
hfmà
Núm. 30

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

HAIG 1994

EDITORIAL

ELS ESTUDIS DE VETERINARIA HAN DE TENIR
UN MÍNIM DE 450 CRÈDITS (4500 HORES)

El president de l'"European Associat ion of Establishmenta for
Veterinary Educat ion" {EAEVE) va comunicar el dia 24 d'abril
d'enguany al president del "Consejo General de Colegios
Veterinarios de Espanya" el següent:

L1EAEVE ha estat requerida per la Comissió de la Unió Europea
Per inspeccionar i evaluar permanentment a totes les facultats de
veterinària per comprovar el compliment de la Directiva
78/1027/CEE.

A Espanya ja han estat inspeccionades les facultats de Lleó,
Barcelona i Madrid. Les de Saragossa, Càceres i Còrdova està
Previst fer-ho entre aquest any i el vinent.

En aquests controls, entre altres coses, s'exigeix un mínim de
*50 crèdits (4 500 hores) d'ensenyament entre classes teòriques i
Pràctiques, perquè es consideri apte la qualitat de l'ensenyament.
Si- el número de crèdits és inferior, la competitivitat dels
veterinaris espanyols corre un greu perill i no seran acceptats
Per la resta de països de la Comunitat.

La inspecció realitzada a la Facultat de Barcelona (Bellaterra)
l'octubre de l'any 1992 es va dictaminar el següent:

lr.- Reducció dels alumnes que ingressen en el primer curs:
B«ixar de 240 a 100.

2n.- Duplicar el número de professorat.
3r.- Multiplicar per cinc el pressupost econòmic de

funcionament.
4t.- Potenciar la formació permanent del professorat.
5è.- Incrementar les pràctiques.
En canvi l'esmentada Comissió va valorar molt positivament

^'esforç del professorat, però que es troba desbordat pel gran
nombre d'alumnes.

No sabem si en aquests últims temps s'ha pogut corretgir
totalment aquestes deficiències; però el que sí.podem dir, és que
e n el curs 1993-94, la Facultat de Veterinària de Bellaterra només
es donen 4 20 crèdits. Sense comentaris.

En aquests últims mesos, tant el president del govern espanyol
com els ministres, volen exigir al poble espanyol que sigui
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altament competitu amb la resta de països d'Europa i d'altres
continents.

Respecte a la ramaderia, avicultura i altres productes
pecuaris, com són la carn, la llet, els ous i derivats, anirem al
desastre si no millorem l'ensenyament de la veterinària.

La CE, ja en els 1970, va senyalar les professions sanitàries,
en especial la medecina i la veterinària, uns estudis uniformes i
de qualitat per tot Europa, i va obligar ja en veterinària, entre
altres coses, un minim de cinc cursos i 4.500 hores.

El "Consejo de Universidades de Espanya", a l'any 1988 va
elaborar per la carrera de veterinària un pla d'estudis minim de 5
anys i sis mesos, amb un minim total de 450 crèdits de classes i
que podia ésser superior sense passar dels 525.

Recordem que el pla d'estudis vigent per la llicenciatura en
veterinària, de 30 de maig de 1983 (BOE de 8 d'agost), té una
càrrega lectiva de 505'5 crèdits.

Si volem ser competitius, com ens mana el govern actualment, a
més haurem de fer una selecció molt rigurosa i forta en el primer
curs de veterinària, perquè el nivell de preparació del BUP, COU i
selectivitat vigents es baixessin. Cal posar cura en corretgir i
subsanar totes les deficiències esmentades.

ACTIVITATS DEL PRESIDENT DEL COL·LEGI

MARÇ 1994

Dia Lloc, persones i/o entitats Motiu
2 Permanent Consell Vet.Catalunya..-vacunació antiràbica -AIAC

-temes dep.sanitat -temes DARP -Estudi modificació Llei
Protecció dels Animals)

8 Comité Deontologia -temes deontologies
-planificacions -resolucions

13 Unió de Pagesos Cloenda Congrés Nacional
16 Permanent Consell Vet.Catalunya..-temes pendents -preparació

Assemblea Presidents
21 Institut Estudis de la Salut .... Programació de cursos
22 AVEPA i Consell -tema ràbia -Administració

Sanitat -Administració DARP -Laboratoris
23 Col·legi d'Advocats ïntercol.legial Catalunya

impressor Sr. Palahi -tema diversos impressos
-millora full col·legial -costos

26 Consejo Gral.Vet. España Assemblea Presidents
29 Assessor juridic del Col·legi .. Reunió assumptes varis
29 Col.legi Vet. Barcelona Junta mensual de Govern

abril 1994
6 Col.legi Vet. Barcelona Juntamensual deGovern

6-7 Parlament de Catalunya Modificació Llei 3/88, de
Protecció dels Animals

11 TV-3, espai "Bon Dia" Mari-Pau Huguet, amb temes
varis de veterinària

12 Comitè de Deontologia Assumptes varis i resolucions
14 Diputació de Barcelona Reunió sobre higiene

alimentària i zoonosi
15 Generalitat Col.legiBarcelona.....•.............. Reunió Consell / DARP
20 Col·legi Barcelona Comité Clíniques Petits A.
26 • Reunió amb Dr. Borregón,

