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EDITORIAL I
Donat l'interès que ha suscitat en tots els professionals la notícia de la

presentació del avantprojecte de llei per la qual es modifica la llei del 2/1974

del 13 de febrer reguladora dels Col·legis Professionals per a adequar

l'exercici de les professions col·legiades a la legislació en matèria de

competència, us transcrivim en el nostre butlletí, el text íntegre de la

declaració i manifest de la Intercol legial de Col·legis Professionals de

Catalunya, a-la qual pertanyem, sobre lïnforme i l'avantprojecte esmentat.

Amb posterioritat seguirem informant-vos de les mesures i preses de

posició que es vagin adoptant, estant al mateix temps oberts a quantes

suggerències vulgueu enviar-nos.

A la vista de l'informe sobre el lliure
exercici de les professions realitzat pel Tribu-
nal de Defensa de la Competència el proppas-
sat mes de juny i, sobretot analitzat l'esbor-
rany del projecte de Llei de reforma de la Llei
2/1974 de 13 de febrer, de Collegis Profes-
sionals, es veu en la imperiosa necessitat de:

1.- Constatar la conveniència d'adaptar
l'exercici de les diferents professions, a l'em-
par del recent ordenament jurídic que es
desprèn del Tractat de la Unió Europea.

2.- Recordar que, a l'àmbit de la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya, la Generalitat
de Catalunya tè competència deCatalunya,exclusiva sobre
Col legis Professionals I exercici de les profes-
sions titulades sense perjudici d'allò que
disposen els articles 36 i 139 de la Constitu-
ció Espanyola.

3.- Fer avinent que a Catalunya hom es
regeix per la Llei 13/1982, de 17 de desem-
bre, de Col legis professionals del Parlament
de Catalunya i per aquelles altres disposi-
cions reglamentàries que ta desenvolupen;
normativa tota ella de conformitat amb la
Constitució Espanyola de 29 de desembre de
1978 i amb l'Estatut d'Autonomia de Catalu-
nya de 31 de desembre de 1979 sens perjudi-
ci de l'aplicabilitat, en el seu cas, de la Llei
estatal de Collegis Professionals 2/1974, de
13 de febrer, en tant que obliga l'acompliment
de les normes constitucionals derivades dels
articles 36 i 139 de la Constitució Espanyola.

4.- Lamentar el to en què ha estat redac-
tat l'informe sobre el lliure exercici de les
professions per part del Tribunal de Defensa
de la Competència, més en la línia de comba-



EDITORIAL (continuació) -

tre unes corporacions de dret públic que,
digui el que digui aquell tribunal, han estat i
són vertebrado necessària d'una bona part de
la societat civil, que no pas en el que hauria
d'haver estat l'informe del Tribunal, es a dir,
el resultat d'una rigorosa anàlisi feta per tots
els implicats: Administracions, professionals
i consumidors.

5.- Coincidir amb el Tribunal pel que fa a
la encara avui necessària col legiacíó obligatò-
ria, sobretot quant a la no limitació de l'àmbit
territorial d'actuació professional, indepen-
dentment de l'àmbit territorial del Collegi
d'adscripció, i per palès que els aspectes
treunes a corporacions i drets, publicitat i
estructura de l'activitat econòmica del profes-
sional poden i han de ser revisats en la línia
d'una millor competitivitat, alhora lliure però
deontològicament controlada.

6.- Denunciar que l'anunciat qüestiona-
ment de la reserva d'activitat en un moment
com l'actual, d'excés de professionals titulats
en algunes activitats i d'envaiment de noves
i nombroses titulacions universitàries, pot
constituir l'embrió d'un seguit de conflictes
entre professionals que no milloraran la
competitivitat i, en canvi, a curt termini,
acabaran per perjudicar l'usuari, creant un
clima de degradació dels estudis universitaris
i frustació dels professionals.

7,- Discrepar de l'esborrany del projecte
de Llei de normes reguladores de Col legis
professionals, en tant que són producte d'una
actuació precipitada que no beneficia l'usuari
i en canvi comporta seriosos riscos per la
tasca de servei a la col lectivitat, que tenen i
exerceixen des de sempre els Col legis Profes-
sionals.

8.- Recordar al Govern Espanyol que qual-
sevulla modificació en matèria de col legis
professionals haurà de passar prèviament pel
compliment de l'article 105 a) de la Constitu-
ció Espanyola, 1304 de la llei de Procediment
Administratiu i 2.2 de l'actual Llei estatal de
col legis professionals, on es regula l'audièn-
cia i procediment d'elaboració de les disposi-
cions administratives que ens afecten.

9.- Instar del Parlament de Catalunya, i
prèvia consulta amb les nostres organitzaci-
ons col legials, la iniciativa legislativa adient
en la línia de les obligacions dimanants del
Tractat de la Unió Europea.

