guillaumes, la Subdirectora Sra. Mercè Soler, i el president del CCVC, Ricard Parés i
els presidents de Girona, Lleida i Tarragona, i la responsable del departament de Gestió
Tècnica, Anna Vilà.
En aquesta reunió es va argumentar la necessitat de l'obligatorietat de la vacunació
antiràbica.
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L'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC), creat i gestionat pel CCVC,  és un servei
que la professió veterinària presta als propietaris d'animals de companyia i a la societat en
general amb l'objectiu de fomentar la tinença responsable d'animals.
Dotada dels recursos tècnics i humans necessaris, l'AIAC és una base de dades informatitzada
en la que es registren els animals de companyia prèviament identificats i les dades dels seus
posseïdors.
La seva finalitat és facilitar la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics
perduts, robats o extraviats. Això és possible perquè els animals han estat degudament
identificats amb un microxip (normalitzat amb els estàndards ISO 1 1784 i 1 1785) implantat pels
veterinaris col·legiats.
L'AIAC, com altres arxius d'identificació espanyols, està integrat a la Xarxa Espanyola
d'Identificació d'Animals de Companyia (REIAC) i a la Plataforma Internacional per a la
Recuperació d'Animals de Companyia (Petmaxx).

3. ARXIU D'IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA

3.1. QUÈ ÉS

3.1.2. REGISTRE D'IDENTIFICACIONS

Durant el 2021 l'AIAC va registrar 123.591
animals (animals sense data de baixa), data
històrica des que va es va crear l'AIAC. 
La identificació en 2021 s’ha incrementat en un
16,85% respecte a 2020. 

A la part esquerra es pot observar l'evolució de
les noves inscripcions entre 2012 i 2021. L’AIAC
ha registrat 957.617 noves altes en els darrers
10 anys (2011-2021). 

Tal com es pot observar al gràfic adjunt, el mes
de març de 2021 va ser on més animals de
companyia es van registrar. 
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El 31 de desembre de 2021, l'AIAC tenia registrats 1.513.393 animals (animals sense data de
baixa) en els seus 34 anys d'història. 



Permet recollir la signatura digital de veterinari i propietari, i automàticament el document
es troba al núvol de l’AIAC, i recuperable en tot moment.

El propietari rep un SMS informatiu immediat del registre en l’AIAC, que li confirma la
inscripció.

El propietari rep la carta informativa acreditativa del registre més ràpidament.

Millor servei.

Les dades estan validades pel mateix veterinari.

En cas de trobament de l’animal perdut, robat o extraviat, serà més fàcil 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 microxip està correctament registrat.

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

Té uns avantatges respecte a la identificació en paper:

3.2.IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

El total d'identificacions electròniques realitzades pels
veterinaris durant 2021 va ser de 87.279.

El percentatge d’identificació electrònica respecte a la
identificació en paper en 2021 va ser del 75,24%. 
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3.2.1. SIGNATURA ELECTRÒNICA

Registre del microxip
Canvi de propietari
Document de registre del passaport
Baixa del microxip

El juny de 2020 va començar a funcionar la SIGNATURA ELECTRÒNICA, la darrera i més important
actualització de l’aplicació de l’AIAC.

Aquesta millora permet que els documents electrònics dels tràmits que es realitzen des de
l’AIAC es puguin signar de forma electrònica, en el cas de:

El veterinari i el propietari poden signar amb el dit des d’un dispositiu de pantalla tàctil com un
mòbil, tauleta o ordinador de pantalla tàctil.

El veterinari podrà escollir si vol fer el tràmit en paper o en forma electrònica. 

Si vol fer el tràmit de forma electrònica, signarà directament de forma electrònica sobre el
dispositiu tàctil. No serà necessari imprimir el document per signar. A més, tampoc caldrà
enviar-lo a l’AIAC, ja que el document, una vegada signat, tindrà validesa legal i serà
automàticament guardat al núvol.

Per gaudir d’aquesta millora, només cal tenir descarregada una aplicació portafirmes SPHERE
SING, que és gratuïta, i que es pot descarregar a través de la botiga d’aplicacions de qualsevol
dispositiu.

Hem desenvolupat un entorn digital que sincronitza l’aplicació portafirmes i l’aplicació de l’AIAC,
de manera que el mateix usuari d’accés i la contrasenya seran sempre els mateixos per
accedir a les dues aplicacions, fins i tot quan s’actualitzi la contrasenya:

Es facilita la feina al veterinari
No caldrà enviar una còpia a l’AIAC, ja que es
guarda directament al núvol
Els documents, allotjats al núvol, seran sempre
recuperables
Estalvi de costos d’impressió i d’enviament per
correu postal
Es redueix espai físic ocupat per arxivadors
Som més respectuosos amb el medi ambient

Quines importants millores de servei suposa la
signatura electrònica?
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Dels 74.156 documents, el 99,10% estan correctament signats, i es troben al núvol. 

De tota la identificació electrònica feta, 87.279, el
84,96% s’ha fet amb signatura digital (74.156).