President del Consejo



27
28

Pié Consell Vet.Catalunya
Junta mensual de Govern

COMITÈ CLÍNIQUES PETITS ANIMALS

Centres autoritzats durant abril 1994
CLÍNICA VETERINARIA FORT PIUS
Sicilia, 182, 184, 08013 Barcelona
CENTRE VETERINARI L'ARCA
Rosella, 36, 08390 Montgat
CENTRE VETERINARI TONA, S.L.
Antoni Figueres, 88, 08551 Tona
CENTRE VETERINARI POLINYÀ
Ctra. Sentmenat, 105, 08213 Polinyà
CENTRE VETERINARI MONTGAT
Rambles, 13 {Turó de Mar), 08390 Montgat
CONSULTORI DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES
Sabadell, 23, 08190 Sant Cugat del Vallés
CONSULTORI DISPENSARI VETERINARI DEL VALLES
Avgda. Tibidabo, 64, 08210 Barberà del Vallés
Ctra.' Sant Cugat, 5, 08191 Rubi

informem que un cop feta la pre-selecció
entrevistes,
Comitè.

Agraïm 1•interés
sol·licitud.

i posteriors
ja s'ha nombrat el nou inspector adscrit a aquest

a tots els companys que vàreu presentar la

ASSOCIACIÓ VETERINARIS HIGIENISTES DE CATALUNYA|

El passat dia 13 d'abril va tenir lloc l'Assemblea General i
extraordinària de l'Associació de Veterinaris Higienistes de

lunya (AVHIC).
S'acordà modificar l'article 26è. dels estatuts reduint la
da dels càrrecs de la Junta Directiva a 2 anys.
Es procedi a l'elecció de la nova Junta Directiva:

ISIDRE FERRAN I ALLUE ,
Ma DEL MAR SERRA I*PESQUER ..
M0 CARME BRICEÑO I RUIZ
RICARD FARRÉ I URGELL ,
DANIEL GIMÉNEZ I ROIG
ALBERT MONFERRER I BALLESTER
JAUME PANADES I GELLA

PRESIDENT
SECRETARIA
TRESSORERA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

DE TREBALL

Es
Partir
<ïue

El número d'ofertes rebudes durant l'any 1993 i primer
de 1994 ha sigut de 37, repartides entre: *Cliniques de

animals (22) *Laboratoris - comercials (8) *Clíniques de
animals (2) *Bromatologia (2) *Produccions (2) *Empreses de
industrial (1).
recorda a tots els membres de la borsa de treball que a
~'ara i per tal de mantenir actualitzats el C.V. es prega

pas8~n per la seu de la borsa un cop per trimestre.
Vfi

 URSOS: S'està intentant organitzar un curs sobre
a e s i la indústria farmacèutica veterinària.

marketing.



S'està debatent Les funcions del veterinari dins del camp del
Medi Ambient i com entrar-hi.

Cal recordar que el Col legi organitza uns seminaris sobre
informàtica aplicada a les produccions de les quatre espècies
d'animals de renda els dies 17, 24 i 31 de maig, i 7 de juny. a les
set de la tarda.

Cal mencionar que cada divendres, a les set de la tarda, hi ha
reunió de la borsa de treball, oberta a la participació de
qualsevol persona interessada.

COMITÈ DE DEONTOLOGIA

En la darrera reunió del Comité de Deontologia es van tractar
diversos temes, entre els quals esmentem els següents:

1) S'ha procedit a recopilar diferents reglaments de
deontologia de diversos països per tenir un exhaustiu coneixement
de com poden funcionar en aquests. Sobre aquest tema es publicaran
uns resums en aquest Butlletí per informació general de tots els
col·legiats.

2) S'ha tramès un escrit als laboratoris productors i
distribuidora de productes biològics amb la finalitat
d * informar-los que en aquest Comitè s'han rebut queixes sobre la
venda directa d'aquests productes a col·lectius no professional
inclosa la vacuna antiràbica, i se'ls ha advertit que es
tramitaran totes les denúncies que es rebin al Col·legi..

3) Es va acordar el procés administratiu col·legial pel tràmit
de qualsevol denúncia o queixa que rebi el Comité, com carta d'acús
de rebut del denunciant, carta de comunicació al veterinari
denunciat, cartes de citació, etc.

4) Van ser estudiats tots els casos pendents (10 en total),
restant tots pràcticament resolts per elaborar la resolució final
I donar comunicació als interessats i a tots els col·legiats, si
procedeix.

