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CONEGUEM MILLOR LA BIBLIOTECA

DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS

DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

El Col·legi disposa d'una Biblioteca i sala
de lectura a disposició de tots els
col·legiats, així. com tambe un arxiu on es
conserven documents i col-leccions cedides
per institucions i companys.

Actualment s'ha reorganitzat i informatitzat
per un millor ús i aprofitament.

El criteri que es seguirà per l'adquisició de
nous llibres i revistes, serà mitjançant
enquestes per tal de saber quines són les
preferències dels col·legiats.



SISTEMES INFORMÀTICS

-CD ROOM: Base de dades del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), .itnb aproximadament 625.000
referències bibliogràfiques d'articles publicats en més de
2.300 revistes editades a Espanya en les àrees
científiques i tècniques més importants.
També recull els llibres i les revistes que hi ha a les
biblioteques del CSIC.

-ARXIVADOR ELECTRÒNIC DE DOCUMENTS : En oi que
s'hi està incorporant la legislació vigent relacionada amb
la veterinària dels darrers mesos, i classificada segons
la seva temàtica.

CONTINGUT DE LA BIBLIOTECA

Llibres (degudament classificats per matèries)

Revistes subscrites

- American Journal Veterinary Research. 1990
- BOVIS: tratado veterinaria pràctica. 1991
- British Veterinary Journal. 1981
- Cárnica 2000. 1987
- Equine Veterinary Journal. 1990
- Fleischwirtschaft (edició espanyola). 1986
- Food Technology. 1988
- Journal American Veterinary Medical Associat ion. 1960
- Journal Animal Science. 1991
- Journal Food Science. 1981
- Journal Wildife Disease. 199 3
- Lait. 1992
- Le Point Veterinaire. 1980
- JournalFood Science. 1981
- Practique Medicale et Chirurgicale de l'Animal de

PointVeterinaire. 1980

- Recueil Medicine Veterinaire Ecole d'Alfort. 1957
- Revista Española Ciencia y Tecnologia de los alimentos

1994
- Techni Porc. 1981
- Veterinary Clinics: Food Animal Practice. 1991
- Veterinary Clinics: Small Animal Practice. 1991
- Veterinary Medicine. 1986
- Veterinary Surgery. 1991
- Veterinary Surgery. 1991
- Viandes produits Carnes. 1985



Altres revistes

- Annals de Medicina. 1984
- Activitat científica UB
- Animalia. 1988
- Annals de Medecine Veterinaire
- Avances en Alimentación y Mejora Animal. 1989
- Estadística y Conjuntura Agraria. 1987
- Información Veterinaria. 1986
- La Drecera
- La Terra
- Medicina Veterinaria. 1987
- Mundo Científico. nQ 1
- Nuestra Cabana
- Panorama. Revista de "La Caixa"
- Pedigree Professional. 19 93
- Previsión Sanitaria Nacional. 1985
- Quadern Cap
- Revista de Sanidad e Higiene Pública. (1972-86) 1994
- Selecciones Avícolas. 1987
- Conpendiurn on Continuing Educat ion. 1990
- Revue de Medecine Veterinaire. 1966

Revistes legislatives

- BOE i Aranzadi. 1983
- DOGC. 197 7
- DOCE {C i L). Unió Europea. 1989
- Gaseta Municipal
- Boletín Epidemiológico Semanal. 1986-92
- Butlletí Epidemiològic de Catalunya. 1980
- Butlletí Informatiu per a la Veterinaria de Salut

Pública. 1992
- Estadística i Informació Agraria. 1989



FUNCIONAMENT

Horari:

-matins, dimecres i divendres, de 10 a
13 hores.
-tardes, de dilluns a divendres, de 16 a
20 hores.

Servei de préstec:

Solament llibres. Quinze dies, més
pròrroga d'una setmana (si no està
sol-licitat)

Servei de p r é s t e c :

Per col·legiats a 7 pts. Tot col Legiat
tindrà fins a 10 còpies gratuites per
mes natural, la resta a 7 pts. còpia.

Precs als col·legiats:

S'admeten tot tipus de suggerències i
possibles millores per a un millor
servei i eficàcia de la biblioteca.,
havent de fer-se per escrit i adreçades
a la Junta del Col·legi.



COMITÉ DE DEONTOLOGIA

El dia 17 de març passat , aquest Comitè, sota la Presidència
dol Dr. Armengol, va celebrar una reunió de la Permanent, per
preparar la reunió plenària dia 12 d ' a b r i l , en la qual seran
debatuts i d i s c u t i t s diversos casos pendents de reso luc ió .

També va donar e l seu vis t i plau a una car ta que s'envxarà a
to tes les empreses productores i d i s t r i bu ido res de medicaments
ubicades a Catalunya per adve r t i r - Í e s de la prohibició de venda
d i rec ta de medicaments (biològics) a tota persona que no s igu i
professional v e t e r i n a r i , sobretot pel que fa referència a vacunes
contra la ràb ia .

Es va es tud ia r també la gran p ro l i f e rac ió d'Acadèmies i de
Centres de Formació que imparteixen ensenyaments amb la
denominació de Cursos d 'Espec ia l i s t e s en Veter inàr ia , e l s quals no
són en cap l eg i s l ac ió vigent i que s i que poden malmetre La nostre
imatge.

Per últ im, es va donar compte de la reunió mantinguda amb e l
president del Consejo General de Colegios Veterinarios de Esparta
sobre e l tema de ls Comitès de Deontologia a l s paisos es t rangers , i
la preparació d'un dossier informatiu i a efectes p ràc t i c s per a
ap l i ca r - l o a Espanya.

BORSA DE TREBALL

Es convoca a totes aquelles persones que estan inscrites a la
borsa, i també totes aquelles interessades amb la borsa de treball
i les seves activitats, el proper divendres dia 22 d'abril, a les
set de la tarda, a la seu del Col·legi Oficial de Veterinaris de la
provincia de Barcelona per tal de parlar dels següents temes¡

-Recordar el reglament de la borsa
-Situació actual de la borsa
-Part activa i part passiva
-Projectes de futur
-Realització i cursos en projecte
-Suggerències
HHperem l'assistència de totes les persones interessades.

t.A JUNTA DE I.A BORSA

NOTICIES

ACADEMIA DE CIÈNCIES VETERINÀRIES DE CATALUNYA
Jun ta de Govern de l 'Acadèmia de C i è n c i e s V e t e r i n à r i e s de

Catalunya e s complau en mv 1.1 j r - v o s a l ' a c t e acadèmic que t i n d r à
l l e l diumenge d i a 15 de maig de 1994, a l matí de 10 a 14 h o r e s ,

la tarda de 15 a 17 hores, al Col·legi Oficial de Veterina
Brcelona, Av. República Argentina, 25, 08023 Barcelon, sobr
temes:
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-PRINCIPIS GENERALS D'HOMEOPATIA
-PREPARACIÓ DE MEDICAMENTS HOMEOPATICS
-CONSULTA HOMEOPÁTICA VETERINARIA
-DERMATOLOGÍA; ESTUDI DE CASOS CLÍNICS EN VETERINARIA,

a càrrec de la Dra. Marie-Noelle Issautier.
Agraint per endavant la seva assistència, rebi una cordial

salutació
La Junta de Govern

UN MICROPROCESSADOR (XIP ) IDENTIFICARA ALS GOSSOS
El passat dia 7 d'abril, al Parlament de Catalunya, va tenir

lloc el debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca sobre la proposta de Llei de modificació de la
Llei 3/1988, de Protecció dels Animals (reg. 13129) i de l'esmena
reservada per a defensar en el Pié (BOPC, 205, 13264).

La norma pretén evitar abandonaments de gossos i gats, i preveu
sancions pels infractors.

Tots els gossos i gats domèstics de Catalunya hauran de ser
identificats i registrats amb un xip electrònic implantat sota la
pell, entran en vigor I'l de gener de 1995 per tots els gossos i
gats adquirits a partir d'aquesta data a les botigues d'animals de
companyia- La resta de gats domèstics (I1inmensa majoria, que no
estan adquirits a les botigues) hauran d'estar registrats I'l de
gener de 1998.

La implantació del xip, o en el seu defecte la gravació del
tatuatge, serà realitzada per els veterinaris. El DOGC publicarà
la legislació i reglamentació corresponent.

D'INTERÉS PELS VETERINARIS JUBILATS
Si hi ha algun veterinari jubilat que es trobi en condicions

precàries i precisi ajuts d'especial necessitat haurà do
comunicar-ho, omplenant una fitxa, al Sr. Marcos Reoyo Cuesta,
Comisión de jubilados y tercera edad <Xe Previsión Sanitaria
Nacional, c/Villanueva, 11, 28001 Madrid, o posar-ho en
coneixement d'aquest Col·legi (tel. 211 24 66 i 212 12 08), on li
comunicarán la forma de fer la petició i com omplenar la fitxa.