3.3. ALTRES DOCUMENTACIONS I GESTIONS AIAC

Canvi de propietari / posseïdor
Canvi de domicili i modificacions de dades (telèfon, etc)
Baixes de microxips
Passaports d’animals de companyia
Inscripcions en l'AIAC de microxips registrats en altres comunitats del REIAC

Les principals gestions i processos realitzats per l’AIAC dels animals identificats i registrats són:

Aquestes tramitacions són fonamentals per poder disposar d’una base de dades amb
informació actualitzada i fiable.

L’AIAC ha realitzat les següents tramitacions de documentació en base al gràfic. 

El 73,73% dels documents de canvi de propietari
electrònic s’han fet amb signatura digital. I el 99,42% de
la signatura digital, estan correctament signats.
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S'han realitzat 7.817 canvis de propietari o posseïdor
amb signatura electrònica mentre que a través de
documentació de paper s'han realitzat 3.984.



Canvis domicili i
modificacions de dades 2.617

Traspàs REIAC 7.635

El 87,38% dels documents de passaport electrònics s’han fet amb signatura digital (8.136 dels
9.310). Dels passaports fets amb sistema de signatura digital, un 98,82% estan correctament
signats i al núvol.

El 83,29% de les baixes electròniques s’han fet amb
signatura digital (22.494 de les 26.426). I un 97,62%
estan correctament signades i al núvol. 

 L’AIAC ha rebut i tramitat 2.617 canvis de domicili i
modificacions de dades. 

L’AIAC ha inscrit 7.635 microxips procedents d’altres
comunitats del REIAC (Red Española de
Identificación de Animales de Compañía).

3.4. LOCALITZACIONS I PÈRDUES D’ANIMALS IDENTIFICATS

3.4.1. LOCALITZACIONS

Les localitzacions són comunicacions rebudes a
l’AIAC d’animals trobats identificats amb microxip.
L’AIAC contacta de forma immediata amb el
propietari per comunicar-li el trobament. De la
gestió d’aquestes localitzacions l’AIAC en fa un
seguiment per saber els animals que estan recollits
i recuperats pel seu propietari. 
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El percentatge d’animals recuperats dels
localitzats durant 2021 és de 85,53%.
L’AIAC contribueix a trobar aproximadament 2.500
animals a l’any.

3.4.2. PÈRDUES

Són les comunicacions d’animals perduts i identificats amb microxip rebudes i gestionades a
l’AIAC. L’AIAC fa un seguiment d’aquestes comunicacions de pèrdua a fi de confirmar si es
recuperen.

El percentatge d’animals recuperats dels perduts
durant 2021 és de 67,77%. 

En els darrers 10 anys l’AIAC ha atès més de
22.000 comunicacions d’animals perduts. 

3.5. TRUCADES REBUDES

Donar informació general del servei d’identificació amb microxip
Recollir la pèrdua temporal d’un animal identificat amb microxip i la localització d’un animal
perdut, iniciant de forma immediata la gestió per poder recuperar l’animal.

L’AIAC ofereix un servei d’atenció telefònica que té per objectiu:
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Durant el període gener a desembre, l’AIAC ha rebut
28.811 trucades, amb un promig diari de 78,93
trucades.

3.6. CONVENIS AMB AJUNTAMENTS I PROTECTORES

3.6.1. CONVENIS D'ACCÉS

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya a data 31 de desembre de 2021 té convenis amb
146 ajuntaments catalans, que permeten i faciliten l’accés directe de l’ajuntament a la base de
dades de l’AIAC, mitjançant la cessió d’una clau d’accés, que garanteix una més ràpida
localització dels propietaris dels animals de companyia identificats. 
Els convenis estan establerts en funció el número d’habitants del municipi.
La distribució d’aquests 146 convenis és: 

Informar sobre la tramitació i procediment de les diferents gestions relacionades amb la
identificació (canvis de propietari, modificacions de dades, etc).

L’AIAC disposa d’un servei d’atenció telefònica 24 hores, tots els dies de l’any. 

Els convenis estan establerts en funció del número
d’habitants del municipi.
La distribució d’aquests 146 convenis es pot
visualitzar al gràfic. 

Entre els Ajuntaments que tenen conveni signat amb el Consell, destaquem els de capitals de
província com Barcelona, Lleida i Girona, i municipis com Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant
Adrià del Besòs, Reus, Terrassa, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Mataró, Mollet del Vallés,
Manresa, Sant Cugat del Vallés, etc... 
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També té convenis amb diferents ajuntaments per la gestió del Cens, que facilita les condicions
entre els Ajuntaments, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient gestió per part de
l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia. A final de 2021 té vigent aquest
conveni amb 48 poblacions.

3.6.2. CONVENIS DE CENS

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té signats també 6 convenis de cens amb
protectores, amb l’objecte de fomentar la identificació i la tinença responsable d’animals de
companyia. 

Aquest any s'han inscrit 2.635 noves identificacions corresponents als convenis de protectores.

3.7. PLAQUES QR

3.7.1. ACTIVACIÓ DE PLAQUES QR

La placa identificadora en forma de penjol que incorpora un
codi QR s'envia al propietari o posseïdor que ha identificat a
l'animal juntament amb una carta que informa del tràmit del
registre a l'AIAC. 