5) S'ha obert un ampli debat sobre els cursos que s'estan
impartint a determinats centres de formació, ja siguin urbans o
rurals. Sobre determinats cursos s'han obert expedients
informatius per clarificar i evitar malentesos sobre l'ús del
terme veterinari i el possible intrusisme en la nostra professió-
Ens sembla adequat que hi hagi uns coneixements cada dia més
elevats del ramader sobre els riscs sanitaris i d'altres tipus als
quals està exposat, doncs d'aquesta forma pot repercutir
directament cap la professió veterinària. Però no es pot consentir
que sota determinats cursos, amb l'afegit de veterinari, es
pretengui encobrir una formació que no s'ajusta a la realitat i
que apart de representar un frau, pot desvirtuar allò que és la
formació veterinària una vegada acabada la carrera a la Facultat,
amb els cursos per a postgraduats. A més utilitzen una
terminologia semblant a la de sanitat humana com les paraules
"auxiliar", "tècnic", "ajudant", etc., conceptes que encara no són
homologats en veterinària.

6) Es va repartir a tots els vocals informació sobre el número
de veterinaris, facultats i llicenciats per any que es produeixen
als diferents països del nostre entorn i també a América-
Australia i Japó. De tots és coneguda la plétora professional que
s'esta produint a Espanya, i més si la comparem amb els països
abans esmentats, on el nUmero de veterinaris que acaben per any és
del tot controlat.

A tot isdeveterinaàiaa hi ha l'agreujant de cursosque volen reduïr elS
estudis de vetennaaia a Espanya a quatre cursos.



BIBLIOTECA

Novament recordem el funcionament:
Horari*: -matins, dimecres i divendres, de 10 a 13 hores. -tardes,
de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores. HI HA ELS SERVEIS D'UN
BIBLIOTECARI VETERINARI ESPECIALITZAT.
Servei de préstec: solament llibres. Quinze dies, més pròrroga
d'una setmana (si no està sol·licitat).
Servei de fotocopies: per col·legiats a 7 ptes. Tot col·legiat
tindrà fins a 10 còpies gratuïtes per mes natural, la resta a 7
ptes. 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

Col·legi.
En aquest apartat del Butlletí Informatiu Col·legial, la secció
la biblioteca intentarà citar alguns dels molts articles de les

revistes que arriben periòdicament a la mateixa.
*EUROCARNE (nQ 24. març 1994). El sistema ARCPC en las salas de

despiece (B.Moreno, M.R.Ga A., M.Prieto y M.L.Sierra).- Comentario
a* Real Decreto 1904/1993. AICE.

•MEDICINA VETERINARIA (volum 11, nQ 3. 1994). Mejora en los
resultados de la vacunación tras la vacunación conjunta de un
inductor de paramunidad y una vacuna contra el síndrome
respiratorio bovino (F.J.Torrubia Díaz)

*VETERINARY SURGERY (volúm 23, nO 1, gener-febrer 1994). En bloc
ovariohysterectomy as a treatment for dystocia in dogs ans cats
(J.C.Glennon, J.A.Flanders, K.A.Beck, E.J.Trotther, H.N.Erb)

*THE VETERINARY RECORD (volúm 134, nQ 17, 23-4-1994). Inquiry
into animal imports. Differing views on EC control measures.

AVISOS

CONFECCIÓ DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI ANY 199 3
Comuniquem a tots els interessats que el Col·legi ofereix el

serveis d'un assessor fiscal per la confecció de la Declaració de
«enda i Patrimoni de I1 any 1993.

El plac de presentació es del 2 de maig fins el 20 de juny per
les declaracions positives, i fins el 30 de juny per les negatives.

La Renda i el Patrimoni es confeccionarà en aquest Col·legi, i
a'analitzarà el tipus de declaració més favorable (individual o
conjunta) i s'entregará al mateix moment.

Per concertar dia i hora podeu posar-vos en contacte amb el
n°stre col·laborador. Sr. Triquell, trucan al telèfon 908 99 02 69
(feiners de 9 a 21 hores, i dissabtes de 9 a 13 hores).

La documentació que s'aportarà per la confecció de la
declaració es l'habitual (ingressos, rendiments de treball,
apital mobiliari i inmobiliari, etc.; deduccions; assegurances,
'Wenda, malaltia, etc. I NO OBLIDEU LES ETIQUETES ¡

Els honoraris per aquest servei serán, per cada declaració:
•Sitnpiificada (5.000 ptes.) -Ordinària (7.500 ptes) -Patrimoni
l&.OOO ptes.). En tots el3 casos amb els impostos no inclosos.

Esperem que aquest servei us pugui ser d'utilitat.

A TOTS ELS ASSOCIATS A PSN - AMA
ualASSOCIA T S Asseguradora)

En rupació a la convocatòria de Junta General Ordinària de
-AMA, p e l pel proper 30 de juny (de la qual ja hauràs



rebut la targeta d'assistència), i donat que aquest Col·legi vol
tenir una representació a la mateixa, molt t'agrairíem ens fesis
arribar aquesta targeta amb la teva signatura a l'envers, deixant
en blanc la delegació, per omplir-la nosaltres una vegada
designada la persona que representarà al Col·legi.