10.- Demanar, finalment, al President de la
Generalitat de Catalunya, com a director i
coordinador de l'acció del Consell Executiu o
Govern i, com a exponent de la més alta
representació de la Generalitat i ordinària de
l'Estat a Catalunya, faci sentir el posiciona-
ment d'aquesta Intercol legial de Col legis
Professionals de Catalunya davant del Parla-
ment i del Govern de l'Estat.

Barcelona, 21 de juliol de 1992.

La Intercol legial de Col legis Professionals
de Catalunya, una vegada analitzat i debatut
el "Anteproyecto de Ley de las normas regula-
doras de los Colegios Profesionales", es veu
en la necessitat de declarar:

1.- Que s'afirma i ratifica en el Manifest de
la pròpia Intercol legial det proppassat 21 de
juliol, en tant que l'avantprojecte atempta
greument els drets constitucionals de les
nostres Corporacions a Catalunya, el dret que
es deriva de L'Estatut d'Autonomia.

2.- Que si bé la Generalitat de Catalunya
té competència sobre Col legis professionals
i exercici de les professions titulades, això no
obsta per tal que, sense precipitació, hom
pugui reformar la normativa estatal i/o auto-
nòmica en matèria de Col legis Professionals
de tal manera que, tot pensant en el Tractat
de la Unió Europea, es puguin definir els
principis bàsics i informadors dins d'un pro-
cés de consens en el qual hi intervinguin tots
els agents interessats.

3- Constatar una vegada més que la
reforma de la Llei estatal de Col legis Profes-
sionals (Llei 2/74. de 13 de febrer, modificada
per la Llei 74/78, de 26 de desembre) ha de
fer-se, en el seu cas, per la via d'una llei de
Bases, de conformitat amb el que assenyala
la Sentència del Tribunal Constitucional 76/83
de 5 d'agost, que declara que correspon a la
Legislació estatal fixar els principis i regles



EDITORIAL, (continuació)

bàsiques on hauran d'ajustar llur organització
i competència les Corporacions de Dret Públic
representatives d'interessos professionals.

4.- Ens oposem radicalment a l'avantpro-
J«cte per les raons esmentades amb anteriori-
tat, per la precipitació del mateix, perquè és
una reforma Induïda per un informe del Tribu-
nal de Defensa de la Competència que no és
ni oportú, ni objectiu, ni just amb els Col legis
i llurs professionals, ni millora les garanties a
la societat i als professionals, i perquè en la
forma que ha estat tramitat ha obviat a la
practica la necessària intervenció que les lleis
reserven expressament a les nostres corpo-
racions.

5.- Així mateix, i tal com anunciàvem en el
Manifest del 21 de juliol, demanem de la més
alta representació de la Generalitat i Ordinà-
ria de l'Estat a Catalunya, faci seu el posicio-
nament d'aquesta Interool legial, sense perju-
dici de postular el necessari consens en una

futura Llei de Bases de Col legis Professionals
i d'adequar, en el que sigui exigible, la legisla-
ció autonómica en sintonia amb el nou orde-
nament jurídic que aconsella l'aplicació del
Tractat de la Unió Europea.

6.- Finalment, fem avinent a la Presidència
del Govern Espanyol la conveniència de que
et"Anteproyecto de Ley de las Normas Regula-
doras de los Colegios Profesionales" sigui
retirat per part del Ministeri que en té la
iniciativa, sense perjudici que hom pugui
actuar per la via de la Iniciativa legislativa
ordinària prèvia intervenció per medi de
consurta de totes les nostres corporacions.

Barcelona, 1 de setembre de 1902.

Addenda: El present document ha estat apro-
vat pel Plenari de la Interco) legial de Col legis
Professionals de Catalunya en el dia de la
data.

LOTERIA DE NADAL

Com cada any el Col legi juga a la Lotería de Nadal, amb el número:

4 O

en participacions de 500, 1.000, 2.000, 3.000 i 5.000 pessetes.

Us recordem que cada participació té un increment
del 10% amb destinació al

Fons Mutual d'Ajuda



TERCERA REUNIÓ DE VETERINARIS
DE CATALUNYA

El passat 4 d'octubre es va celebrar a Girona la Tercera Reunió de Veterinaris de
Catalunya, a Tacte organitzat pel Col legi Oficial de Girona i dirigit pel seu president, Sr.

Josep Godia, va començar amb una visita al Saló Internacional del Cavall (que se

celebrava a la població aquestes mateixes dades), seguidament es va assistir a una missa

a la Catedral i visitar el seu Museu on es troba el famós "Tapís de la Creació".

Tres-centes cinquanta persones van assistir al la Celebració de Sant Francesc, entre

elles el diputat Josep Arnau, l'alcalde de Platja d'Aro (lloc on es va fer el dinar) i l'ex-

conseller d'agricultura Agustí Carol. A l'acte no van poder ser presents el President i Vice-

president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per trobar-se com a únics

representants espanyols a la III Assemblea Ordinària de l'Associació Panamericana de

Ciències Veterinàries, en el seu lloc i com a representants del Consell i Presidents dels

Col·legis Veterinaris de Barcelona i Girona respectivament, assistiren els Sr. Joaquim

Sabaté i Sr. Josep Godia.