Es prega també a tot col·legiat que coneixi o sàpiga d'algun
company jubilat que es trobi en aquestes condicions, que ho
comuniqui a aquest Col.legi.

Recordar que continuen celebrant-se, amb gran èxit, les
TERTULIES VETERINÀRIES dels jubilats, els primers dimecres de cada
mes.

"OSONA - LA GUERRA CIVIL VISTA PER UN NEN"
El nostre company, Dr. MANUEL OMS I DALMAU, ens ha soprès amb

la seva magnifica obra (200 pàgines) OSONA - LA GUERRA CIVIL
VISTA PER UN NEN , la qual es tracta d'una història viscuda per
l'autor durant el transcurs de la guerra civil 1936-1939 q u n
solment comptva entre 11 i 14 nys, i en la qual no hi ha cap
personatge fictici. L'acció transcorre en el seu poble, Sta.
Eulalia de Riuprimer, I especialment, a la seva casa pairal
"Venta Hola" .
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Donadles les vicissituds passades, el mateix autor diu que "es
va veure obligat a fer-se major abans de temps".

Segurament, bastants companys que avui tenen més de 65 anys i
que provenen de l'ambient rural de Catalunya hauran viscut fets
similars, í que ens van deixar una fonda petjadj.

Com diu textualment l 'autor "estava encara en una edat i havia
viscut unes circumstàncies, que em feien creure que les persones
honestes estaven a un costat i que les que no.ho són, a un a l t re .
Encara no habia reparat que estan barrejades i que n'hi ha bones i
dolentes a cada costat de la ra t l la" .

Felicitem el company OMS I DALMAU per les seves "memòries de
tres anys de la seva vida", i recomanem que el llegeixin tanc les
persones adultes com les joves, perquè recordin els efectes
funestos d'una guerra civi l , i perquè mai no es torni a presentar.
El cas de Yugoeslavia és tràgic i vergonyós per a tots .

Tots aquells companys que estiguin interessats per aquesta obra
poden adquirir-la a les oficines del Col·legi de Veterinaris de
Barcelona, al preu de 1.800'- ptes.

ELS VETERINARIS DE CATALUNYA NECESSITEM UNA REVISTA VETERINARIA
Des de f i n a l s d e l s eg l e XIX, Catalunya sempre ha t i n g u t molt

bones revistes veterinàries; recordem, entre d 'al tres, "Revista
Veterinaria de Esparta" (dels germans Farreras Sampere), "L<i
Veterinaria Catalana", "La Veterinaria Progresiva", "Anales del
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona", "Annals Veterinaris
del Consell", . . .

Si bé a hores d'ara estem en una època 'difícil per poder
aconseguir la continuitat d'aquestes publicacions, motivat pels
coneguts factors de sempre (poc tiratge, problemes economies,
roanca d'una persona amb vocació i que se'n cuidi . . . ) . Malgrat
això, no ha de ser obstacle perquè es continuï amb la publicació
dels ANNALS VETERINARIS DEL CONSELL amb el suport de tots els
Veterinaria de Catalana", i també dels quatre Col·legis is del
Consell",

Millorant-la i ampliant-la si podem (avui hi ha, arreu de
*-atalunya, uns 2500 col· legiats) , ja que això permetria un major
tiratge, millor qualitat i un més ampli contingut, seria e l
Portaveu de tots els veterinaris. Col·legis, Consell i, també,de
l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

A més, en l'esmentada revista ee podrien publicar els treballs
tècnics i d'investigació provinents de l'Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya, de la Facultat de Veterinària de
B®llaterra i <*« l 'Institut de Recerca i Tecnologia
A9roalimentaries (IRTA), i d'altres orígens.

També es simplificaria el treball, ja que tots els Col·legis, i
també els companys, solament haurien d'enviar els articles,
e acri ts , treballs i informació per FAX a la seu central de
Barcelona.

I i UNIM-NOS TOT I POSEM NOVAMENT EN MARXA ELS "ANNALS
VAMENTENMARXA DEL CONSELL M

OFERIMENT ESPECI!.L PER A VE'rERINARIS
L'creditada ditorial internacional Plaza &. Jan's,
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col·laboradora de la UNESCO, ofereix als col.le 'giats veter inar is
de Barcelona l 'única obra que recull e l patrimoni cul tura l i
natural de la humanitat t i tu lada "EL PATRIMONIO DEL MUNDO*, que
consta de 8 volums, amb nombroses lamines, i luxosament
enquadernats, que recull to t s e ls llocs dels cinc Continents
protegits per la UNESCO.

Es t rac ta d'una edició limitada de 5.000 exemplars.
L'adquisició d'aquesta col · lecció pot fer-se en fàci ls i còmodes
quotes. S'ADJUNTA FULLET EXPLICATIU.

Bis veter inar is d*aquest Col · legi que adquireixin aquesta obra
serán obsequiáis amb la "COL·LECCIÓ NOSTRA GENT" (4 volums), o una
a l t ra de similars carac ter í s t iques .

Per a més informació cal adreçar-se a Montserrat Alonso, t e l .
405 37 95 i 212 08 44, i també a les oficines d'aquest Col . legi .

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA. RAMADERIA I PESCA
DECRET 61/1994, de 22 de f e b r e r , sobre r e g u l a c i ó de l e s

e x p l o t a c i o n s r amade re s . (DOGC nQ 1878, 28-3-94 (pàg . 2146/8)
L'actual dispersió de la normativa de regulació i ordenació

d'explotacions ramaderes fa aconsellable la actualització i refosa
en una única disposició que reculli les condicions mínimes a
acomplir per totes les explotacions. Aquest important Decret
comprèn els seaüents articles i 1) Definicions. 2) Requisits de les
explotacions ramaderes. 3) Llibre d'explotació ramadera. 4)
Registres d'explotacions ramaderes. 5) Inscripció en el Registre.
6) Baixa en el Registre. 7) Inspeccions a efectuar pels
veterinaris. 8) Infraccions. -Disposicions transitòries.

Presentació del llibre
"PINZELLADES DE LA VtDA D'UN VETERINARI RURAL"

( d e l qua l é s a u t o r e l company en JOSEP TURÓN I PUIG)
L'acte tindrà lloc el dia 21 d'abril de 1994, dijous, a les 9

del vespre, al local social del Col.legi de Girona (carrer Cor de
Maria, 10). En farà una glossa el mot I l . l t r e . Sr. President de la
Diputació de Girona en Josep Arnau i Figuerola.

En tractar-se d'una obra escrita per un company veterinari i
del primer llibre editat pel nostre Col.legi dóna un relleu
especial, i fins i tot històric, a aquest acte. Esperem comptar
amb la teva inestimable presència.

PROGRAMA INVITACIÓ A L'ACTE DEDICAT A EN MANUEL SOBRINO SERRANO
(1907-199 3) FUNDADOR DELS LABORATORIS SOBRINO. S.A.

que t i n d r à l l o c a l Cen t re C i v i l i S o c i a l de l 'Ajuntament de l a
V a l l de Bianya (Olo t ) ( c t r a . S t . Joan l e s Fonts a Camprodon, auns
200 m t s . d e l s L a b o r a t o r i s Sobr ino ) e l d i a 20 de maig de 1994,
divendres, a les 7 de la tarda.- Als assistents s'els hi donarà
una bibliografia del professor Sobrino.

Programa d'actes:
18'30 h : doble passe d'un video amb els fets mes importants

d'En Manuel Sobrino
19*00 h i inici de acte acadèmic que constarà de les

intervencions següents:
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-Presentació i jus t i f i cac ió de l ' a c t e . Josep Godia i
Ribes, President del Col·legi de Veterinaris de
Girona.

-Salutació i benvinguda- MOisès Dorca i Pujolras,
Alcalde de la Vall de Bianya.

-Glossa de l ' h i s t o r i a l c ien t i f ic d'En Manuel Sobrino.
Jaume Roca i Torras, veter inar i historiador.

-Vivències personals. Lluís Tremoleda i de Bolós,
ex-accionista dels Laboratoris Sobrino.

-En Manuel Sobrino, veter inar i t i t u l a r . Ramón Sala
Canadell, Senador i representant de la indústria
carnia.

-Activitat professional veterinària del Sr. Sobrino.
Artur Soldevila i Feliu, ex-delegat d'Agricultura
del MAPA i ex-cap de Ramaderia de Girona.

-Importància i repercussió dels laboratoris en la
comarca i en l 'Es ta t espanyol.

Tancíarà l ' a c t e e l Sr. Miguel Àngel Diaz Yubero, ve te r ina r i .
secretar i d ' es ta t del MAPA. "La industria t^rmaceút ica-veter Lnaria

España L en la Unión Europea".