ASSEGURANÇA D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA
Recordem als companys inclosos en l'esmentada assegurança que

aquesta s'ha de renovar amb la Cia. D.A.S., la qual i per 1.614
ptes. l'any dona dret a fer qualsevol consulta sobre problemes de
la vida diària (laboral, fiscal, de l'automòbil, defensa i
reclamació dels seus drets, problemes sobre la propietat de la
vivenda, d'arrendament, etc.) mitjançant el telèfon 900-30 01 81.
L*import de l'assegurança d'enguany serà cobrat mitjançant el
rebut col·legial del 2n. trimestre.

NOTICIES

INSTAL·LACIÓ DE RAIGS X
El BOE no 96, del 22-4-94, publica el RD 445/1994, d'li de

març, ampliant el plac contingut en les disposicions transitòries
quarta i cinquena del RD 1892/1992, de 30 de desembre, regulador
de la instal·lació i utilització d'aparell3 de Raigs X amb
finalitats de diagnòstic mèdic. AMPLIA el plac a QUATRE ANYS.

NOTA: Referent a la necessitat de l'assegurança obligatòria de
responsabilitat, properament us informarem de forma especifica.

REUNIÓ-BERENAR ALS VETERINARIS JUBILATS
El proper primer dimecres de juny, dia 1, i a dos quarts de sis

de la tarda, tindrà lloc en aquest Col·legi i ofert pel mateix, una
REUNIO-BERENAR per a tots els veterinaris jubilats, acompanyats de
llurs esposes.

A aquest simpàtic i agradable acte, desitjem una molt nombrosa
assistència, agraint per endavant la vostra assistència.

PROGRAMA "NOCHE DE PERROS" A ONDA CERO RADIO

La famosa "ONDA CERO" de Barcelona que emet en el dial 8 28
d'OM, tots els dimarts i dijous (inclús festius), de 20*10 a 20'35
hores llença a l'espai el programa "NOCHE DE PERROS", especialment
dedicat als animals domèstics, sobretot els de companyia (gossos,
gats, etc. )

En aquest programa es tractan temes relacionats amb els
esmentats animals, reportatges sobre refugis de Protectores,
Associacions, etc., aixi com també es dona compte de les pèrdues de
gossos, abandonaments, trobades, etc.

Aquesta emisora te la seva seu a Barcelona, Ramblas, 126,
telèfon 318 08 70, i abarca arreu Catalunya i Balears. La
directora del programa es la Senyora MAY REVILLA.

ASSESSORIA JURÍDICA

Es recorda a tots els col.legiats que l'advocat d'aquest
Col·legi, el Senyor Joan Beltran i Rahola, atendrà personalment a
tots els interessats els dimecres de 18 a 20 hores. Esperem que
aquest nou servei que ofereix el Col·legi sigui força utilitzat
pels companys.

- ó -



AGENDA

SEMINARIS SOBRE INFORMÁTICA APLICADA A LES PRODUCCIONS DE LES
QUATRE ESPECIES D'ANIMALS DE RENDA

Hoc: Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Dies: 17, 24, 31 de maig, i 7 de juny de 1994
L'assistència és gratuita

PROGRAMA

CUNICULTURA (dia 17 de maig)
Ponent: TONI ROCA, secretari general d'ASESCU, i tècnic
especialista en cunicultura.

PORCICULTURA (dia 24 de maig)
Ponent: ROGER GALOFRÉ MERCADÉ, especialista en gestió
porquina. Sistema GTEP-IRTA.

AVICULTURA (dia 31 de maig)
» , Ponent: JOSEP ANTONI CASTELLÓ LLOBET, professor de la

Real Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar.
(es comentarán les diferents opcions de les avicultures

alternatives, no industrials)
VAQUI DE LLET (dia 7 de juny)

Ponents: PANTALEO LLUNELL YUSTE, especialista en vaquí de
llet, reproducció i control lleter.

JAUME SERRA COLLELL, alimentació de la vaca de
llet.

CURS TÈCNIC D'HIGIENE EN INSTAL·LACIONS ALIMENTARIES
(Del 24 al 27 de maig de 1994)

Organització: Comissió d'Indústries Alimentàries del Col·legi
Oficial d'Enginyers ' Tècnics Agrícoles de Catalunya, en
col·laboració amb ALITECNIC.

Programa:
"Generalitats sobre la higiene a les indústries
alimentàries" - "Disseny Higiènic* - "Tipus de detergents"

"Sistemes de neteja" - "Principis actius desinfectants" -
"Sistemes complementaris de desinfecció a la indústria
alimentària" - "Anàlisis de riscos i control de punts
crítics" - "Desinfecció a les diferents indústries
alimentàries. Casos pràctics".

Lloc: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya,
Travessera de Dalt, 11-13, ent. 4d, 08024 Barcelona.

s^ en voleu més informació: M.Antònia de Blas, tel. 415 99 84

JORNADES AGROSECTORIALS ICEA - LA CARN DE VAQUI
(S'adjunta tríptic informatiu)

-Donada la importància del tema, recomanem 1'assistència-

INSTITUCIO CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS (ICEA)
El dijous dia 26 de maig de 1994, a les set de la tarda, a la

Pi i Sunyer de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del
47, de Barcelona, tindrà lloc un debat agrari sobre "LA

COOPERATIVA AGROPECUARIA CAG: UNA EXPERIENCIA EMPRESARIAL", a
arree d'Antoni Condal i Tomás, Director del Departament de
ersonal i Relacions Públiques de la CAG.