La setmana del 3 al 12 d'octubre passat, el President del Consell de Col·legis

Veterinaris de Catalunya, Sr. Ricart i el Vice-president, Sr. Liñán, van assistir com a únics

observadors delegats de Espanya i Catalunya a la "Asociación Panamericana de Ciencias

Veterinarias "PANVEC)", que va reunir a representants de tota América per a intentar fer

un primer esborrany de nous estatuts que homogeínitzin i regulin els temes veterinaris.

Tantmateix, el Sr. Liñán va tenir l'honor de signar l'Acta Fundacional de la Constitució de

la "Asamblea Panamericana de Médicos Veterinarios" representant a Espanya.

100 ANYS DE ZOO

El passat 25 de setembre el Zoològic va cumplir cent anys. Desde el Col legi volem felicitar

a tots aquells professionals que han fet possible que el Zoo de Barcelona pugui comptar-se avui

entre els millors del m6n.

* * *



ARXIU DÏDENTIFICACIÓ DANIMALS DE COMPANYIA
(A. I. A. C.)

Es prega a tots el col legiats que vulguin impresos per tatuatge i per indexel que, abans de
passar a recollir-los pel Col legi, truquin per telèfon per encarregar-los.

Tanmateix, es prega que si han efectuat tatuatges o Indexel els enviïn amb la major brevetat
a la seu de l'Arxiu, ja que en cas contrari aquest perd efectivitat, havent-se donat casos de
trobada d'animals i no haver rebut el document mitjançant el qual es pot localitzar al propietari.

La Comissió de Deontologia vol felicitar als sindicats, Col·legis i Consell de Veterinaris
de Catalunya, així com a tota els companys que han fet possible la vaga i les negociaci-
ons amb l'administració de Catalunya, ja que ha fet les següents consideracions:

1.- Són justes les reivindicacions.
2- Ha estat un pas molt important per a la conscienciació de la tasca del veterinari

en ca scontrari

3.- El col lectíu de veterinaris ha entrat en ple dintre dels mecanismes democràtics
que ha d utilitzar sempre que tingui problemes per resoldre.

4.- Els veterinaris, amb la seva resposta solidària, han demostrat la seva capacitat
d'actuar conjuntament superant interessos individualistes.

El Sindicat de Veterinaris de Catalunya, SUC, està organitzant un curs de Formació
Ocupacional com a centre col laborador del Departament de Treball de la Generalitat per
a veterinaris/as en atur majors de 25 anys. Per apuntar-se al mateix cal trucar els
dimarts i divendres al Col legi de Veterinaris de Barcelona Tel. 212 12 08 - 211 66 24 de
les 17,00 a 20,00 hores.

I

A efectes de la continua demanda per part de diferents empreses
del llistat de col·legiats, preguem que si algú no desitja sortir a aquest
llistat, ens ho faci saber per carta.

Secretaria del
COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA



COMITÈ ASSESSOR

CENTRES AUTORITZATS DURANT AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE

- HOSPITAL VETERINARI SANT GERVASI -
Pg. Sant Gervasi, 73 . Barcelona

- MISTER GUAU -
c/Consell de Cent, 250. Baroelona

- S.V.V. CENTRE VETEfilNARi -
Cta. Barcelona s/n. Santa Eulàlia de Ronçana

- CENTRE VETERINARI LLUÇANÈS -
Pont,3. Prat del Lluçanès

- BESTIOLES -
Plaça Major, 22. Santa Maria de Palautordera

- CENTRE VETERINARI DE MONTMELÓ S.C.P. -
c/Josep Tarradellas, 28. Montmeló

CENTRE VETERINARI DEL VALLÈS
Av. Pompeu Fabra, 29. Montmeló

s/n.Santa VETERINARI TIANA
C/Jaume Amat, 18. Tiana

(Avans situat al c/Centre, 20 baixos)

* * *

CENTRES NO AUTORITZATS

- OCELLERIA U\ FONT -
Plaça Fernando Reyes, 9. Barcelona.

BONACAN 2000
c/Mallorca, 134. Barcelona

Per motius de reestructuració interna la Revista que edita el Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya, "Annals Veterinaris" no sortirà
fins al proper any 1993. Esperem que a partir de llavors us pugui arribar
periòdicament cada tres mesos.

Gabinet de Premsa del Consell
de Col legis Veterinaris de Catalunya



La "ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DEL INSTITUTO
QUÍMICO DE SARRIA"

ens informa que per raons de força major les "XVIII JORNADES DE PRODUCTES
FITOSANITARIS" se celebraran els dies 3 i 4 de novembre, en lloc de les dades anunciades
anteriorment. El lloc de celebració serà el "Fòrum Tibidabo" de Barcelona, c/Teodor
Roviralta, 65.