La placa QR, penjada en el collaret de l'animal, facilita que
qualsevol persona que trobi un animal extraviat pugui
contactar amb el seu propietari, atès que podrà llegir les
dades de contacte a través del telèfon mòbil.

S’han distribuït un total de 131.869 plaques. 
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Col·laborar i coordinar amb l'AIAC, el departament comercial i el de comunicació en les
actuacions de gestió veterinària del CCVC. 

Gestionar les relacions amb els diferents Departaments de la Generalitat per fer: 
Resum de les reunions.

Seguiment i implementació dels aspectes acordats amb les directrius de Presidència.

Organitzar reunions de treball amb els tècnics dels departaments de la Generalitat
vinculats a la veterinària (Salut, Territori i Sostenibilitat i DARP).

Efectuar el seguiment i coordinació de les actuacions als ajuntaments pels convenis i
sol·licituds tècniques. Potenciar la col·legiació dels veterinaris, dels llicenciats i graduats.

Coordinar i implementar els diferents projectes del CCVC amb les comissions de treball:

Comissió de clíniques,

Comissió One Health.

Comissió de nuclis zoològics.

Comissió de Formació.

Programar la formació destinada a tot el col·lectiu veterinari:

Amb científics i professorat de la UAB, CRESA, IRTA i experts dels diferents sectors.

Cursos homologats i amb certificació.

Coordinació de la formació del Consell i la dels Col·legis.

Seguiment de l'estudi IRTA- CReSA de Covid-19 en animals de companyia.

Coordinar les relacions del CCVC amb: l'Acadèmia de Ciències Veterinàries, l'Associació
Catalana de la Història de la Veterinària i altres Institucions i seguiment dels seus convenis.

El setembre del 2020 es va crear el departament de gestió técnica, i encapçalat per l’Anna Vilà
que desenvolupa les següents funcions: 

4. GESTIÓ TÈCNICA

PÀGINA | 24MEMÒRIA D'ACTIVITATS



5. FORMACIÓ

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya organitza el
primer curs formatiu de l'ús prudent d'antibiòtics

– La resistència als antibiòtics és una amenaça per a la
salut pública i, segons l'OMS, causaran 10 milions de morts
l'any 2050.

– Des del 2019, és obligatori informar a l'administració del
subministrament d'antibiòtics en animal de producció i a
partir del 2022, ho serà també en petits animals.

La primera edició del curs formatiu de l'ús prudent
d'antibiòtics del CCVC va constar de tres ponències i una
taula rodona. Els temes principals que es van abordar van
ser: el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics (PRAN), el
marc normatiu del medicament veterinari a Catalunya i la
importància de la selecció adequada dels antimicrobians. 

PRAN ( 2019-2021)/Situació a l''Europa i a nivell mundial

Accions principals: Vigilància del consum/vigilància de bactèries patògenes

Obligacions dels veterinaris/comunicació prescripcions antibiòtics al GTR

Farmaciola veterinària/registres obligatoris/farmacovigilància veterinària

Incidències detectades receptes 2019

Problemàtica resistències als antibiòtics

Selecció adequada d’antimicrobians/porcí-vacú

Proposta metodològica per aplicar l'ús prudent sota en condicions de camp

Sensibilitat antimicrobiana i l'epidemiologia

El primer curs va ser realitzat durant el mes d’abril i va comptar amb el següent programari i
ponències: 

Ponència Cristina Muñoz

Ponència Mili Voltes

Ponència Lorenzo Fraile
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https://www.veterinaris.cat/CONSELL/userfiles/CONSELL/file/Curs_us_Prudent_Antibiotics_CCVC.pdf


Les funcions del veterinari d’explotació en la gestió sanitària i
de producció 

Famílies d'antibiòtics/Dosis mínima inhibitòria  

Bioseguretat a les granges pel control de les malalties 

L’ús prudent d’antibiòtics en els animals de companyia

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya organitza el
segon curs formatiu de l'ús prudent d'antibiòtics

El segon curs durant el mes de juny va comptar amb les
següents ponències i temàtiques: 

Ponència Inés Moreno (MAPA) - Veterinària

Ponència Carles Cristòfol (Facultat de veterinària UAB) –
Farmacèutic 

Ponència Jordi Baliellas (GSP)– Veterinari 

Ponència Salva Cervantes (Clínica felina Barcelona)- Veterinari

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
conjuntament amb IRTA CReSA organitza el
Seminari Web: Mascotes i SARS-CoV-2

Durant el mes de març es va realitzar un
seminari en línia juntament amb l'IRTA–CReSA,
Júlia Vergara va tractar de la "Susceptibilitat de
diferents espècies animals a la SARS–Cov-2" i
Joaquim Segalés de la "SARS-CoV-2,
epidemiologia i mascotes". Així mateix, l'IRTA-
CReSA va proposar fer un estudi amb la
recopilació de 450 mostres de sang (en gossos,
gats i fures).
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Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya s'han dut a terme diferents campanyes per   
promoure la professió, vacunació de les mascotes, entre d'altres. 
Aquí us deixem les que s'han realitzat durant l'any 2021.