XIX JORNADAS CIENTÍFICAS A BURGOS
(Sociedad Espanola de Ovinotecnia y Caprinotecnia)

E n relació amb les XIX Jornades Científiques de la Sociedad

— 7-
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Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia que tindran lloc a Burgos
durant els dies del 22 al 24-9-94 i com ampliació de la informació
apareguda anteriorment, la remissió de treballa i la petició
d'informació general pot fer-se a qualsevol de les següents
adreces:

Secretaria de les Jornadas: -Dr.Mariano Alonso de Miguel,
Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). Avda. Reyes Católicos,
12, ent., 09004 Burgos, Tel. (947)26 08 15. -Dr. Mariano Alonso de
Miguel, Unidad Veterinaria. Junta de Castilla y León. Avda. General
Vigón, 23, lo D, 09006 Burgos, Tel. (947)23 72 28.

MASTER EN CIENCIA DELS ALIMENTS
Adreçat a titulats espanyols en Química, Farmàcia, Veterinària,

Biològiques i Enginyers Agrònoms, així com també titulars
iberoamericans equivalents.

El número d'alumnes es ilimitat.- El termini d'inscripció
finalitza el 30 de juny de cada any (la durada del Master és de
dos anys).- L'import de la matricula és de 600.000 ptes. per any
(10 mesos l'any) (períodes lectius de L'I d'octubre al 31 de
juliol).

Per a més informació: Dep. de Tecnologia d'Aliments,
Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, 14, 46020
València, Tel. 387 70 56, Fax 387 79 56.

CURS SOBRE ALTERACIONS I ADULTERACIONS DE PRODUCTES CARNIS
(Tarragona, 16 i 17 de juny de 1994)

Horari i lloc de celebració: tardes de 16 a 20 hores, a la seu del
Col·legi Oficial de Veterinaris, St. Antoni Ma Claret, 10, lr.
Inscripció i drets de matricula: L'inscripció es farà al Col·legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona, on s'abonaran els drets de
matricula (15.000 ptes.). Aquest import inclou els materials de
treball.

Més informació: Tel. i Fax (977) 21 11 89
Programa

1. PRODUCTES CARNIS CRUS-FRESCOS I CRUS-ADOBATS. Alteracions
durant l'elaboració: fisico-quimiques i microbiològiques.
Conservabilitat. Adulteracions. Mètodes de detecció d'alteracions
i OficialdeVeterinaris,

2. PRODUCTES CARNICS MADURS. Influència del processat en la
conservabilitat. Repercussions tecnològiques i sanitàries de
l'emprament de nitrits. Alteracions i detectes de carns salades i
dessecades. Alteracions físico-químiques de pernils madurats.
Adulteracions, mètodes de detecció.

3. EMBOTITS CRUS MADURATS. Efectes del picat i de l'embotit en xa
conservabilitat. Principals alteracions i defectes.
Adulteracions, tècniques de detecció

4. PRODUCTES CARNICS TRACTATS PER LA CALOR. Alteracions de
productes càrnics cuits. Alteracions i defectes de conserves
càrniques. Investigació d'alteracions i defectes.

5. ALTRES DERIVATS CARNICS. Alteracions i defectes de plats
preparats càrnics, gelatines, extractes i hidrolitzats.

JORNADAS CIENTÍFICAS ANUALES AMVEAC
Del 17 al 18 de juny, tindran lloc a Torremolinos (Málaga), les

Jornadas Científicas Anuales de la Asociación Malagueña de
Veterinarios Especialistas en Animales de Compartía (AMVEAC).
Enguany les Jornadas es centraran en la Cirugía de tejidos
blandos, i amb la participació dels següents especialistes:

-Dr. Antonio Prats (Clínica Veterinaria Rocaberti): Cirugía
genital y obstetricia canina y felina.

-Dr. Jesús Usón Casaus, Dr. M.A. Vives Vallés, Dra. Mané. Dr.
Jiménez (Facultad de Veterinaria de Caceres): Cirugia
digestiva.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CUERPO MILITAR DE SANIDAD
•RESOLUCIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1994

OPOSICIONES ADMINISTRACIÓN MILITAR
(BOE NQ 095 , 21-04-1994)

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
•ORDEN DE Ll DE ABRIL DE 1994

SUBVENCIONES PARA CAMPANAS PREVENCIÓN INCENDIOS
(BOE NO 090 , 15-04-1994)

•RESOLUCIÓN 7 ABRIL DE 1994
CONTROL RENDIMIENTO DE HEMBRAS LECHERAS
(BOE NO 095 , 21-04-1994)