PERSONAS QUE ES DONEN DE BAIXA EN LA
BORSA DE TREBALL

La Borsa de Treball del Col legi Oficial de
següents persones, per no haver actualitzat
en la circular.

anterio
L l u í s

Francesc J.
Francisco
M*. del Mar
Alícia
Àngels
Elvira
Jofre
M'.Angels
Josep A.
elMar
Josep
M*. del Mar
Ramón
Silvia
Josep
Ester
Emma
Franciso
Mònica
Melchor
Manel
Consol
Isabel
Josep
Joaquim

ARTIGAS MATEO
BOFILL DE VALLS
BERTROLI MOTA
BULNES GALINDO
CABESTANY GARCÍA
CALVET SILLES
CARBÓ LOZA
CARBONELL AREGALL
CIVIT RUIZ
COSTA MENA
DUASO PÉREZ
ESCARTIN AMAT
FÀBREGAS SAGUÉ
FERRETE TORNÉ
FONTANILLAS GIRALT
FRANCINO ROCA
GALLACH FRANCESCH
GARCÍA CIR
GÓMEZ BALLESTÉ
GÓMEZ GIRÓN
GONZÁLEZ GAGO
GONZÁLEZ TORRES
GIMÉNEZ JORDANA
IGLESIAS MARTÍNEZ-SORIA
JODAR AGUILERA
LARGER GREGORI

-GRADO PADRENY

Veterinaris de Barcelona, dóna de baixa a les
a temps el seu currículum tal i com es demanava

Ma. Josep
Luís
Enric E.
Berenice
Ramón
Robert
Montserrat
Joan M.
Valentina
Pere
Carmen L.
Maria
Jordi
Fernando
Josep
Jordi
Carme
Marisol
Sara
Montserrat
Ester
Montserrat
Montserrat
ítala
Josep M".
Emma

MOLINA LÓPEZ
MONTAÑA SERRA
MUÑIZ ROCA
MURÍA TORRES
NAVARRO ARTERO
POMAR GARCÍA
PONS CASANOVES
QUEVEDO TERRÉ
REBORDOSA TRIGUEROS
RENEDO IGAL
REQUENA TRENDE
REVERTER GARRIDO
ROCA FERRÉ
ROCAMORA TORRENTS
ROQUET BAUCELLS
ROVIRA CAMBRA
RUIZ BEUMALA
RUIZ MEA NA
SAEZ ALLO
SALADRIGAS GÓMEZ
SARTO JORBA
SAYOL MASIQUES
SEGURA MONTAÑA
SUNYER DEQUIGIOVANNI
TRENS AYERBE
TUDELA COLLADO



La setmana del 19 al 23 d'octubre de 1992, una Comissió d'Experts anomenada per la
Comissió de Formació Veterinaria de la CE, va visitar la Facultat de Veterinària de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), per avaluar si la seva titulació pot ser homologada i per tant,
válida per a exercir la professió lliurement a qualsevol país de la comunitat.

Després d'analitzar tots els programes i característiques del centre, així com de la seva
relació amb el treball extern i els cursos de postgrau, s'han entrevistat amb la totalitat de
professors de la Facultat de Veterinària, amb gran nombre d'alumnes, amb els Col·legis
Professionals, empreses, membres de les institucions polítiques, de l'Administració, se Serveis
i Sindicat. La Facultat tindrà aproximadament dos anys per posar-se al nivell de les altres
facultats homologades, en el cas que hagués de modificar-se quelcom.

El grup d'experts ha estat format per:

Dr. Med. Vet. M. HESSELHOLT
Den Kongelige Veterinaer og
Landbohojskole.

Bulowsvej 13.

DK 1876 FREDERIKSBERG.
Basic Science.

Professor A. memb
Faculty of Veterinary Medicine
Royal School of Veterinary Studies.
Summerhall
GB- EH 9 IQH EDINBURGH
Cl in ¡cal Science.

Dr. Vet. CRISTIAN DUMON
Clinique Vétérinaire
Rué Saint-Roche 10.

F- 78200 MAINTES-LA JOLIE.
Clinical Science.

Dr. Vel. HOPPE
Der Budesminister fur Gesundheit

Referat 425

Deutschherrenstrabe 87
D- 5300 BONN 2.
Food Hygiene.

ASSESSORIA JURÍDICA

ESTUDI RELATIU AL PROJECTE DE REIAL DECRET
SOBRE MEDICAMENTS VETERINARIS

La Comissió de Treball, reunida a la seu del Col legi Oficial de Veterinaris de la Provincia de
Barcelona, el passat 6 dels corrents, constituida pels Veterinaris Sr. José M". Castelar Castelar,
Sra. Pilar Gurria Bellido, Sr. Jordi Manubens Grau i Sr. Juan Beltran Rahola. Assessor Jurídic,
després d'un estudi del Projecte de Real Decret sobre medicaments veterinaris, varen emetre
les següents conclusions:

1 - Com s'estableix en la exposició de motius de) Projecte del Real Decret mencionat, els
medicaments veterinaris han vingut regulant-se pef Reial Decret 163/1981 sobre productes
zoosanitaris i altres substàncies medicamentosos i altres destinades a la nutrició animal.