PREMIS

X PREMIO NACIONAL "CAYETANO LÓPEZ Y LÓPEZ"
Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos

Bases de convocatòria per l'any 19 94
M El premi és de caràcter nacional, hi poden concórrer al

Mateix tots els veterinaris espanyols que aportin t rebal ls inèdits
c ient i f ics i/o d' investigació, o que representin una contribució
"ova o original al voltant de i BASES ZOOTÉCNICAS, SANITARIAS Y
IUOECOLOGICAS PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA GANADERÍA
EXTENSIVA AUTÓCTONA Y DE LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOOS EN CASTILLA
Y LEÓN.

2) Es presentaran escr i t s a máquina, a doble espai, per una
sola cara, amb una extensió minirna de seixanta fol is , adjuntant-hi
r«ferències documentals o bibliogràfiques; poden anar acompanyades
d e material gràfic.

3) Els treballs hauran de ser a la secretaria del Col.legi
O f ic ia l de Veterinaris de Burgos (c/.Alfonso X El Sabio, 42, 1Q,
c - p . 09005, abans del 15 de novembre de 1994, s'han d'enviar sense
3lgnar, amb un lema que els identifiqui i acompanyats de plica en
«obre tancat, en la qual consti: a) Lema d ' identif icació, b) Nom,
c°gnoms i adreça de l ' au to r / s , c) Document acreditatiu de la
CaPacitat per concórrer al premi, d'acord amb el punt 1)
^'aquestes bases.

) El premi serà fal la t a la segona quinzena de desembre per un
designat a l ' e fec te .

5) La dotació del X Premi és de TRES-CENTES CINQUANTA MIL
. , e l jurat es reserva el dret de dividir- lo i/o do

<3eixar-lo desert, l seu judici , s i els t reballs presentats no
a rribessin al nivell estimat.



6) Els treballs premiats restaran en propietat del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Burgos, que es reserva el dret de la
seva publicació.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE VALLADOLID
CONCURS DE PREMIS PEL CURS ACADÈMIC DE 1994

PREMI DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALLADOLID, d o t a t
amb 100.000 ptea. , sobre "Control endocrino del ciclo es t ra l en
especies de interés zootécnico"

PREMI DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, dotat amb 250.000 p tes . ,
sobre "Tema libre relativo a un problema de salut pública de
acreditada repercusión sanitaria y social en la Comunidad de
Casti l la y León".

Els treballs premiats portaran implícita la concessió del t í t o l
d'acadèmic corresponsal. Cas de ser més d*un els autors, es
concedirà a que e l signi en primer l loc.

Es por concedir un accèssit a cadascun dels treballs següents
en mèrits al premiat, al qual s'atorgarà el t i t o l d'acadèmic
corresponent.

Els treballs s'hauran do fer a màquina a doble espai per una
sola cara, i enviar-ne dues còpies perfectament l legibles. Les
figures i a l t res i l · lustracions com esquemes, diapositives, e t c . ,
degudament enumerades hi haurà al peu una breu explicació
aclaratoria del significat per evitar haver de recórrer al text
per a poder-Íes interpretar.

Els treballs no inclouran cap dedicatòria a cap membre de la
Corporació, ni remitent sigui de l 'autor o d 'a l t ra persona, ni cap
dada que pugui desvetllar l ' incògnita rigorosa en què s'ha de
mantenir l 'autor dol t reba l l . Els que no reuneixin aquestes
condicions seran eliminats automàticament del Concurs.

Bis treballs s*hauran d'enviar per duplicat mitjançant correu
cer t i f icat a la secretaria d'aquesta Acadèmia (apartat 420) abans
del dia 15 d'octubre d'enguany, en sobre cert if icat i lacrat ,
sense signatura ni rúbrica, però amb un loma, el qual figuraxà
també en un al t re sobre tancat, dins del qual hi constaran el nom
i cognoms de l 'autor, la seva adreça, i e l centre c ient í f ic ,
universi tar i , departament, hospital i servei en què s'hagi
real i tza t el t rebal l .

ASSESSORIA FISCAL (Del Col.legi Of. de Veterinaris de Girona,
nfl 21, gener/febrer 1994}

I N F O R M A C I Ó SOBRE IRTF I
IVA
L'exercici lliure de la professió veterinà-
ria pe! que afecta b determinació del
seu rendiment, pot fer se per:
1 r. Estimació directa, quan lo factura-
ció sigui superior a 5.000.000 ptes
l'any, o hagi tingut un treballador o
més La rendibilitat comporta deduir
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dels ingressos totes les despeses, més
un 1 per cent del total dels ingressos
en concepte de despeses vàries.
2n. Estimació objectivo. Afecto els pro-
fessionals que no han arribat a una fac-
turació anual de 5 000.000 ptes. i no
tinguin personal al seu servei. La rendibi-



litat queda determinada restant del total
d'ingressos les següents despeses: com
pres, consum d'energia i aigua, com-
bustible del cotxe, lloguers de locals, re-
paració i conservació de béns
relacionats amb l'activitat respectiva.
D'aquest diferencial es descompta un
10% en concepte de despeses generals.

PAGAMENTS A COMPTE DE LA
RENDA
De resultes d'una sentència del Tribu-
nal Suprem s'ha esmenat l'ingrés a
compte de la renda corresponent al
6% dels rendiments nets de! penúltim
any (1.991) o ei 2% del volum d'm-

Eressoí del trimestre respectiu,
'aquestes dues quantitats, se n'havia

d'ingressar la més gran. De resultes
de l'esmentada sentència queda fixat
el 2n. considerant, o sigui el 2% del
volum d'ingressos del trimestre.

IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (IAE)
Va entrar en vigor el primer de gener
del 92 suprimint els següents impos-
tos: llicència Fiscal, impost de radica-
ció, publicitat, despeses sumptuàries i
obertura d'establiments.
Pel que afecta la classe veterinària fi
guren 2 epígrafs, el número 013
I9rup) que paga a l'any una quota de
33.700 ptes. més els recàrrecs munici-
pol i provincial, i el gfup 945, que
afecta les consultes i clíniques veterinàr

r'es. En el cas de les clíniques s'ha de
presentar una alta específica per cada
Una d'elles en funcionament. Els pro-
fessionals aue no tenen clínica presen-
taran l'alta (ent constar el domicili parti-
cular, si no tenen consulta professional.

JMPOST VALOR AFEGIT (I.V.A.)
C' grup 945, clíniques veterinàries, pot
°collir-se per la determinació de l'im-
^ t en el règim de mòduls sempre

els ingressos anyals no depassin
50 OOO.ooo,ptes.

la quanfíficació d'aquests mòduls és
la següent:
Pefsonal empleat (incloen! els titulars),
258 300 ptes. per persona i any.
Superfície del local, 50 ptes. per m2.
Els del grup 013, veterinaris que no
van per mòduls, d'acord amb la infor
maciò que es va donar en el penúltim
butlletí del Col·legi el tipus de l'impost
queda establert en el 6% per la presta-
ció sanitària ramadera i en el Ï5%
quan es tracta d'informacions relacio-
nades amb altres activitats similars.
F.xemple: informes tècnics, certifica-
cions, etc.; d'aquest resultat cal deduir
l'IVA suportat.

PRINCIPALS NOVETATS EN LA
RENDA DEL 94
S'exclouen d'exempció les prestacions
per desocupament, que es qualifiquen
rom a rendiment del treball i queden
només reconegudes com a conseqüèn-
cia d'incapacitat permanent o gran in-
validesa. Es mantenen les tarifes de
renda de l'any passat, tant per tributo
ció individual com per conjunta S'in-
crementa la deducció per minusvàlids
a 52.000 ptes., es manté la deducció
per lloguer d'habitatge, del 15% amb
un màxif^. de 75.000 ptes. anual i
s'eleva a1 ümit de b base imposable a
3.000.000 ptes. en escala individual i
a 4.500.000 ptés. en conjunta.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
S'actualitzen els valors cadastrals mit-
jançant l'aplicació d'un coeficient del
3'50%.

INTERÈS LEGAL DEL DINER
L'in^rès legal del diner passa del 10%
al 9% i l'interès de demora de deutes
tributaris passa del 12% a I'l I%.

INCREMENTS DE PATRIMONI
Queden sotmesos o tributació els in
crements de patrimoni derivats de les
transmissions o reemborsament d'ac-
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dons o participacions representatives
del capital sòcia! d'institucions d'inver-
sió col·lectiva (Fons d'Inversió), encara
que l'import global de la transmissió
no superi les 500.000 ptes (que n'es-
taven exempts l'exercici passat). Mal-
grat això, el diferencial podrà exone-
rarse a través dels denominats plans
d'estalvi populars (actualment pen-
dents de regularització fiscal),

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
Es dedaren totalment exempts la incor-
porac ió dels béns i drets necessaris
per a l desenvolupament de l'activitat
empresarial, no professional i si la pri-
mera tal com es cataloguen les clíni-
queno superil'importles500.