•RD 593/1994 DE 25 DE MARZO
AYUDA A FOMENTAR CESE ANTICIPADO EN ACTIVIDAD AGRARIA
(BOE NS 096 , 22-04-1994)

•ORDEN DE 13 ABRIL DE 1994
RESUELVE PUESTOS TABAJO INSTIT.NAC. INV.Y TECND. AGRARIA Y ALIM.
(BOE m 101 , 28-04-1994)

MINISTERIO DE DEFENSA
•RESOLUCIÓN 18' ABRIL 1994

OPOSICIONES MILITAR DE EMPLEO CATEGORÍA DE SANIDAD
(BOE ND7 090 , ABRIL15-04-1994)

MINISTERIO DE LA HHKSIDENCIA
•REGLAMENTACIOÑ'TECNICO-SANITARIA, RD 445/94 DE 11 DE MARZO

UTILIZACIÓN APARATOS RAYOS X FINES DIAGNOSTICO MEDICO
(BOE NC 096 , 22-04-1994)

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
•ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1994 (OTRAS DISPOSICIONES)

AYUDAS DEL PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD
(BOE NQ 100 , 27-04-1994)

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
•RESOLUCIÓ DE 12 D'ABRIL DE 1994

APROVACIÓ ESTATUTS DE AGRUPACIÓ DEFENSA VEGETALS FRUITS SECS GARRIGUES
(DOGC W2 1888 , 1 5 - 0 4 - 1 9 9 4 )

ORDRE DE 7 D'ABRIL DE 1994
D'ORDENACIÓ EXPLOTACIONS PORCINES AVÍCOLES CUNICULES BOVINES

(DOGC NC 1888 , 1 5 - 0 4 - 1 9 9 4 )
DECRET 8 1 / 1 9 9 4 DE 22 DE MARÇ

CRAECIO DE LA TAULA DE CONCERTACIÓ AGRARIA
(DCGC NO 1886 , 2 0 - 0 4 - 1 9 9 4 )

ORDRE 11 D'ABRIL DE 1994
DETEÏWINA LA COMPOSICIÓ COMISSIÓ SUBMINISTRAMENTS DEL DARP
(DOGC NI:! 1886 , 2 0 - 0 4 - 1 9 9 4 )

RESOLUCIÓ DE 6 D'ABRIL DE 1994
!'OotENAMENr DE SJ\LVMX:lR CANELA PUJOL CAP DE SEX:CIO AGfDDI fUSIO
(DOGC NQ 1886 , 2 0 - 0 4 - 1 9 9 4 )



•RESOLUCIÓ DE 6 D'ABRIL DE 1994
NOMENAMENT DE JOAN GAMUNDI VILA CAP SECCIÓ TECNDDIVULGACIO
(DOQC NO 1886 , 2 0 - 0 4 - 1 9 9 4 )

•RESOLUCIÓ DE 12 D'ABRIL DE 1994
RENOVACIÓ MEMBRES DE JUNTA CEMARCAL D'ORDENACIÓ D'EXPLOT. DE NOGUERA
{DOGC NO 1889 , 2 7 - 0 4 - 1 9 9 4 )

•RESOLUCIÓ 8 ABRIL 1994
ESTATUTS ADS DEL PLA DE L'ESTANY
(DOGC NQ 1890 , 0 2 - 0 5 - 1 9 9 4 )

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
•RESOLUCIÓ DE 6 D'ABRIL DE 1994

GCMPETENCIES DIRECTORS GENERALS DE SALUT PUBLICA 1 RECUSOS SANITARIS
(DOQC NQ 1889 . 27-04-1994)

•DECRET 85/1994 DE 19 D'ABRIL
N0W1ES PERSONAL LABORAL AL SERVEI CÁTALA DE SALUT
(DOGC NQ 1890 , 29-04-1994)

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
•LLEI 3 /1994 DE 6 D'ABRIL

MODIF. LLEI 3 /1988 DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS
(DOGC NQ 1890 , 2 9 - 0 4 - 1 9 9 4 )

•ORDRE DE 29 DE MARÇ DE 1994
PLA DE JUBILACIÓ VOLUNTARIA INCENTIVADA
(DOGC NQ 1890 , 29 -04 -1994 )

TRIBUNAL CONSTITUCIONAr,
•CONFLICTE POSITIU DE COMPCTENCIES

PRECEPTES ORDRE 23 -10 -87 DEL MINISTERI AGRIC. PESCA ALIM
(DOGC NQ 1885 , 18 -04 -1994)

DIARI OFICIAL DE LES COMUNITATS EUROPEES

C-118 29-04-1994 94/C118/02 00-00-0000
II ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
PESCA PROPUESTA REGLAMENTO
MEDIDAS TÉCNICAS CONSERVACIÓN RECURSOS PESQUEROS

C-118 29-04-1994 9 4 / C l 1 8 / 0 3 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
I I ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS
HIGIENE ALIMENTARIA PHOPUESTA MODIFICADA
APRÜX. LEGISLACIÓN ETIQUETADO,PRESENT. PUBLIC.PROD. ALIMENTICIOS