Tanmateix, es menciona que la Inoorporacl6 d'Espanya a la CEE ens obliga a l'adaptacl6
de la nostra Leglslaci6 a la Comunitària, I al mateix temps la promulgacl6 de la llei 25/1990
del 20 de desembre del medicament, exigeixen actualitzar la normativa sobre medicaments
veterinaris, mitjançant el desenvolupament reglamentari de dita llei. S'afirma que es
recullen en aquesta disposició diverses directives 81/851, 81/852 sobre medicaments
veterinaris i posteriors modificacions de les mateixes 87/20, 90/676 i 90/677, així com



D.O.L núm. L237. 20-8-1992
Comisión, Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 1992, por la que se modifica la Decisión
83/471 /CEE relativa al Comité de control comunitario para la aplicación del modelo de
clasificación de las canales de bovinos pesados.

Decisión de la Comisión, de 15 de julio de 1992, por la que se establece la lista de los puestos
de inspección fronterizos preseleccionados para realizar los controles veterinarios de los
productos procedentes de terceros países.

Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 1992, por la que se establece determinadas
condiciones que permiten establecer excepciones al principio del examen clínico individual de
los animales procedentes de terceros países.

D O L núm. L247. 27-8-1992
Comisión, Decisión de la Comisión, de 27 de julio de 1992. relativa a las condiciones
zoosanitarias y al certificado veterinario para la importación de esperma de animales de la
especie bovina procedente de Checoeslovaquia.

Decisión de la Comisión de 27 de julio de 1992, relativa a los cuestionarios de las Directivas
sobre aguas.

Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 1992, que modifica, en lo que concierne a deter-
minados países del este de Europa, la Decisión 91/449/CEE por la que se establecen los
modelos de certificados sanitarios para la importación de productos cárnicos de terceros
países.

Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 1992, relativa a determinadas medidas de protección
contra la peste porcina africana en Ordena (ttalia)

DOL núm. L248. 28-8-1992
Comisión, Decisi6n de la Comisi6n de 27 de jullo de 1992, por la que se establecen las Directlvas
de equipos de recogida de embriones autorizados en terceros países para exportar a la
Comunidad embriones de la especie bovina.

Decisión de la Comisión, de 31 de julio de 1992, por la que se modifica la Decisión 92/255/CEE
por la que se confecciona una lista de establecimientos de recogida de esperma autorizados
para la exportación a la Comunidad de esperma ultraoongeiado de animales domésticos de la
especie bovina procedente de ciertos terceros países.

D.O.L núm. L257. 3-9-1992
Reglamento (CEE) n. 2564/92 de la Comisión, de 2 de septiembre de 1992, por el que se
modifica el reglamento (CEE) n. 2385/91 por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de ciertos casos especiales relativos a la definición de productores y agrupaciones
de productores en el sector de la carne de ovino y caprino.

DOL. núm. L260. 5-9-1992
Consejo. Directiva 92/66/CEE del Consejo, de 14 de julio de 1992, por la que se establecen
medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle.

Decisión de la Comisión, de 2 de septiembre de 1992, relativa a la autorización de métodos de
clasificación de canales de cerdo en Dinamarca.

Decisión de la Comisión, de 2 de septiembre de 1992, relativa a las condiciones de policía
sanitaria y a los certificados zoosanitarios requeridos para la Importación de animales
domésticos de las especies bovina y porcina procedentes de Suiza

O.O.L. núm. L264 10-9-1992
Reglamento (CEE). n. 2621/92 de la Comisión, de 9 de septiembre de 1992, relativo a la
expedición de certificados de importación para las carnes de vacuna de alta calidad, frescas.
refrigeradas o congeladas.



BOE núm.218, día 10-9-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretarla del Gobier-
no. Producto» químicos.- Orden de 31 de agosto de 1992 por la que se actualiza el anexo I
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

BOE nüm.232, día 26-9-1992
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobier-
no. Productos cárnicos.- Orden de 24 de septiembre de 1992 por la que se establecen las
condiciones de solicitud de clasificación de los establecimientos elaboradores de productos
cárnicos. ,

BOE núm.237, día 2-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ganadería. Certámenes-
Resolución de 25 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Ganaderos, por la que se modifica la de 29 de febrero por la que se aprueba el calendario oficial
de certámenes ganaderos a celebrar durante el presente año.

BOE núm.239, día 5-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Denominaciones específicas -
Orden de 22 de septiembre de 1992 por la que se ratifica la aprobación del Reglamento de la
Denominación Específica "Ternasco de Aragón" y su Consejo Regulador.

BOE núm.237, dia 2-10-1992
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sanidad animal- Real Decreto
1114/1992, de 18 de septiembre, por el que se establece las normas relativas a ta leucosis
enzoótica que han de cumplir los bovinos de reproducción o de producción destinados a
comercio intracomunitarlo.

A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . - Resolución de 11 de septiembre de 1992, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Educador de Medio
Ambiente.