IMPORT SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES (B)

Els ajuntaments podran modificar les
quotes fixades en les tarifes de l'im-
post aplicant un coeficient únic per a
totes les activitats exercides en els res-
pectius termes municipals.
Limitació del número de categoria de
carrers, en l'índex de situació, atenent
a la població del municipi ¡ a la limita-
ció del valor de l'índex atribuí) a un
carrer en relació amb la categoria in-
ferior o superior
En els casos de cessament d'activitat,
les quotes es prorratejaran per trimes-
tres naturals, excloenl^ie aquell en què
es produeixi el tancament, de manera
que els subjectes passius podran sol.li
citar la part de quota corresponent als
trimestres naturals en què no s'hagi
exercit l'activitat.
Es dóna nova redacció a l'article refe-
rent a matèries de gestió i revisió dels
actes de formació de la matrícula, li-
tesdeformació i celamatrícula,
Bonificació per o empreses de nova
creació, quan el nombre d'empleats
afectes a l'activitat no excedeixi de
20. El primer any, fa bonificació serà

del 75%, el segon any, del 50%, i el
tercer, del 25%. Aquesta bonificació
requereix concessió expressa.
Podeu demanar qualsevol informació
acbridora o ampliativa sobre els temes
tractats i us n'informarem degudament.

ASSESSORIA LABORA!,

El nou Reial Decret Llei 18/93 de 3 de
desembre, publicat en el BOE el 7 de
desembre, estableix unes mesures ur
gents de foment a l'ocupació, en mate
ria de col·locació; de cessió de treballa-
dors; de contractes formatius; de
contractació temporal i de contractació
a temps parcial.

I.- En matèria de col·locació.
Desapareix el monopoli de l'INEM i
s'admeten (es agències privades de
col·locació sense fins lucratius.
Se suprimeix l'obligació empresarial de
sol·licitar a l'oficina de col·locoàó els tre-
balladors que l'empresa necessita.
Se suprimeix l'obligació de b presento^
ció, de sol.lkitar prèviament la controc
tació dels treballadors nominatius, però
sí que hi ha obligació de presentar els
contractes i tes pròrrogues de treball en
el termini màxim de 10 dies.

II.- En matèria de cessió de treba-
ciódeprese

S'accepten les empreses de treball tem
poral degudament autoritzades, per ce-
dires temporalment a altres empreses,
establinl·se en una posterior Llei que ho
reguli per a aquest tipus d'empreses.

lll.> En matèria de contractes for-
matius.
a) Contractes en pràctiques. Seguei-
xen c t i a! que s establert anterior
ment i solament el nou RD Llei obliga
t r e bo lloc de treball contractat ade-per
meti fer la pràctica professional ade
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

HEDIÓ ASIENTE
•LEY 6/1993 DE 5 DE NOV. (COMUNIDAD DE MURCIA)

SUPRESIÓN DE LA AGENCIA REGIONAL D a MEDIO AMBIENTE
ÍBOE NP. 65 , 17-03-1994)

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
•GANADERÍA CERTÁMENES. RESOLUCIÓN 9 MARZO 1994

APRUEBA a CALENDARIO OFICIAL ÜE CERTWENES GANADEROS
ÍBOE Ni 65 , 17-03-1994)

•ORDEN DE 10 DE MARZO J£ 1994
NORMAS RELATIVAS EXPORT. JAMÓN Y LOMOS A OTROS PAÍSES
(BOE NO 66 , 18-03-1994)

•ORDEN dE 17 DE MARZO DE 1004
MODIF. ORDEN 4-01-89, MEJORA PRODUCTOS AGROfUMENTMIOS
(BOE N2 69 , 22-03-1994)

«ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1993
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y UTILIZ. DE RECURSOS FITQGENETICOS
(BQE NS 69 , 22-03-1994)

•ORDEN DE 22 DE MARZO DE 1994
iUCHA CONTRA NECROSIS BACTERIANA DE LA PATATA (DIRECTIVA 93/85
(BOE N5 81 , 05-04-1994)

fORoEN DE 17 DE MARZO DE 1004
CONCESIÓN DE PRIMA A PRODUCTORES GANADO OVINO V CARINO
(BOE N§ 85 , 09-04-1994)

•RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 1994
TASA SUPLEMENTARIA EN a SECTOR LÁCTEO
(BOE NÇ 85 , 09-04-1994)

•ORDEN DE 30 DE ÍWRZO DE 1994
MODIF. ORDEN 23-03-86. ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN MIMAL
(8(E HQ 85 , 09-04-1994)

•ORDEN DE 30 DE MARZO di 1994
MQDIF. ¿WEXO DE ORDEN 31-10-88 RELATIVO PROD, ALIM.ANIMAL
<BOE N9 87 , 12-04-1994)

•ORDEN DE 11 DE ABRIL DE 1994
MODIF. ORDEN 30-12-92 PRIMAS GANADO OVINO Y CAPRINO
(BOC N9 S8 , 12-04-1994)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y WCIEMDA
•ORDEN

MODELOS DE DECLARACIÓN D a IMPUESTO DE LA RENTA
(BOE Ni 76 , 30-03-1994)

HINISTERIO DE LA PRESlDEHCIA
*Real Decreto 151/1994

Prodo alilellticio5 envasados
(BOE N5 72 , 25-03-1994)



«K7S - RD.226/1994 DE 11 DE FEBRERO
DISOLVENTES DE EXTRACCIÓN PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(BOE NS 72 , 25-03-1994)

•REGLAMENTACIÓN TECN1C0-5AHITMIA. RD 443/94 DE 11 DE MWZO
RTS PMA FABRICACIÓN COTOCIfl-IZ ACIÓN UTILIZACIÓN PLAGUICIDAS
(BOE N5 76 , 30-03-1994)

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA
•RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO 1994

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ESP. DE COLUMBICULTWA
(BOE NO 72 , 25-03-1994)

UNIVERSIDADES. LEÓN.
•RESOLUCIÓN DE 10 DE WtZÜ DE 1994

PUfcí ESTUDIOS DE LICENCIADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA ALIttNTOS
(BOE NO 75 , Z9HJ3-1994)

VICECQNSEJERIA AGRICULTURA Y PESCA-C.A.DE W
«RESOLUCIÓN

CONCURSO CONTRATACIÓN SERVICIOS C W t f » SAhOUENTO 1994 DE ANDttAJCIA
(BQE N2 63 , 30-03-1994)

D I A R I O F I C I A L DE LA G E N E R A L I T A T D E C A T A L U N Y A

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
tDECRET 61/1994 DE 22 DE FEBRER

REGULACIÓ EXPLOTACIONS RAMADERES
(BQE NQ b 3 , 15-03-1994)

«ORDRE DE 15 DE MARÇ
CONCESSIONS MARIHES AQuICULTURA
(DOGC WS 1fi78 , 28-03-1994)

«RESOLUCIÓ DE 7 DE MARÇ DE 1994
REGISTRE ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA ANIMALS
(DOGC H9. 1878 , 2B-03-1994i

#ORD«E DE 8 D'ABRIL DE 1994
MESURES PREVENCIÓ D'INCENDIS FOREST&S
(DOGC Ni 1883 » 13-04-1994)

DEPARTWENT DE SWITAT I SEGURETAT SQCia.
«Resolució de 8 de wrç 1994

Cessid del senyor Gaspar Losbarto Mata
(DOGC N5 1877 , 25-03-1994)

DEPARTAMENT DE TREBALL
«ANUNCI

ESTATUT ORGANITZ. CONSELL COORD. MAJORISTES ALIMENTACIÓ
(DOGC N5 1874 , 18-03-1994)

DIPOSIT DELS ESTATUTS DE L'ORGANITZ. PROFESS. ArnOlNICIATlYA
(DOGC H9. 1882 , 11-04-1994)



PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
*DECRET 71/1994 DE 22 DE FEBRER

PROCEDIftMTS DE GESTIÓ DE RESIDUS
(DOGC N9 1883 , 13-04-1994)

D I A R I O F I C I A L DE LES C O M U N I T A T S E U R O P E E S

Hg DOCE DATA DOCE REFERENCIA DATA REF3
C-100 09-04-1994 94/C 100/01 25-03-1994

COMUNICACIÓN D a CONSEJO, DECISIÓN DE 25 DE MARZO 1994
SANIDAD ANIMAL COLIGACIÓN
NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL COMITÉ CONSULTIVO VETERINARIOS

C-100 09-04-1994 94/C 100/07 00-00-0000
II ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS. PROPOSTA DIRECTIVA

. PROTECCIÓN ANIMALES PROPUESTA DIRECTIVA
MODIF. DIRECTIVA 79/409/CEE RELATIVA A AVES SILVESTRES

C-102 11-04-1994 94/C 102/40 00-00-0000
SANIDAD C I A L DELESCOMUNITATS
C0NTW3L EPIZOOTIAS

C-100 09-04-1994 94£CaOÍ¡10 00-00-0000
RECTIFICACIONES
HIGIENE ALIMENTARIA RECTIFICACIÓN
LISTA ESTABLECIMIENTOS DE ARGENTINA AUTORIZADOS IMPORTACIÓN CARNES