6. CAMPANYES

GENER 

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DE LA
SALUT LLENCEN EL VÍDEO #RaonsperVacunarme

PER PROMOURE LA VACUNACIÓ ENFRONT LA
COVID-19

 
L'enllaç per veure el vídeo és aquest: 

https://www.youtube.com/watch?
v=qHnmB3auQuw 

ABRIL 

CAMPANYA PER PROMOURE LA VACUNACIÓ DE LES MASCOTES #ELMILLORVESTITÉSLAVACUNA

Coincidint amb l’inici de la Setmana Mundial de la Immunització (19 al 24 d’abril), el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya amb la col·laboració dels quatre Col·legis Oficials de
Veterinaris, hem iniciat la campanya: #ElMillorVestitÉsLaVacuna.

L’objectiu d’aquesta campanya és sensibilitzar els propietaris de mascotes, i la societat en
general, de la importància de vacunar les mascotes com la millor manera de prevenir les
malalties i de mantenir la salut de les persones que convivim amb elles.

Com s’ha vist amb la pandèmia de la COVID-19, el salt entre espècies de les malalties és i serà
cada vegada més freqüent. La vacunació creant una barrera immunitària ha de ser la manera
d'evitar que les malalties infeccioses es contagiïn. La convivència amb les mascotes és molt
estreta, per tant, cuidar de la seva salut és cuidar de la nostra salut.

La vacunació és un vestit fet a mida per a cada mascota, ja que té en compte diferents
aspectes: l’edat de l’animal, l’estat de salut, el lloc on viu, la darrera vegada que es va vacunar i
si viatjarà aviat. El veterinari és l’especialista que confecciona aquest “vestit” a mida fent una
anamnesi acurada. Per això, és indicada la consulta veterinària.
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Disposi del seu pla vacunal fet pel seu veterinari.
Que en revisi aquest pla vacunal sempre que sigui necessari i com a mínim una vegada
l’any.
Que la mascota estigui identificada i censada.

L’OMS ha establert l’estratègia “Units Contra la Ràbia” que pretén eradicar aquesta malaltia a
l'any 2030. 

La ràbia és la zoonosi més letal que es coneix; cada any moren 60.000 persones a tot el món.
Seguim demanant a l’Administració que la vacuna contra la ràbia sigui obligatòria a Catalunya.
Per a una tinença responsable cal que la mascota:

MATERIAL DE SUPORT PER A LA CAMPANYA

Els veterinaris som una peça clau per donar visibilitat
a la campanya. Per facilitar la participació a la
campanya, es va enviar a cada centre veterinari de
Catalunya, un cartell i deu tríptics.
El hashtag de la campanya va ser
#ElMillorVestitÉsLaVacuna

EL CONSELL DE COL•LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA COL•LABORA AMB EL CONGRÉS 333
EXPERIENCE

De l’11 al 13 de maig es va celebrar el primer 333 Experience Congress a Espanya, un congrés
virtual organitzat per 3tres3 que va comptar amb la presència d'experts del sector porcí.

Se suma a altres dos 333 Experience Congress que tindran lloc aquest any: la segona edició de
l”esdeveniment a Latam i el primer 333 Experience Congress a Àsia.
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7. LES COMISSIONS

El concepte One health (Una sola salut) es va anomenar formalment per l’OMS, la FAO i l’OIE
l’any 2010 amb l’objectiu d’abordar els problemes de salut humana, salut animal i
mediambiental d’una manera globalitzada. 
Actualment s’està implementant a escala local, regional, nacional i global, per obtenir uns
resultats òptims de salut i benestar. Entén la salut des d’una perspectiva col·laborativa,
multisectorial i interdisciplinària, ja que reconeix les connexions entre persones, animals i el
seu entorn compartit. 
Problemes tan crítics com l'emergència climàtica, la resistència als antibiòtics o la pandèmia
de SARS-CoV2, confirmen la validesa i rellevància d'aquest punt de vista. La globalització,
l'emergència climàtica i els canvis en el comportament humà donen als patògens moltes
oportunitats per colonitzar nous territoris, nous hostes i evolucionar cap a noves formes.

Membres

El CCVC va constituir la Comissió Científica One Health al desembre del 2020 està formada:

Dra. Maria dels Àngels Calvo, Llicenciada i Doctora en farmàcia per la
Universitat de Barcelona. Llicenciada i Doctora en veterinària per la
Universitat Complutense de Madrid. Diplomada en Sanitat i Especialista
en Microbiologia i Parasitologia. Catedràtica de Sanitat Animal per la
UAB. 

Dra. Natàlia Majó, Doctora en veterinària i actualment és la Cap del
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA. Professora
titular del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Facultat de
Veterinària de la UAB.
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Dra. Maite Martín, Degana de la Facultat de Veterinària, presidenta de
la Conferencia de degans i deganes de les Facultats de Veterinària d’
Espanya (CDVE), Presidenta de la plataforma One Health i Professora
del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’ Immunologia.

Dr. Lorenzo José Fraile, Doctor en veterinària. Professor agregat
d'Epidemiologia i Farmacologia de la Universitat de Lleida (2010-
actualitat). 