BOE núm.241, día 7-10-1992
Ministerio para las Administraciones Públicas. Organización- Real Decreto
1149/1992, de 25 de septiembre, por el que se modifica la estructura orgánica básica del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

BOE núm.243, día 9-10-1992
Adminis t rac ión Local . - Resolución de 22 de septiembre de 1992, de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior
de Medio Ambiente.

aO.Lnúm. 0223. 318-1992
Comité Económico y Social, Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a
la higiene de los productos alimenticios.



altres directrius 91/412, 87/22 i 78/25.
Entenem que si, en efecte, pretenen recollir-se les normes legislatives de ia Comunitat

Econòmica Europea, la dispensació de medicaments veterinaris, no hauria de realitzar-se
exclusivament a través de Farmacèutics com així fa el Projecte sotmès a estudi, sinó també
per Veterinaris, com succeeix efectivament en diversos Països de la Comunitat, en alguns
casos.

Això és d'aquesta manera pel fet que en nombroses Països de la CEE els Veterinaris
poden a vegades dispensar directament medicaments d'us veterinari, el que no permet el
projecte citat.

Altre contradicció en aquest aspecte, la trobem en el Ari. 107 del Projecte que referint-se
a la Farmaciola Veterinària diu:

"El Veterinario en ejercicio Clínico, podré hacer uso de un Botiquín de medicamentos,
libremente adquirido, para su APLICACIÓN A LOS ANIMALES, bajo su cuidado directo,
en caso de urgencias, lejanía de los Centros de suministro en la Clínica Rural..."

Observem que s utilitza el terme de "aplicación" i no en el de "dispensación" o utilització,
com així figurava a l'article 50 de la Llei del Medicament del 20 de desembre de 1990 n.
25/1990 que textualment diu:

"Dispensación de medicamentos veterinarios:... 2. Por razones de urgencia y lejanía de
las Oficinas de Farmacia podrán utilizarse Botiquines de medicamentos verterinanos en
las condiciones que se determinen."

Sembla evident, que per incloure aquest apartat en "dispensación de medicamentos
veterinarios" s'autoritzava per llei que en tais supòsits els Veterinaris puguessin dispensar
també els medicaments, encara que s'expressés amb la paraula "utilizar" i no amb la de
dispensar.

Fet que d'altra banda, sembla lògic donades les circumstàncies d'urgència i llunyania que
amb carácter excepcional poden donarse en molts suposats. És absurd pensar que el
veterinari en tais circumstàncies no pot dispensar medicaments veterinaris i sí únicament
aplicar-los. Això pot ocasionar seriosos prejudicis per a l'animal tractat, quan precisament
per aquestes raons de llunyania de les Oficines de Farmàcia, el propietari de l'animal no pot
adquirir els medicaments, encaraques'

Finalment insistim que a la majoria de països de la Comunitat Econòmica Europea es
Permet la dispensado de tais medicaments per veterinari no només en aquests casos
extrems, sinó també en d'altres circumstàncies.

2- Queden sense concretar que medicaments veterinaris requeriran prescripció veterinària, el
que planteja no pocs problemes en l'aplicació del decret objecte d'aquest estudi.

La Directiva del Consell del 13 de desembre de 1990 que modificà la Directiva 81/857
CEE relativa a l'aproximació de les Legislacions dels Estats membres sobre medicaments
veterinaris, 90/676 disposa que s'exigirà recepta per a dispensar al públic diversos
medicaments veterinaris, tot això sense prejudici de les normes Comunitàries o Nacionals
més estrictes relatives a l'entrega dels medicaments veterinaris i per a protegir la salut tan
humana com animal.

No creiem necessari detallar aquí la prolixa relació que s'efectua en aquest sentit en la
citada Directiva, però n'hi ha prou amb observar que la mateixa s'estableix amb el caràcter
de mínims i tanmateix, en el Projecte comentat no figura una relació detallada, i al nostre
entendre suficient sobre medicaments veterinaris que requereixen prescrlpci6 o recepta.

Els medicaments als quals es refereix l'Art. 93 del Projecte no queden prou concretats
per a assegurar l'obligatorietat de la seva prescripció en recepta estesa per veterinari, als
efectes de la seva dispensado.



Al mateix temps, el terme "Veterinari legalment capacitat" que utilitza el mencionat
Article tampoc queda prou definit.

3.- Trobem a faltar tant el l'article 27.3 com en l'Article 96 del Projecte, una exigència del
següent tenor:

"Aquellos medicamentos cuya aplicación tenga efectos terapéuticos y/o secundarios
deberán ser evaluados suficientemente por e) Clínico Veterinario responsable de la salud
del animal".

El primer article citat es refereix a la necessitat de mencionar en el recipient, envàs o
prospecte les mencions essencials per a la seguretat o per la protecció de la salut. En el
segon es refereix als medicaments que requereixen prescripció veterinària i que tan sols
podran ser dispensats per les oficines de Farmàcia, en envases originals intactes.