C-82 19-03-1994 94/C 82/04 00-00-0000
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
SWIDAD ANIMA. COMUNICACIÓN COMISIÓN
PROCEÜ. DE AUTORIZACIÓN DE COMRCIALIZACION MEDICAM. WMANOS Y VETERI

C-80 17-03-1994 94ftC 8OÑ10 oo-oo-oooo
PROPUESTA DE REGLAMENTO D a CONSEJO
HIGIENE ALIftNTARIA PROPUESTA DE RECLAMEN
ORGANIZACIÓN COMÚN ítRCADO SECTOR LECHE Y PROD. LÁCTEOS

C-83 19-03-1994 94/C 83/24 00-00-0000
PROPUESTA DE REGLAMENTO
SMIDAD ANIMAL PROPUESTA
ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS EN EL SECTOR C A R * BOVINO

C-83 19-03-1994 94/C 83í24 ()(H)()-O
PROPlI:STA DE REGLAHÈNTO
OVINO - CAPRINO PROPUESTA
ORGAHIZACIÓN COMÚN MERCADOS DEL SECTOR CARtCS OVINO Y CAPRINO

C-83 19-03-1994 94/C 83/32 00-00-0000
PROPUESTA DE REGLAMENTO
VINS PROPUESTA
NORMAS GRAL. DESTILACIÓN DE VINOS Y SUBPODUCTOS DE LA VINIFICACIÓN

C-83 19-03-1994 94/C 83133 00-00-0000
PRIJI\.{STA DE REG..AtENTO

VINS PROPUESTAVINOS ESPUMOSOS PRODUCIDOS EN LA COWNIDAD. COMERÇ. VINOS LICOR



C-92 29-C3-1994 94c 92/08 07-03-1994
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
PESCA COMISIÓN
ADAPTACIONES REGIfCN DE PESCA PARA ESPASA Y PORTUGAL

L-053 24-02-t994 94/113/CEE 06-02-1994
COMISIÓN
SANIDAD HNIUAL DECISIÓN
POLICIA SAHIT. 3 PAÍSES EMBRIONES BOVINO

L-057 01-03-1994
COMISIÓN
SANIDAD

94/122/CE

ANIMAL
PROTECCIÓN PESTE PORC. I

01-03-1994
DECISIÓN
SANIDAD

94/123/CE
DE LA COMISIÓN
ANIMAL

E&-QH-1994

DECISIÓN
H PORTUGAL
cB-02-1994

DECISIÓN

LH»7

MEDIDAS TRANSITORIAS CONTROLES VET.
L-61 04-03-1994 4/138/CE 17-02-1994

IMPORTACIÓ DECISIÓN DE LA COMISI
CERTIF.IMPORT.CflRNE DE BOTSWANA7KF.N1 AfrtADAG.fSWAZILANDIA,...

L-61 04-03-1994 94/122/CE28-02-1994
SALUT NKIHAL DECISIÓN
APRUEBA PLAN RANCIA ERRADICAR PPC DE JABALÍES VOSGOS

L-62 05-03-1994 94/143/CE 01-03-1994
COMISIÓN
SANITAT ANIMAL DECISIÓN
CQND.Z0OSANITARIA5 i CERTIF. VET. PARA IMPORT.SUERO ÉQUIDOS

L-74 17-03-1994 94/164/CE 00-00-0000
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
SANIDAD ANIMAL COMISIÓN
M0DIF.DIRECT.91Ñ6S D a CONSEJO FORMUACION DE LOS CERTIF.SANITMIOS

L-75 18-03-1994 00-00-0000
SWIDAD ANIMAL RECTIFICACIONES
RECT. A LA DECISIÓN 93M433ÑCEE DE LA COMISIÓN IMP. ANIM. DE AUSTCIA

L-78 22-03-1994 94/171/CE 00-00-0000
DECISIÓN DE LA COMISIÓN, 2fi DE FEBRERO DE 1994
HIGIEÏC ALIMENTARIA COMISIÓN
COND. SANITARIAS Y CERTIF. VET. IMPORTACIONES CARNE FRESCA ZIMBABWE

L-80 24-03-1994 651/94 23-03-1994
REGUVeíTO DE LA COMISIÓN
HJGIENE ALIMENTARIA REGLAítNTO
CERTIF. DE IMP0RAC10N DE MS OltfRAGMA DE BOVINOS

L-80 24-03-1994 94/171/CE 11-03-1994
RECOÍtNDACION DE LA COMISIÓN
. l l f 3 I T ! I i RECOHENDACION
CONTRX OFICIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PMA 1994



quada al nivell dels estudis cursats.
Quant a la durada, varia entre un mínim
de 6 mesos i un màxim de 2 anys, amb
un període de prova d ' l mes per
aquells treballadors amb títols de grau
mitjà i de 2 mesos pels de grau superior,
sempre que per conveni col·lectiu no re-
geixin altres duracions.
Per últim, per lo contractació de pràcti-
ques no hi haurà beneficis, excepte
quan es transformi en indefinit, d'acord
amb les subvencions establertes en la
Llei 22/92 de 30 de juliol,
b) Contractes de formació. Manté
l'exigència de l'edat mínima de 16 anys
i la màxima de 25 anys d'edat. La seva
durada és d'un mínim de 6 mesos i un
màxim de 3 anys.

S'estableix que el nombre d'aprenents
que les empreses podran contractar se-
ran limitades, encara que està previst
que surti. No es podrà contractar cap
treballador en la categoria d'aprenent
quan s'hagi acabat un contracte de for-
mació en la seva dutada màxima de 3
anys. A sensu contrari, es permetrà ta
contractació quan el contracte anterior
no hagi cobert la durada màxima,
la durada mínima legal del temps dedi-
cat a la formació és del 15% de ta jor-
nada de treball; abans era del 25%, i
màxim del 50%.
Quant a la retribució, s'estableixen uns
límits consistents en uns mínims del 70,
80 ¡ 90% del Salari Mínim Interprofes-
sional pel Ir, 2n i 3r any de vigència
del contracte, respectivament. En tot cas
es podrà rebaixar aquest mínim en virtut
aef temps dedicat a la formació teòrica,

cotització i prestacions només ¡nclou-
ran les contingències comunes, pensions
' fons de garantió salarial. Així, doncs,
queden exclosos de la protecció per
' atur i els subsidis per incapacitat labo-
ral transitòria i invafidesa provisional de
r'vada de contingències comunes. Això
vol dir que el cost d'empresa serà un im-

mínim,
ualment com el de pràctiques, no hi

haurà bonificacions de quotes, excepte
quan es transformi en temps indefinit
Fins que no surti el desplegament regla-
mentari del Reial Decret Uei, continuaran
essent d'aplicació els contractes que es-
tan vigents, és a dir, emparats pel RD.
1.992/84 de 31-10.

IV.- En matèria de contractació
temporal.
El RD estableix que els contractes tempo-
rals (és a dir, el RD 1989/8 17 10) que
acabin la seva durada màxima de 3
anys, entre el dia 1 de gener al 31 de
desembre-94, podran ser prorrogats peí
una sola vegada i amb un període de
1 8 desple
S'establirà a través de ta Uei de Pressa
postos Generals de l'Eslat, la contracta
ció per les petites empreses, ta contracta-
ció de treballadors en atur, seran
programes que quedaran exclosos la
contractació ae ta dona o familiars fins al
2n qrau de l'empresari o bé que ostentin
càrrecs de direcció o membres dels òr-
gans d'administració de l'empresa.