Aquest maig s'han incorporat a la Comissió One Health els següents membres: 

Dr. Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l’Hospital
Germans Trias i Pujol, de Badalona; director de l’Institut de Recerca de
la SIDA IrsiCaixa i referent mundial en la recerca del VIH, amb més de
700 articles publicats. Professor associat de la UAB i director de la
Càtedra de SIDA i Malalties Relacionades a la Universitat de Vic.

Dr. Tomàs Pumarola, cap de Microbiologia de l’Hospital de la Vall
d’Hebron, membre del Comitè Científic Assessor de la COVID-19 per a
l’abordatge de la pandèmia a Catalunya, ha estat membre de diversos
comitès d’experts tant de l’àmbit català com de l’espanyol, Catedràtic
de la UAB i investigador destacat.

Tomàs Montalvo, membre del Servei de Vigilància i del Control de
Plagues Urbanes de l’Agència de Salut Pública de Barcelona,
responsable del Programa de vigilància de mosquits i del Programa de
zoonosis transmeses per vectors, Investigador del CIBER
d’Epidemiologia i Salut Pública i docent al màster de Salut Pública de la
UPF.
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Bioseguretat alimentària: L’accés als aliments innocus i nutritius en quantitat
suficient és fonamental per mantenir la vida i fomentar una bona salut. Els
aliments insalubres que contenen bactèries, virus, paràsits o substàncies
químiques nocives causen més de 200 malalties que van des de la diarrea fins
al càncer. 

Control de zoonosis: Les zoonosis són un grup de malalties infeccioses que es
transmeten de forma natural d’animals a éssers humans i viceversa. Cal saber
que:

El 60% de les malalties infeccioses d’humana que existeixen són d’origen
zoonòtic.
El 75% de les malalties infeccioses emergents dels éssers humans (SARS-
CoV2, l'Ebola, el VIH, la influença, la ràbia, la febre de la Vall del Rift, la
brucel·losi, etc.) tenen un origen animal.      
5 noves malalties humanes apareixen cada any, i 3 són d’origen animal.

Les àrees de treball en les que el concepte One health és especialment rellevant
són:

La comissió One Health està formada per experts interdisciplinaris de l’àmbit de la salut
humana, salut animal i salut medi ambiental pretén fomentar sinergies entre professionals de
diferents àrees d’expertesa que contribuiran en la millora contínua i simultània de la salut
pública interconnectant la salut pública, la salut animal i mediambiental.

Objectius

El CCVC vol que la Comissió sigui un òrgan consultiu en les diferents àrees de treball que es
troben dins del concepte One Health, un instrument per fer més visible el paper dels
professionals de la salut, i una eina útil per seguir col·laborant amb l’Administració i enfortirà
els vincles de treball.

Els professionals poden aportar molt a la salut pública a través de la comissió científica One
Health: ens posem al servei de la societat, l’Administració pública i als mitjans de
comunicació.

Les àrees de treball
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Resistència als antibiòtics: La resistència als antibiòtics és avui dia una de les
majors amenaces per la salut mundial, la seguretat alimentària i el
desenvolupament. L’any 2050 es preveu que en el món hi haurà més morts
relacionades amb “les superbactèries” resistents que amb el càncer.

Emergència climàtica: El canvi climàtic està vinculat amb els determinants
socials i mediambientals de la salut. Entre 2030 i 2050, es preveu que el canvi
climàtic causarà unes 250.000 morts addicionals cada any.



Funcionament

Divulgar la importància del concepte One Health a l’Administració i al ciutadà en general
mitjançant notes de premsa i conferències dels diferents experts del país. 

Dissenyar una Jornada One Health anual per tractar les diferents àrees de treball.

Establir relacions amb diferents comissions One Health del territori estatal per reforçar el
concepte.

Presentar la Comissió One Health als diferents Consells de Col·legis Professionals per establir
convenis i fer col·laboracions conjuntes.

El CCVC creu essencial unir tots els professionals per assumir els reptes sanitaris als que
s’enfronta actualment  la societat. Per tant, els reptes de la Comissió pel seu funcionament són: 

Reptes generals
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Treballar sota el concepte one health, on està completament implicada la salut animal, la
salut humana i la salut mediambiental i en la que ha d’existir una cooperació entre els
diferents estaments sanitaris amb l’objectiu de millorar la salut de tots.

Prevenir a través de la vacunació, la bioseguretat i donar suport a la investigació. Es
necessita comptar amb més recursos per la investigació i s’ha de destinar més capital
humà que facilitin solucions que millori la salut pública i reduint així l’ús d’antibiòtics.

L’educació com a base. Comptar amb el nivell de coneixement necessari sobre la
resistència als antibiòtics i recolzar als futurs professionals és més que necessari.

Per totes les àrees anteriors descrites hem de partir d’aquests 3 punts bàsics:



La comissió de formació es va crear el mes de juliol. El seu objectiu és proporcionar formació
als veterinaris col·legiats de Catalunya. Les temàtiques formatives s'adequaran a les diverses
àrees i especialitats de la professió veterinària. 