Per últim podríem comentar altres apartats sobre aquest Projecte que hauria de
modificar-se. Per exemple, no em sembla adequat el que s'ignori totalment al Veterinari en
els magatzems a l'engròs, o ei fet que es permeti el "subministrament lliure" de
medicaments destinats als animals de companyia i altres, que no requereixen prescripció
veterinària, per aquelles entitats que compten amb l'oportuna Llicència Fiscal.

En qualsevol cas. crèiem que en conjunt el Projecte de Reial Decret sobre Medicaments
Veterinaris és una necessitat improrrogable per al nostre col lectiu professional, i pensant
més en els aspectes positius per a la seva aplicació, que tots els abans citats i aquells altres
que sense haver-los citat són manifestament millorables.

Per acabar, confiem en que en el més breu plac sigui aprovat i publicat dit Decret, a ser
possible amb les modificacions exposades.

Barcelona, a 19 d'octubre de 1992
J. Beltran

JORNADES SOBRE LA GESTIÓ MUNICIPAL
IPANYIA

Data:
Horari:
Lloc.
Inscripcions:

Matrícula:

Objectius:

5 de novembre.
De 9 30 a 18.00.
Saló Blau del Palau Maricel de Sitges.
Diputació de Barcelona.
Servei de Salut Pública i Consum.
c/ Comte d'Urgell, 187. Barcelona.

Si voleu més informació, truqueu a l . 402.21.45.
5.000. ptes. Matrícula subvencionada per a les persones que acreditin
l'adscripció a algun servei municipal.
L'objectiu de la jornada és, d'una banda, coordinar els esforços que des dels
diferents àmbits públics i privats es duen a terme amb relació a la prevenció
de malalties I assistència als animals domèstic, I d'altra, fomentar entre els
responsables dels sector, les activitats que Incideixin en el canvi d'hàbits de
comportament de la població.



PROGRAMA

- 09.30 Recepció dels assistents i lliurament de la documentació.
- 10.00 Sessió inaugural, presentació de la jornada a carree de l'Hm. Sr. Joan Carles Mas i

Bassa, diputat president de la Comissió Informativa de Sanitat de la Diputació de
Barcelona, i del Sr, Xavier Casas Masjoan, regidor de Salut Pública de l'Ajuntament
de Barcelona.

- 10.30 L'Administració i ela animals domèstic de companyia.
* La protecció del animals. Una obligació de tots.
* L'oferta de serveis municipals en el control dels animals domèstic. Un model de

futur.
* Sistemes de gestió municipal en el control dels animals domèstic.

- 11.30 Projecció del video. La tinença d'animals domèstic de companyia.
- 12.00 Pausa.
- 12.30 El cens d'animals domèstic. Una eina bàsica per a la gestió.

* Objectius i activitats que es deriven del cens dels animals per a la prestació de
serveis al ciutadà.

* Elaboració del cens dels animals. Dues experiències municipals.
* La situació actual dels cens municipals dels animats. Una nova proposta de

treball.
- H-00 Dinar.
- 16.30 El fracàs humà. Algunes claus socioculturals del "petitxisme".
• 18.00 Clausura de la jornada.

* * *

CURS DE HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
PER A VETERINARIS

Organitza: Societat Internacional de Homotoxicologia i Teràpia Antihomotóxica.
Duració: Seminaris de cap de setmana.
Lloc d'impartició: II lustre Col legi Oficial de Veterinaris de Madrid.
Dates: 14 i 15 de novembre i 12 i 13 de desembre.
Horaris: De 10.00 a 14.00 i de 16 00 a 20.00 els dissabtes.

de 10.00 a 15.00 els diumenges.
Diplomes: Expedits per The International, Associatíon of Homotoxicology and

Antihomotoxic Therapy".
Preu: Per a llicenciats, import total de 15.000 pessetes.

Per a estudiants de quart i cinquè curs, import total de 10.000 pessetes.
Equip docent: Veterinaris espanyols I estrangers experts en homeopatia i homotoxi-

colaglía.
Informacl6 I Inscripcions:

Secretaria del deHom

Societat Internacional de Homotoxicologia i Teràpia Antihomotóxica
Tef. (91) 846.35.69



XXVII REUNIÓ CIENTÍFICA DE LA "SOCIEDAD IBÉRICA DE
NUTRICIÓN ANIMAL' ( S I N A.) i III JORNADES

D'ECONOMIA DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

Datas 19, 20 i 21 òe novembre de 1992.
Lloc: Valencia.
Seu: Saló d'Actes de la Caixa Rural. Plaça de San Vicente Ferré, 3.
Organitza: - SOCIEDAD IBÉRICA DE NUTRICIÓN ANIMAL (S.I.N.A.)

- CONSELLERIA D AGRICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
- COLLEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE VALENCIA.

Quotes d'Inscripció:
Professionals 20.000 pessetes, (inclòs el dinar de clausura).
Socis S.l.N.A. 12.000 pessetes, (inclòs el dinar de clausura).
Estudiants 6.000 pessetes.