V.- En matèria de contractació a
temps parcial.
La novació del Reial Decret Llei supri-
meix el límit dels dos terços de ta jorna-
da habitual, com a nombre d'hores mà-
ximes per poder accedir al contracte de
temps parcial A partir d'ara es podran
fer contractes a temps parcial de més de
2ó.ó hores setmanals i menys de 40.
En cas de treballar menys de 12 hores sel·
manáis o 48 mensuals, quedaran reduïts
els drets de protecció social i dels de ta co-
tització a la Seguretat Social.
Esperem que properament es dicti el
desplegament del reglament per poder
aplicarlo correctament, segons estableix
el mateix reial decret.
Un altre punt d'interès, és pel que res-
pecta a ta inclusió oi Règim Especial de
treballadors autònoms per aquells treba-
lladors socis i membres de l'òrgan d'ad-
ministració de les societats mercantils ca-
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pitdistes, amb referència a la resolució aquests casos, s'enlén que s'assumeix el
de 14-12-93 del Ministre de Treball i Se- risc de l'empresa, aplicació que corre*
gurelat Social, publicat en el BOE del pon canviar de Règim de la Seguretat
17-1293, el qual entén que d'acord Social a Autònoms,
amb b doctrina jurisprudencial, la utilit- Resol també que quan es produeixi un
zació de formes societàries no impedeix enquadrament a l'altre Règim, les cotii
desconèixer la realitat que hi ha darrera zacions de l'altre es consideraran degu-
d'eJles, considerant que no existeix aline- dament ingressades en el mateix, reŝ
atat la prestació de serveis, bé quan el pedant el mateix import de cotització de
soci lé una participació majoritària en el l'antic Règim si el titular ho demano o bé
capital, o bé, quan l'aportació de treball cotitzar pels mínims.
és Un títol per repartir guanys SOCtak en (Del Col.legi Of. de Veterinaris de Girona,

no 21, gener/febrer 1994)

AGENDA

ASOCTACION IBEROAMERICANA DE REPRODUCCIÓN ANIMAL
-Cure Internacional d'Especialistes en Reproducció de Bestiar

Vacu. Organitzat per la Asociación Iberoamericana, integrada en La
Word Veterinary Associat ion

-Facultad de Veterinaria, Universidad de La Habana (Cuba)
-Ensenyament individualitzat, grups de 10-13 -totalment practica i

perrepartir
-Realització personal deis temes de programa, durant 13 dies (120

hores) per alumne, com a minim.
-Material pràctic, no inferior a 100 vaques per curs i l l i s ta .
-Títol d'Especialista per la Asociación Iberoamericana -Word

Veterinary Associat ion.
•Nota.- La Asociación Iberoamericana de Reproducción Animal ha

elegit la Facultad de Veterinaria de Cuba per oferir les millors
condicions en quan a formació del professorat (tecnologia dels
paisos de l'Est, actualització als EE.EE., aixi com pel preu i
singular abundancia de material per a pràctiques.

-L'agencia, ofereix als curs i l l i s tes : un cap de setmana a les
plat jes de Varadero, en hotel de 4* 5*.

-El preu, amb lleugeres variacions, es de 200.000/210.000 ptes. ,
que inclou i viatges, trasl lats a La Habana, hotel de 3*, t i t o l i
matricula en e l curset, assegurança de malaltia i accidents.

-Els interessats poden trucar als telèfons (91) 543 64 73 i 394
38, per indicar la data en que desitjan viatjar.

-Adreça postal: prof. Félix Pérez Y Pérez, Asociación
Iberoamericana de Reproducción Animal, Facultad de Veterinaria,
Universidad Complutense de Madrid. 10

MASTER I DIPLOMATURA DE PATOLOGIA I PRODUCCIÓ PORCINES
Facultat de Veter inaria de Be l la terra
Curs acadèmic 1994-1995 i 1995-1996

CURSOS :
MANEIG l MEDI AMBIENT (8 crèdits) -ESTADISTICA l EPIDEMIOLOGIA (5
crèdits) -ECONOMIA DE LA PRODUCCIÓ (3 crèdits) -PATOLOGIA I
INMUNOLOGÍA (8 crèdits) -TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC (5 crèdits)
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-TERAPÉUTICA (3 crèdits) -REPRODUCCIÓ (5 crèdits) -ANÀLISI DE
REGISTRES ((3 crèdits) -MILLORA GENÈTICA (4 crèdits) -TECNOLOGIA

DEL SACRIFICI I DE LA CARN (4 c r è d i t s ) -NUTRICIO I ALIMENTACIÓ (8
crèdits)

-Desenvolupats per 41 professors especialistes
-L'oferta és de 56 crèdits, agrupats en 7 blocs intensius de

dues setmanes de durada. EJs alumnes, 25 com a màxim, poden optar
Per la Diplomatura (24 crèdits) o pel Màster (32 crèdits de cursos
•fiés 10 crèdits per la realització d'una tesina).

-Informació i preinscripcionsi Per més informació o per rebre
e l document de preinscripció cal adreçar-se ai Jordi Casal, Dep.
de Patologia i de Producció Animals, Facultat de Veterinària de la
UAB, 08193 Bellaterra, Tel. 581 10 47, Fax 581 20 06.

La preinscripció pot fer-se per correu o per tax. La data
"làxima d'admissió de sol · l ici tuds serà el dia 15 de juny. La l l i s t a
de seleccionats es donarà a conèixer a primers de juliol .

Les clases començaran oi 17 d'octubre de 1994.

PRIMER SEMINARIO DE PRODUCCIÓN Y PATOLOGIA AVIAR

Organitza: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid i la Facultad
de Veterinaria (Dpto. de Patologia Animal II i Dpto. de
Producción Animal)

Objectius: Iniciació i formació continuada en produccions i
patologia aviar per a veterinaris.

DQtesi del 25 al 29 d 'abr i l , en horari de tarda amb un total de 20
nores lectives. Lloc Sala de Grados de la Facultad.

Alumnes i 40 veterinaris i 10 alumnes de 4t. i 5è.
Inscripcionsí alumnes: a la secretaria del Dpto. de Patologia
Animal II de la Facultad (per ordre d' inscripció). Veterinaris:
«1 Colegio Oficial de Veterinarios (c/Alcalà, 155). Totes les
inscripcions hauran de fer-se abans del dia 22 d 'abr i l .

Preus: veterinaris col-legiats: 15.000 ptes . - veterinaris no
col-legiatst 20.000 ptes. -estudiants oients: 4.000 ptes.

Coordinador: Manuel Pizarro, Profesor Titular de Patologia Animal,
DPto. de Patologia Animal I I , Facultad de Veterinaria de Madrid.

**er a més informació» -Colegio Oficial de Veterinarios, Alcalá,
155, 3Q, 28009 Madrid, Tel. (91)577 72 80, Fax (91)431 36 60.
-Prof. Manuel Pizarro, Facultad de Veterinaria, Universidad
Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria. Tel. (91)394 37 36,
Fax (91)394 37 40.

CURS SOBRE LA CARN I EL SEU PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ
Lloc celebració: Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida,
Canonge Brugulat, 7, pral. , Lleida

Preu inscripció: 25.000 ptes.
-Programa-

Dia 26 d'abril
16'30 hï Inauguració del Curs a càrrec del Sr. Josep Santamaría i

Oller, delegat terr i torial del Departament de Sanitat
17*00 h: Creixement i desenvolupament dels animals d'abast. Les

operacions de sacrifici i de traginada. Classificació
de canals. Dra. Ma Teresa Mora i Ventura, prof. t i tular
del departament d'Higiene i Inspecció dels Aliments de
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la Facultat de Veterinaria de la UAB
Día 3 de nuiig

17'00 h: Característiques de la carn. Defectes o anomalies.
Estructura del múscul i composició de la carn.
Maduració de la carn.. Dr. Pedro Roncales Rabinal,
prof. titular Tecnologia dels Aliments de la Facultat
de Veterinaria de Saragossa

19*00 h: Marques de qualitat de la carn i factors que hi
influeixen. Dr. Carlos Sañudo Astiz, prof. titular del
Departament de Producció Animal de la Facultat de
Veterinaria de Saragossa.

17'00 h: Higiene a la manipulació i a la conservació de la carn.
Microbiologia de la carn. Mètodes de conservació de la
carn i les seves alteracions, Sra. Margarida Garriga,
Dra. en veterinària, i Marta Hugas, Dra. en Ciències,
del Centre de Tecnologia de la Carn (IRTA)

Di de
LV'OO h: Tecnologia de la fabricació de productes carn ics crus,

Dr. Jacint Arnau i Arboix, Cap de la Unitat de
Tecnologia de Fabricació d'IRTA

Dia 24 de raaiq
17'00 h: Tecnologia de la fabricació de productes curats, Sr.

Josep Casas i Sellart, veterinari reuponsable
d'investigació de Gemi Aliments, S.A.

Dia 31 de maig
17'00 h: Tecnologia de la fabricació de productes curats i

enllaunats, Sr. Josep Ma Orteu i Barrabés, veterinari,
director de producció d'Hesperia de Alimentación, S.A.

Dia 7 de juny
17'00 hi Visita a una indústria d'elaboració cárnica.

Dia 14 de juny
17*00 h: Legislació sobre establiments de productes càrnics, Sr.

Pere Mercader i Vilardell, assessor del Conseller de
Sanitat.

19*00 h: Manipulació i additius a la elaboració de productes
càrnics, Dr. Jaume Olivet i Güells, veterinari
especialista en producció cárnica

20*30 h: Cloenda del Curs i entrega de diplomes, a càrrec del Sr.
Josep Arqués i Suriflach, secretari general del
Departament de Sanitat i S.S.