La Comissió està formada per: 

Sra. Géraldine Hocsman- Col·legi Veterinari de Girona
Sr. Prudenci Irurre- Col·legi Veterinari de Barcelona
Sr. Rodrigo Freijanes- Col·legi  Veterinari de Tarragona
Sra. Teresa Milà- Col·legi  Veterinari de Lleida

7.3. LA COMISSIÓ NUCLIS ZOOLÒGICS 

La Comissió de Nuclis Zoològics (NNZZ) està formada pels següents membres: 

Sra. Anna Ortuño- Col·legi  Veterinari de Barcelona
Sra. Lourdes Ripoll- Col·legi  Veterinari de Tarragona
Sr. Rafael Mendieta- Col·legi  Veterinari de Girona
Sra. Marta Legido- Col·legi  Veterinari de Barcelona
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El CCVC i els  Col·legis Veterinaris de Catalunya volen implicar-se i col·laborar  en el compliment
de les normes bàsiques d’ordenació dels Nuclis zoològics en les matèries: condicions higiènico-
sanitàries,  seguretat, requisits mediambientals i benestar animal sempre des de l’enfocament
“One Health” posant de relleu els vincles existents entre salut animal, humana i ambiental. 
Per això és necessari una col·laboració amb l’objectiu de millorar la gestió sanitària que,
garanteixin la seguretat sanitària en aquests establiments. 
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7.2. LA COMISSIÓ FORMACIÓ

Gestió del centre
Personal i visites
Instal·lacions 
Materials i equipaments/boxes
Consultori veterinari
Nova entrada d’animals
Estat dels animals del centre d’acollida (Llarga estància)
Sortida d’animals del centre d’acollida
Pla sanitari
Eutanàsies
Neteja i desinfecció
Control de vectors/fòmit
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7.4. LA COMISSIÓ CLÍNIQUES

La comissió de Clíniques està formada per: 

Veronica Araunabeña - Presidenta del Col·legi Veterinari de Tarragona
Marta Legido - Col·legi Veterinari de Barcelona
Dolors Corredera - Col·legi Veterinari de Lleida
Rafael Mendieta - Col·legi Veterinari de Girona
Ricard Adan - Col·legi Veterinari de Barcelona

En els darrers anys ha augmentat la presència de gats a les poblacions. Els felins són capaços
d’adaptar-se a l’entorn en situacions adverses, això els converteix en potencials colons dels
espais aprofitables. Viuen en colònies i poden causar una acumulació de residus, olors i
desperfectes en els béns públics i privats que poden generar conflictes entre partidaris i
detractors de la seva presència. En alguns casos també poden representar una amenaça per
algunes espècies protegides, en especial, aus d’entorns marins i fluvials d’alguns municipis.
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Protocol actuació brot infecto-contagiós
Protocol de Benestar 
Protocol de recepció d’animals
Protocol d’ingrés
Protocol d’eutanàsia

S’han elaborat uns protocols per ser utilitzats en la gestió sanitària de les protectores. 

El CCVC vol oferir als Ajuntaments un servei que millori la gestió en l'àmbit sanitari i de Benestar
Animal dels NNZZ. 

Les administracions locals són competents segons la llei 22/2003* els és difícil però quantificar
les colònies de gats dels seus municipis, saber-ne el nombre d’animals que les conformen i el
seu estat sanitari. La gestió sostenible d’aquestes colònies és complexa pels diversos agents
que hi participen.

Aquest any el CCVC ha desenvolupat el programa GIF-VET (Gestió Integral Felina Veterinària),
sempre en una perspectiva "One Health" (una sola salut) un concepte fonamental en aquells
aspectes relacionats amb la interacció entre humans i animals, amb el benestar animal, les
zoonosis i les malalties emergents. L'actuació d'un veterinari en la gestió de les colònies de gats
urbans és fonamental i necessària. Pels seus coneixements en salut pública, zoonosis, sanitat i
benestar animal, el veterinari és el professional capacitat per oferir una visió tècnica
especialitzada en la gestió global de les colònies de gats. 

*Els Ajuntaments disposen d’àmplies competències en salut pública i benestar animal. La llei
22/2003, del 4 de juliol, de Protecció dels Animals, indica que correspon als Ajuntaments de
recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar
els animals salvatges urbans (Art.16.1).



PÀGINA | 35

Col·laborar amb les administracions a complir la legislació vigent.
Instaurar la colònia GIF-VET. És la colònia felina que està registrada al municipi, compta
amb un llibre de registre i amb els documents necessaris que defineixen la situació de
l’espai, els gestors responsables, la relació dels animals de la colònia, la seva identificació i
la documentació de control sanitari i la seva traçabilitat.
Identificar els animals que integren la colònia.
Controlar la reproducció.
Millorar i regular la situació sanitària.
Vetllar pel benestar dels gats, amb indicadors de benestar.
Definir els protocols i les bones pràctiques que garanteixin la salut pública.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA GIF-VET
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El dossier que es va preparar per fer la difusió per als ajuntaments i
Diputacions del programa Gif-Vet el podeu trobar al següent codi QR.



Els òrgans de govern del CCVC. Permanent i Plenari.

AIAC. Redacció de respostes a propietaris sobre diverses consultes relacionades amb els
seus animals, cartilles i passaports.

Convenis i contractes en la seva redacció i renovació del CCVC amb proveïdors
Ajuntaments, Consells Comarcals i Protectores.

Expedients deontològics en els que el CCVC n’és competent  i també en els expedients
col·legials.