Inscripcions i informació a:

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARfS DE VALÈNCIA.
Avda. del Cid, 62. València. Tel. (96). 350.01.88
S.I.N.A. SECRETARIA. CÀTEDRA D'ECONOMIA AGRÀRIA
Facultat de Veterinària. Ciutat Universitària, 28040 Madrid
Tel.(91). 394.37.38.

DIPLOMA DE POSTGRAU
EN ESTADÍSTICA

Curs 1992-1993

Aquesta diplomatura está orientada i dirigida a aquells professionals relacionats amb et món
de la Salut, que desitgin adquirir una formació bàsica en disseny d'estudis i anàlisi estadístic
de dades.

Requisits per a obtenir el diploma:
- Estar en possessió d'un títol universitari de diplomat, llicenciat, doctor o equivalent.
• Tenir aprovats tots el mòduls obligatoris i els mòduls optatius necessaris per a sumar un

mínim de 18 crèdits.
- Sol licitar la seva expedició a la secretaria de la diptomatura.

Inscripcions: Per a formalitzar l'inscripció a un o varis mòduls eu de seguir les indicacions que
es troben en els fullets específics de cada curs.

Organitza: Laboratori d'Estadística Aplicada i de ModeliUació , i dirigeix el Dr. Domènec
Massons, catedràtic numerari de la UAB.

Informació: Laboratori d'Estadística aplicada i de Modelització de la UAB. T. 581.16.32.
(de 10.00 a 15.00 hores).

El programa s'estructura en quatre mòduls obligatoris: dos de lTlè10des estadístics, un de
dísaeny d Investigacions iranamplianti un d'anàlisi de dades amb ordinador, I en un oonjunt de mòduls
optatius que s'aniran ampliant en els propers cursos.



NECROLÒGIQUES

JOSÉ LUIS RUFAS GUIRAL

Natural de Azlor (Osca) on va néixer 1-VIH916, va exercir en diferents partits
d'Osca i Tarragona fins a ésser designat veterinari titular de Martorell el juliol de 1957
, població on ha viscut fins a la seva mort, el 15 de maig passat.

Durant els trenta-cinc anys que Rufas va ésser col legiat de Barcelona va mantenir
una constant relació amb el Col·legi i era un constant assistent a les nostres activitats
fins que la seva afecció pulmonar el va obligar a una vida de més repòs.

A la seva esposa Josepa Pilar Tirado, fills altres familiars els hi expressem el nostre
sentit condol.

FEDERICO YUSTAS BUSTAMANTE

Nascut a Avila, el 19 de març de 1911, va exercir a les províncies de Cadis, Álava,
Pontevedra i va ésser nomenat titular de Santa Margarita i els Monjos el novembre
de 1963, residint finalment a Vilafranca del Penedès on morí el 22 de juliol passat.

Va formar part de la Comissió de Deontologia Professional i fou Vice-president de
la Junta Col legial en 1977 i 78, mantenint sempre una actuació personal i professio-
nal excel lent.

A ta seva esposa, Pilar Mateo, fills, nets, i de més familiars expressem el nostre
sentit condol

MANUEL VIÑAS I BARNADAS

Nascut a La Garriga el 12 de juliol de 1911, era col.legiat de Barcelona des de 1933
essent veterinari municipal de Centelles, Arbúcies, La Garriga i des 1939 de Sant
Quirze de Besora on ha mort el 15 d'agost últim.

Dedicat plenament a la clínica tenia un gran prestigi professional a tota la comarca
com es posà en evidència en Tacte del seu enterrament amb la presencia de quasi la
totalitat dels ramader i pagesos de I'encontrada així com de nombrosos companya
de la Plana de Vic.

A la seva esposa Angellna Borrell, professora de Patologia de la Facultat de
Veterinària de la UAB, i als seus familiars, els hi enviem el nostre sentit condol.



ES PRECISA VETERINARI

amb molta experiència en
clíniques i hospitals veterinaris.

Interessats trucar al Tef. 205 72 38 I
demanar per Javier Palacios

Es traspassa

al Vallès Oriental

Interessats trucar als
Tefs. 864 71 32 o 864 86 11

demanar per Ma. Josep.

Clínica veterinària
sala de Rayos

POR TRASLADO

SE TRASPASA
zona Turó Parc, con mobiliario nuevo, dos
X(nuevo) totalmente emplomada. Sala de

IIDEAL EQUIPO VETERINARIOSI
Tets. 200 26 864

salas de
recepción

visita, quirófano,
y vestíbulo.

BARNA VETERINARIA
Dr. M. Herreros

Per canvi d'activitat es traspassa la Clínica Veterinària ubicada en la zona de Gràcia, en
exercici des de 1978 i amb clientela de petits animals i rèptils. Autoritzada també com a nucli
zoològic, porta anexe un centre d'importació de rèptils amb vendes a nivell nacional.

També s'estudiarà l'associació amb un o dos veterinaris per a formar equip de treball.

Interessats en concertar entrevista personal, trucar al telèfon 219.10.50

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Av. República Argentina, nO 25 - 08023 BARCELONA H. 211 24 66 - Fax 212 12 08