XV CONGRES DE DERMATOLOGÍA - A.V.E.P.A.
Dies i 7 i 8 de maig de 1994
Lloc: Euroforum-Infantes, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Quotes d'inscripció i Hi ha tres opcions (entre 18000 i 49000 }
Informados secretaria d'AVEPA, Tel. 418 73 12, FAX 418 39 79
Exposició comercial: Durant les jornades hi haurà una nombrosa
representació d'empreses comercials
Programa:

dissabte, 7 de maig
09'25 h: Inauguració del Congres
09*30 hí Trastorns dermatològics relacionats amb determinades
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races de gossos (E.Rosser)
11'15 hi Teràpia natricional en dermatología (M.T. Verde)
12*00 h: descans
12'45 hi Complex granuloma eosinofí l ic (J.L. González)
13*30 hi dinar
15*30 hí Nous fàrmacs en dermatología (E.Rosser)
17'15 hr descans
18'00 hí Estudi comparatiu de l 'a topia en medicina humana i

veterinaria (P.Sagredo i E.Suárez)
19'00 h: Casos c l in i c s .

diumenge, 8 de maig
10*00 h: Dermatosis p3icògenes: coneixements més recents i

tractaments (E.Rosser)
11'45 h: descans
12f15 h: Dermatosis seborreiques. Protocol de diagnòstic i

tractament (E.Rosser)
13*45 hï cloenda del Congres

i

CURSO PRACTICO DE REPRODUCCIÓN E
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN EQUIPOS

Dates: 6, 7 i 8 de maig de 1994 ( d i e s compler t s )
Places: limitades
Patrocina: Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra
Lloc celebració: Yeguada-Club Hipico Zolina, Pamplona (Navarra)
Professorat» -Roberto Rupérez C., ex-veterinari de la Yeguada El
Ventorrillo, Tudela (Navarra) -Diego Fliess, ex-veterinari i
Director de la Yeguada Ulzama. Navarra.

1nformació sobre el Curs: t e l . (948) 82 71 01 i 82 70 61, Fax
(948) 41 07 19.

VI[ SIMPOSIUM LABORATORIOS E
INSTITUTOS MUNICIPALES DE SALUD PUBLICA

(amb la participació de molt destacats tècnics sanitaris superiors
de Salut Pública)

Lloc: Feria Internacional de Bilbao (Congresos)
Dates: 10, 11 i 12 de maig de 1994
Secretaria: TISA Congresos, Edificio Albia II , 7Q, San Vicente, 8,
48001 Bilbao. Tel. (94) 424 39 97. Fax (94) 424 74 52

Organització: Área de Salud y Consumo del Ayto. de Bilbao.
Col.laboren i participen els Ajuntaments de Bilbao, Madrid,
Barcelona, Vitoria, San Sebastian, Terrassa, Murcia, València i
Burdeos.

Quota inscripció: -assistents 20.000 ptes.(exempt d'IVA)
-llicenciats a l 'a tur 10.000 ptes. (exempt d'IVA)

Programa:
dia in
09*30 b, : La l i s ter ios is como problema de salud pública
11*30 h : El control de calidad en el laboratorio

Inspección alimentaria. Actual y futuro
15*30 h i Mesa redonda: inspección alimentaria

• : l i s ter ias y l i s ter ios is
dia 11
09'00 h : Bases tcóricas de las tócnicas de genética molecular
09•30 h i Técnicas genéticas aplicadas al estudio epidemiológico
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LO'30 h : Técnicas de biologia molecular en la detección de
virus en aguas y alimentos

Los residuos en alimentos
16*00 h t Mesa redonda: Analítica de los residuos en alimentos

• : Restauración colectiva
: Aguas y Medio Ambiente.Microcont.

Dia 12
09*15 h : Discusión de paneles
10"00 h : La inspección alimentaria a la luz de las directivas

comunitarias, por D. Juan Francisco Polledo, Director
General de Salud Publica del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

11'30 h : Los laboratorios municipales en Francia, por Jen-Guy
Fangère, Director General del Institut Europeen de
1*Environnement de Bordeaux.

16'00 h : Mesa redonda: Adecuación técnico-sanitaria de la
industria alimentaria al Mercado Único.
Mesa Redonda i Futuro de los laboratorios municipales

17*30 h : Conclusiones
18'GO h : Acto de clausura.

ACTUALITZACTO EN MALALTIES I BROTS EPIDÈMICS D'ORIGEN ALIMENTARI
D i r e c t o r : Dr. P a t r i c i o Garr ido Morales
C o - d i r e c t o r s : Dr. Pere Mercader V i l a r d e l l , i Dr. Josep L lu i s

Taberner Zaragoza.
Adreçat ai L l i c e n c i a t s en Medicina, Farmàcia, V e t e r i n à r i a ,

B io log ia , Diplomats, e t c .
Dates: 16 a l 19 de maig de 1994
Durada d e l Curs : 31 hores (3 c r è d i t s )
Hora r i : ma t ins , de 8'30 a 13*30 h o r e s . Tardes, de 16 a 19 ho re s .
Lloc: Facu l t a t de Medicina, c a r r e r Casanova, 143, Barcelona, Aula

núm. 10
Preu matricula: 27.000 ptes. (inclou material del curs i
Certificat de la Universitat als assistents al Curs)

Dates : 16l19demaigde

Informació i preinscripciós Hospital Clinic. Servei de Medicina
Preventiva (escala 9, planta 0) . carrer Villarroel, 170,
Barcelona, Tel. 454 70 00, Ext. 2583. Sra. Montserrat Bages.

MEDICINA Y CLÍNICA DE ANIMALES EXÓTICOS
Dates: 21-22 de maig de 1994 - Madrid
A cà r r ec de l Dr. Karen Rosenthal , AnimaL Medical Center , Nueva

York.
-Aus de gàbia i conil ls i rosegadors; r èp t i l s i tortugues.

Lloc: Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de Madrid.
dissabte tarda (16-20 h . ) , i diumenge mati (10-14 h.)

Inscripcions: documentació i diploma d 'ass i s tènc ia : 4.000 p t e s . -
Colegio de Veterinarios de Madrid, Alcalá, 155, 3Q, Tel. (91) 577
72 80. Ma Angeles Mar1ne2 Alc.Lne: Patologia M'dica, despacho A.
Montoya, Cl.Lnica Veter.Lnaria ZOU: P02uelo de Alarcón, c/Venus, l,
Tel. (91) 352 39 47.

Places: limitades. Admissions per rigorós ordre d ' inscr ipció
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XIX JORNADAS CIENTÍFICAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OVIHOTECNIA Y CAPRINOTECNIA

Dates: 22 al 24 de setembre de I994
Seu i Universitat de Burgos. Hospital del Rey.

Programai
-I ponencia: "Problemàtica de la inseminación artificial en la
especie ovina*. Dr. Julián Garde.

-II ponencia: "Producción de rumiantes de caza: fincas
cinegéticas". D. Manuel Molerá Aparicio.

-XIX Asamblea General Ordinaria de la S.E.O.C.
-III ponènciai "Problemática del ordeño mecánico en pequeños

rumiantes". D. Laureano Gallego Martínez.
-Taula rodona: "Objetivos y funciones de las Agrupaciones de

Defensa Sanitaria en ganado ovino y caprino". Moderador: D.
Juan José Lozano, Coordinador de servicios de agricultura y
ganadería de la Junta de Castilla y León.

Normes per la presentació de comunicacions: Les comunicacions
podrán , ser orientades a exposició oral (10*), o presentació com
pòsters. Títol abans del 30 de juny. Textos abans de 1*1 de
setembre.
Més informació: Tel. i Fax (947) 26 08 15.

XXXI SYMPOSIUM DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA WPSA
Dates: del 28 al 30 de setembre de 1994

Programa:
"Qualitat i Medi Ambient" (dia 28, de 4 a 7 de la tarda):
-Eliminació de residus de les granges. Per Miguel Garmendi
de l'empresa E.A.Z., de Pamplona.
-Possibilitats de millora de la qualitat de i closca de
l'ou. Per el Dr. Philip Joly, de ISA, Francia.

-Pollastres "label". Per Andrés Ortiz, de Trouw Ibérica.
"Patologia" (dia 29, de 9 a 12 del mati):
-Malaltia de Marok. Per el Dr. Aly Fadly, del Laboratori de
Patologia Aviar de Michigan.
-Cap inflat. Per Albert Pagès i Natalia Majó, deis
Laboratoris Hipra, Amer (Girona).

-Ascitis. Per Carlos López Coello, de la Universidad Autónoma
de Mèxic.

"Patologia" (dia 29, a les 4 de la tarda):
-Taula rodona sobre la situació del moment de la Patologia
Aviar a España. Coordinada per el Dr. Vidal Garcia.

"Nutrició" (dia 30, de 9 a 13 del matí):

-Pitases. Per el Dr. Chxistoph Gunter, de BASF, Alemanya.
-La fibra. Per Joaquim Brufau, del 1RTA, Reus.
-Aminoàcids disponibles. Per Gerard Uzu, de Rhone Poulenc,

França.
P e r a més informació, ca l ad r eça r - s e a l s e c r e t a r i de la Sección:

Josep A. C a s t e l l ó , Real Escola d ' A v i c u l t u r a , Pla d e l P a r a d í s , 14,
°8350 Arenys de Mar, Te l . 792 11 37, Fax 792 15 37.