Tràmits legals i notarials. Assessorament per l’atorgament d’escriptures.

Assessorament en tot el que concerneix a la llei i al reglament de protecció de dades de
l’AIAC.

Assessorament amb el Delegat de Protecció de Dades del CCVC sobre el requeriment
d'informació rebut de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Assessorament jurídic en assumptes administratius ha estat dirigit a les següents àrees:

8. ÀREA JURÍDICA

8.1. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS
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8.2. ASSUMPTES JUDICIALS

Recurs contenciós administratiu contra la Resolució PDA / 2907/2019 de 7 de novembre, per
la qual es convoca el procés de selecció per a proveir 760 places de l'escala superior
d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) de la
Generalitat de Catalunya.

Seguiment i direcció lletrada del recurs contenciós administratiu contra l’acord de la
Comissió Técnica de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya de “Modificació de
llocs de treball de personal funcionari” corresponent al període de 01-01-2021 fins el 19-05-
2021, pel que respecta, exclusivament, a la extinció de dues places de “Titulat/da Superior
Veterinari/a (Esp. Grupo 1).

Seguiment i direcció lletrada de la denúncia interposada contra Olescan i altres persones
físiques per presumptes delictes d'intrusisme professional, falsificació de documents
veterinaris, maltractament animal i tràfic de gossos amb documentació falsificada.



9. ACTIVITATS

Col·laboració del CCVC amb la Facultat de
Veterinària de la UAB

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya
(CCVC) i la Facultat de Veterinària de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van
iniciar una col·laboració i organitzen la primera
jornada "Us donem la benvinguda a la professió"
per als alumnes de primer curs. Els ponents
representen diferents àmbits dels sectors: Salut
pública, Seguretat Alimentària, benestar animal, la
investigació i la recerca biomèdica.

Estadística de les clíniques i Hospitals a Catalunya. Irene López 
Seguretat Alimentària. Jordi Gisbert i Claudia Caballero
Salut Pública. Mercè Almirall
Investigació i Benestar en animals de granja. Antoni Dalmau
Benestar animal en la recerca i gestió d'estabularis. Sara Capdevila

Les temàtiques desenvolupades varen ser les següents:

9.2. CAMPANYES DE DIVULGACIÓ I ALTRES ACCIONS 

Durant el mes d'abril es va engegar la campanya de vacunació "Protegeix el teu animal,
vacuna'l" fent èmfasis en la vacuna de la ràbia. L'eslògan el millor vestit per la teva mascota és
la vacuna. Vegeu cartells de la pàgina 28.
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9.1. JORNADA DE FORMACIÓ "US DONEM LA BENVINGUDA A
LA PROFESSIÓ". 

9.3. DIA MUNDIAL DE LA RÀBIA (28 DE SETEMBRE)

El CCVC va divulgar un manifest per l'obligatorietat de la vacunació antiràbica. Realitzat per la
Dra. Maria Àngels Calvo. 



9.5. CONCURS DE FOTOGRAFIA

El 3 de maig i per vuitè any consecutiu, el CCVC va organitzar
el Concurs de Fotografia.

Es van rebre 1500 fotografies que varen participar en dues  
 categories: La més Bonica i La més Original. Les fotografies
guanyadores i els dos accèssits varen ser premiades. 

Fotografies guanyadores
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9.4. COL·LABORACIÓ CCVC AMB L'AJUNTAMENT DE SABADELL

El CCVC va assessorar l'Ajuntament de Sabadell en la
campanya de tinença responsable d'animals. 



L'objectiu de l'àrea de comunicació del CCVC és donar a conèixer a la societat l'àmbit
d'actuació de la professió veterinària i valorar la seva expertesa en control de zoonosi, benestar
animal, sanitat animal, seguretat alimentària, producció animal i control de qualitat. Aquesta
àrea comunica als col·legiats la informació rellevant sobre les activitats del CCVC, de
l'actualitat del sector i les seves especialitats i àmbits mitjançant comunicats, tríptics, xerrades,
conferències i notícies a plataformes digitals.

10. ÀREA DE COMUNICACIÓ

Durant tot el 2021, l'àrea de comunicació ha enviat notes de premsa als mitjans de
comunicació. Aquesta constància i la qualitat del contingut ha permès que el sector periodístic
reconegui les aportacions del CCVC, com una font d'informació fiable, objectiva i professional
que han de tenir en compte i consultar quan han d'elaborar reportatges relacionats amb la
professió. 

La base de dades del CCVC s'ha anat eixamplant per incloure les peticions de premsa que
s'anaven rebent. 

Recollim les notes de premsa.