(*) IX CONGRES DE MICROBIOLOGIA DELS ALIMENTS
c oorgan i t zac ió amb la Soc ie t a t Espanyola de Microbiologia (SEM) i

la Univers i t a t de L le ida .
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Dates: 3-5 d'octubre
Lloc: Lleida.

( * ) XXIX JORNADES DE GENÈTICA LUSO-ESPANYOLES
Coorgan i tzac ió amb la S o c i e t a t Espanyola de Genètica i la

Unive r s i t a t d'Extremadura.
Dates: 6-8 d 'oc tubre
Lloc: Lleida

(*) Més informació: Centre UPC-TRTA. Av. Alcalde Rovira Roure,
177, 25006 Lleida , Te l . (973)24 72 40, Fax (973)23 83 01

ACTES JUNTA DE GOVERN.

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 28-02-94
A l e s nou d e l vespre d e l d i a 28 de febre r de 1.994 es reuneix

en s e s s i ó o r d i n à r i a , a l a seva seu s o c i a l , la Junta de Govern de l
Col·legi Oficial de Veterinaris de la provincia de Barcelona, sota
la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda actuant com a
Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, amb 1'absència del Sr. Jaume
Serra, sent el seu desenvolupament el següent,

1) Lectura acta sessió anterior: es procedeix a la lectura de
l'Acta del dia 25-1-94, la qual es aprovada per unanimitat.

2) Informe Vocalies: a) El Sr. Castelar informa de totes les
actuacions que des de la professió s'han dut a terme en la
polèmica plantejada respecte la carta apareguda a la premsa sobre
el tema de la Leishmaniosi. La Junta considera que malgrat
legalment podria anar-se més enllà, les diferents respostes han
reflecti t en la societat la posició de la professió al respecte, i
es vol fer constar que s'han rebut mostres de recolçament per part
de particulars.

Sol · l ic i ta es traspàs i al Consell l'inquietud d'alguns companys
sobre la liquidació amb l'AIAC de les identificacions fetes durant
la campanya portada a terme amb la Diputació.

Referent a les instal·lacions radiològiques a les consultes, fa
tres consideracions:

1) En el tema de la legalització s'ha recomenat una empresa
basant-se no solsament en e l preu sino tambe en qualitat i
coneixement d' instal. lacions veterinàries.

2) S'està treballant, 3untament amb AVEPA, per aconseguit
millors ofertes sobre els cursos de supervisor, però s'ha allargat
en el temps la seva exigència, lo qual permet conèixer nous
oferiments i millorar lea condicions.

3) F.l tema de l'assegurança de responsabilitat civil si és més
urgent, doncs la Generalitat segueix exigint el rebuts a tots els
que tenen feta 1'instal.lació, restant a l'espera del que digui el
Consejo, pero també s'han començat converses àrab AMA, els quals
s'han compromès a efectuar un estudi-oferiment.

El Secretari fa constar que el Consejo ha comunicat que no hi
h exigènci d 'aqusta a s s g u r n ç a , a lo qual se l ' s hi ha
contestat que estan equivocats i es p r o d j r à a cov i r ' e l s -h i
còpia de la legislació i la carta enviada per la Generalitat.
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Tot seguit comenta l'estudi fet per l'advocat sobre la situació
de la campanya de vacunació antiràbica, tenint en compte la
reglamentació existent emanada de la Generalitat, en la qual es fa
constar que, per a que la campanya sigui oficial i obligatòria, es
precia que novament surti publicada al DOGC. Referent a aquest
tema, el Sr. Florit, en condició de col·legiat, ha fet una carta
oberta a tots els veterinaris, procedint el Sr. Castelar llur
lectura a la Junta.

El Sr. Castelar considera que s'ha d'exigir a l'Administració
que es defineixi clarament sobre l'obligatorietat o no i, a partir
d'aqui, poder prendre una postura com a professió. La proposta es
considera adequada i es tornarà a enviar al Consell com a
responsable.

El Sr. President informa que en la darrera reunió amb el
Conseller del DARP es va tractar aquest tema, i es va insistir en
la necessitat de mantenir un control dels animals domèstics. El
DARP es a punt de publicar una Ordre sobre la identificació animal
i s'ha sol · l ici tat que es faci constar que, aquesta, tingui lloc
sota control veterinari.

El Sr. Castelar informa que la Diputació pretén continuar
enguany amb la campanya iniciada l'any passat, malgrat aquesta
vegada el Col·legi no signarà cap conveni, ja que es considera
varen quedar incomplertes algunes de les condicions contemplades
en el conveni signat. L'opinió es que cada veterinari decideixi,
malgrat restem a l'espera de conèixer el contingut de la campanya
d'enguany.

En el tema dtí l'Hospital Veterinari, el Sr. Castelar 'comunica
que s'ha reunit amb la directora del centre per tractar d'evitar
situacions conflictives. La reunió fou molt interessant i s'ha
quedat en reunir a un grup de persones coneixedores del tema per
tractar de conduir-lo adequadament.

Informa de la bona marxa del campionat de futbol sala i, per
acabar comenta la carta enviada al3 clinics de petits animals,
comentant els diferents temes d'actualitat professional.

b) El Sr. Viftas comenta les activitats realitzades pels
jubilats en la unia ja començada fa uns mesos, anant per el bon
cami. Seguidament excusa llur presència donat que ha d'agafar
l'últim tren.

c) El Sr. Ferrés informa que, de moment, no s'han començat les
rotacions a les comarques, ja que els canvis que s'han produit son
deguts a circumstàncies especials.

d) MflTeresa Mora informa del canvi del Director del Departament
de Patologia i Producció Animal de la Facultat de Veterinària de
Bellaterra.

3) Informe de Presidència; En la reunió de La Comissió Mixta
Consell/Sanitat es va parlar de la reorganització dels serveis
veterinaris i d'altres temes expressats en l'ordre del dia que
passa a llegir, així com la carta que, signada pels quatre
Presidents de Col legis, va ser enviada al Director General de
Salut Pública i còpia a l'Honorable Sr. Conseller i al Secretari
Gneral del Departament i que va donar lloc a l'esmentada reunió.

Tamb' comunica va convocar a un grup de veterinaris de salut
Pública, com ho va f r abans amb -19-velerinaris d'agricultura, per
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veure d'estudiar la problemàtica dels professionals en el trebalL
diari . D'aquesta reunió sortiran un seguit de propostes que
s'estudiaran pel seu enviament a la Comissió Mixta.

Informa sobre ta situació actuï! de l'assumpte de les
acadèmies, seguint el seu curà en mans de l'advocat.

5) Informe de Secretaria.- a) S'estudia la situació del
personal administratiu del Col legi i s'acorda llur increment
salarial segons el conveni.

b) Comenta la definitiva posta en marxa de LA biblioteca
col·legial, lo qual es comunicarà en el Butlletí Informatiu.

c) El Comitè organitzador de la reunió de parasïtòlegs
d'Espanya sol · l ic i ta col·laboració al Col·legi, acordant-se
inscriure a col·legiats becats per aquesta reunió.

Altes i baixes de col.legiats: Es procedeix a donar d'alta 11
nous col.legiats (del nQ 1930 al 1940, ambdós inclosos), i 3
baixes, per diferents motius, sent de 1334 el nQ actual de
col.legiats.

Fons Mutual d'Ajuda: Amb càrrec a aquest Fons, i per diferents
motius, es concedeixen ajuts, per un total de 181.600'-p«.

I sent les 0 hores i 5 minuts de la matinada del dia 1 de març,
s'aixeca la sessió.

OFERIMENTS I DEMANDES

*EB t r a spas sa Cl in ica v e t e r i n a r i a a Badalona. I n s c r i t a a l
Reglament de Cl iniques de P e t i t a Animals.

I n t e r e s s a t s truqueu a l t e l . 383 18 57 ( d ' l i a 13 i de 17 a 20
hores ) .

•Es neces s i t a perruquer de gossos. In t e re s sa t s truqueu a l teL.
265 08 60.

CONTACTES VETERINARIS
Veterinaris interessats en formar part d'un equip de treball,

on discutir tots els problemes mèdic-quirúrgics que es
plantejen quotidianament a la cínica de petits anünals
(nivell general - especialitat) truqueu al tel. 464 38 73
(Matilde Teixidó, Badalona).

ULTIMA HORA

ASSESSORIA JURIDICA PKH A COL.LEGIATS
Es comunica a t o t s e l s c o l . l e g i a t s que l 'advocat d 'aquest

C o l · l e g i , Senyor Joan Beltran Rahola, atendrà personalment a t o t s
e l s i n t e r e s s a t s e l s dimecres de cada setmana, de 18 a 20 hores .
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