10.1. NOTES DE PREMSA

Els partits estan d’acord en rebaixar l’IVA veterinari

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya es reuneix amb la delegada de govern, Sra.
Teresa Cunillera per buscar sinergies i agilitar les exportacions de productes d’origen animal  

GENER
Els Col·legis professionals de l'àmbit de la salut llencen el vídeo #RaonsperVacunarme amb un
missatge conjunt per promoure la vacunació enfront la Covid-19 

FEBRER

JULIOL
El CCCVC assessora l’Ajuntament de Sabadell en la campanya de tinença responsable
d’animals 

El CCVC es reuneix amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Sra. Laura Borràs 

El CCVC inicia reunions de treball amb les Diputacions de Catalunya 
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https://www.veterinaris.cat/els-partits-estan-dacord-en-rebaixar-liva-veterinari-i-tot-i-aixi-lesmena-no-es-aprovada-als-pressupostos-generals-de-lestat/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-es-reuneix-amb-la-delegada-de-govern-per-buscar-sinergies-i-agilitar-les-exportacions-dorigen-animal/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-es-reuneix-amb-la-delegada-de-govern-per-buscar-sinergies-i-agilitar-les-exportacions-dorigen-animal/
https://www.veterinaris.cat/els-col%c2%b7legis-professionals-de-lambit-de-la-salut-llencen-el-video-raonspervacunarme-per-promoure-la-vacunacio-enfront-la-covid-19/
https://www.veterinaris.cat/els-col%c2%b7legis-professionals-de-lambit-de-la-salut-llencen-el-video-raonspervacunarme-per-promoure-la-vacunacio-enfront-la-covid-19/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-assessora-lajuntament-de-sabadell-en-la-campanya-de-tinenca-responsable-danimals/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-es-reuneix-amb-la-presidenta-del-parlament-de-catalunya-laura-borras/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-inicia-reunions-de-treball-amb-les-diputacions-de-catalunya-2/


La Facultat de Veterinària de la UAB i el Consell expliquen als alumnes de veterinària les sortides
professionals

El Consell es reuneix amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de
Catalunya per establir línies de treball 

El Consell presenta el Manifest Contra la Ràbia amb el suport de diverses Entitats.

El CCVC amplia la Comissió "One Health" amb la incorporació de reconeguts experts en salut
humana i ecosistemes

10.2. XARXES SOCIALS

10.2.1. FACEBOOK I INSTAGRAM

Durant l'any 2021, l'abastament del Facebook ha estat de 42.776 amb un increment del 157%. Pel
que fa a l'abastament d'Instagram ha estat de 14.894 amb un increment del 126,7%. 

S'han obtingut 118 nous m'agrada a la pàgina de Facebook i 9 nous seguidors d'Instagram. 

Facebook ha tingut un total de 947 visites, fet que representa un 97,3% d'increment i per la seva
banda, Instagram ha tingut 2718 visites, fet que comporta un 99,9%.

L'audiència total de Facebook és de 567 seguidors i a Instagram de 1.233. Del Facebook es
poden extreure que els nostres seguidors en un 78% són dones d'entre 35 a 44 anys i
demogràficament són de Barcelona, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Badalona i Reus. 

SETEMBRE

D'Instagram s'extreuen que els nostres seguidors en un 80,9% són dones d'entre 25 i 44 anys i
demogràficament són de Barcelona, Lleida, Terrassa, Reus i Sabadell.
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https://www.veterinaris.cat/la-facultat-de-veterinaria-de-la-uab-i-el-ccvc-expliquen-als-alumnes-de-veterinaria-les-sortides-professionals-mes-desconegudes-2/
https://www.veterinaris.cat/el-ccvc-es-reuneix-amb-el-departament-de-recerca-i-universitats-de-la-generalitat-de-catalunya-per-establir-enllacos-de-treball-2/
https://www.veterinaris.cat/el-consell-de-col%c2%b7legis-veterinaris-de-catalunya-presenta-el-manifest-contra-la-rabia-amb-el-suport-del-col%c2%b7lectiu-medic-2/
https://www.veterinaris.cat/el-ccvc-amplia-la-comissio-cientifica-one-health-amb-la-incorporacio-de-reconeguts-experts-en-salut-humana-i-ecosistemes/
https://www.facebook.com/ConsellVetCat
https://www.instagram.com/ccvc_veterinaris_cat/?hl=es


Aquests són alguns posts realitzats a Facebook i a Instagram.

10.2.2. YOUTUBE

Es van realitzar sis vídeos que es van emetre de forma pública per a YouTube. Us mostrem els
títols i les visualitzacions d'aquests vídeos. 

Reunió amb el DARP sobre les incidències en la prescripció d'antibiòtics
269 visualitzacions 

GENER

FEBRER

Reduir l'IVA veterinari #ElsPolíticsResponen
484 visualitzacions

Veterinaris que gestionen la COVID #ElsPolíticsResponen 
149 visualitzacions 

MARÇ

Seminari Web amb IRTA-CReSA: SARS-CoV-2 i mascotes
261 visualitzacions 
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https://www.youtube.com/channel/UC4UD453wX0n1DX6QjB1TsXQ
https://www.youtube.com/watch?v=G-xFCDtjwUo&t=472s
https://www.youtube.com/watch?v=sl-hJa5ivIk
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9C963w10k&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9C963w10k&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1LWEYEskZkA


Dia Mundial del Veterinari i de la Veterinària
45 visualitzacions 

SETEMBRE

ABRIL

Et Donem la Benvinguda a la Professió
163 visualitzacions
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CAPTURES DE PANTALLA DE VÍDEOS A YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=7w5OhlaM62w
https://www.youtube.com/watch?v=8bfQlucXods&t=9805s