L-104 23 -04 -1994 94/16/CE 22-04-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN NO ES CONDICIÓN APLICABILIDAD
ALIMENTACIÓN ANIMAL DIRECTIVA
MODIF. PRODUCTOS INDESEABLES ALIM. ANIMAL

L-105 26-04-1994 94/17/CE 22-04-1994
I- ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN APLICABILIDAD
ALIMENTACIÓN ANIMAL DIRECTIVA COMISIÓN
MODIF DIRECT 70/524/CEE SOBRE ADITIVOS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

L-106 27-04-1994 94/214/CE 12-04-1994
II ACTOS CUYA PUBLICACIÓN DÇND ES CONDICIÓN APLICABILIDAD
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN COMISIÓN
CENTROS DE RECOGIDA DE ESPEW4A AUTORIZADOS



L-108 29-04-1994 955 /94 ¿8-04-1994
ACTOS CUYA PUBLICACIÓN ES CONDICIÓN PARA SU APLICABILIDAD
HIGIENE ALIMENTARIA REGLAMENTO COMISIÓN
MODIF. ANEXOS I - I I REGL. 2377/90.LIMITES RESIDUOS MÈDIC. VET EN AL

L-83 26-03-1994 94/178/CE 23-03-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
SANIDAD ANIMAL COMISIÓN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA PPC EN ALEMANIA

L~89 18-03-1994 94/190/CE 18-03-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN
PARTICIPACIÓN FINANCERA CE PARA ERRADICAR PPC EN BÉLGICA

^ 8 9 06-04-1994 94/187/CE 18-03-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN
COND. SANITARIAS Y CERTIF. VET IMPORTACIÓN TRIPAS

L~89 06-04-1994 94/188/CE 18-03-1994
' DECISIÓN DE LA COMISIÓN

HIGIENE ALIHENl'ARIA REXiLAMENIDCX>tISIOO
CONDIC. IMPORACION PRODUCTOS DE LA PESCA DE CHILE

L-83 26-03-1994DOCISION 94/178/CE DElACOUSIOO23-03-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
SANIDAD ANIMAL DECISIÓN
PARTICIPACIÓN FINANCIERA DE LA CE PARA ERRADICAR PPC EN ALEMANIA

L~93 12-04-1994 94/198/CE 07-04-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 7 ABRIL DE 1994
HIGIENE ALIMENI'ARIA OEX:ISIO O
CONDICIONES IMPORTACIÓN PRCO PESCA I ACUICULTURA DE BRASIL

L-89 06-04-1994,DOCISIOO 94/188 /CE DElACOUSION18-03-1994
DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 7 ABRIL 1994
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN COMISIÓN
DEROGA DECSION 92/356/CEE IMPORT. PROD. PESCA Y ACUIC. BRASIL

L ~ 9 3 Í 2 -04 -199 4 94 /200 /CE 07-04-1994
DECISIÓN COMISIÓN DE 7 ABRIL 1994
HIGIENE ALIMENl'ARIA DECISIÓN COMISIÓN
IMPORT. PROD. PESCA Y ACUICULTURA DE EQUADOR

L - 9 3 12-04-1994 94/199/CE 07 -04 -1994
DECISIÓN COMISIÓN DE 7 ABRIL 1994
HIGIENE ALIMENTARIA DECISIÓN COMISIÓN

. DEROGA DECISIÓN 91/281/CEE IMPORT. PROD. PESCA Y ACUIC. ECUADOR
L ~ 9 4 13 -04-1994 94 /14 /CE 29-03-1994

DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
, ALIMENTACIÓN ANIMAL DIRECTIVA

MÉTODOS ANÀLISI CONTROL OFICIAL DE ALIMENTACIÓN ANIMAL



-Dr. J.P. Cotard
urológica canina

Per a més informació:

(ENV Alfort,
y felina.
Tel. (952) 58

Francia): Cirugia y patologia

*37 26.

IX CONGRES MICR0BIOL0GIC DELS ALIMENTS *
(Lleida, del 3 al 5 d'octubre de L994)

Organitza: Sociedad Española de Microbiologia
Seu: Pavelló de Vidre. Camps Elisis. 25001 Lleida
Secretaria-Informació: Microbiologia.Dep. de Tecnologia
d'Aliments. ETSEA. Universitat de Lleida, Rovira Roure, 177,
25198 Lleida. Tel. (973)70 25 35 / 70 25 54, Fax (973) 23 82 64.
Inscripcions: abans del 31 de maig més barates

dilluns, 3
10*30 h: Inauguració
11'30-13'30 h: Taula rodona sobre NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA

CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS (Coordinador: J.A.
Ordórtez Pereda)

(ponències) -"Eficacia de las atmósferas modificadas frente a
los microorganismos psicrotrofos en alimentos
proteicos (G. García de Fernando, Universidad
Complutense de Madrid)

-"Conservación de alimentos por procesos combinados
(F.Sala Trepat, Universidad de Zaragoza)

procesos Sous-vide' en la

15'30-17'JO h:
18'00-20'00 h:

8'30-10"30 h:
lftf 3O-U'3O h:
11 ' 30-13*00 h:

:Comunicacions)

riesgos microbiologicos
Católica de Lovaina)

Romeo i

13"00-14'00 h

09'00-11'00 h

ll'30-13'30 h

(ponències)

-"Seguridad de los
prevención de los
(T.Martens, Universidad

Comunicacions lliures
Taula rodona sobre BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y
MICROORGANISMOS (Coordinadors: M.A.Mosso
F.Uruburu Fernández)

dimarts, 4
Comunicacions lliures
Cafè
Taula rodona sobre Escherichia coli: SU IMPORTANCIA
EN HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (Coordinador: B.Moreno
Garcia)

-"E.coliyotrasEnterobacteriaceae como marcadores de
calidad higiénica de los alimentos"
(D.A.A.Mossel, Univerdidad de Utrecht)

-"E.colienteroinvasivo en higiene alimentaria:
epidemiologia convencional y genética (G.Prats,
Universitat Autónoma de Barcelona)

-"E.coüenterotoxigénicos y verotoxigénicos en
muestras clínicas y alimentos. Papel de los
animales como reservorio de cepas patógenas para
el hombre" (J.Blanco, Universidad de Santiago)

Reunió del Grupo de Microbiologia de los Alimentos
de la SEM

dimecres, 5
Comunicacions lliures
Cafè
Taula rodona sobre ASPECTOS MICROBIOLOGICOS DE LA
CONSERVACIÓN POR FRIÓ DE PRODUCTOS VEGETALES
(Coordinador: E. Hernández Jiménez)

-"Control microbiológico y puntos críticos en el
procesado de verduras congeladas" (R.Alcover i
B.Martínez Espi -Frió, Frutos y Derivados, S.A.)

-"Tendencias actuales en la conservación refrigerada
de frutas, como marcadores de calidad higiénica
de los limentos" (J.M.Martínez Javega, Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias)

-9-



-"Nuevas tecnologías en la conservación de frutas de
pepita. Control biológico (I.Vinas Almenar,
UdL-IRTA)

13'30-14'00 h: Acte de clausura.

PREMIS

VI PREMIO INTERNACIONAL SEPOR DE INVESTIGACIÓN
Y EXPERIMENTACIÓN EN PORCINOCULTURA

(Cámara de Comercio e Industria de Lorca)
Organiza: Semana Nacional de Ganado Porcino
Finalitat: Amb la finalitat de millorar el nivell tecnològic del
sector porcí espanyol, la Semana Nacional de Ganado Porcino, amb
el patrocini de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Lorca, convoca un premi anomenat SEPOR, que s'entregará al millor
treball presentat d'investigació i experimentació sobre el camp
de la porcinocultura.
Bases del Premi: -Els treballs tractaran sobre la investigació o
experimentació en el camp de la porcinocultura- Així mateix,
seran admesos treballs sobre l'aplicació i el desenvolupament,
que puguin suposar una millora pel sector porcí.
-El treball premiat tindrà una dotació econòmica de 500.000 ptes.
-Podrà optar al premi SEPOR qualsevol treball inèdit, individual
o d'equip. -L'autor ó autors dels treballs podran ser de
qualsevol nacionalitat. -Els treballs hauran de ser presentats
en castellà o en anglès, per triplicat, mecanografiats a doble
espai en tamany DIN-A 4, per una sola cara, amb una extensió
compresa entre 20 i 40 folis (inclosos quadres, taules i
gràfics). Hauran d'adaptar-se a l'estructura general d'un
treball científic, comprenent: introducció, material i mètodes,
resultats i discussió, conclusions i bibliografia. -Els treballs
seran signats amb pseudònim, sota un lema i, en sobre tancat
apart, el títol del treball, nom de l'autor, adreça i telèfon.
Aquest sobre s'obrirà davant notari, una vegada conegut el
veredicte del jurat. -El termini de presentació de treballs
finalitza el 20-7-94, i s'hauran d'entregar a la secretaria de
la Semana Nacional de Ganado Porcino (SEPOR). -Es podran
concedir dos accésits de 100.000 ptes cadascun d'ells. -La SEPOR
es reserva els drets de publicació i difusió de tots els
treballs premiats. Malgrat això els autors també podran
publicar-los fent constar que ha estat guardonat amb el Premi
Internacional SEPOR patrocinar per la Cámara de Comercio e
Industria de Lorca.

Informació: Secretaria de la Sepor, PI. Sta. Quiteria, Apartado de
Correos nQ 139, 30800 Lorca (Murcia), Tel. (968) 46 89 78 - 46 84
32, Fax (968) 46 67 25

ACTES JUNTA DE GOVERN

ACTA JUNTA DE GOVERN DEL I 29-03-94
A les nou del vespre del dia 29 de març de 1.994 es reuneix en

sessió ordinària, a la seva seu social, la Junta de Govern del
Col·legi Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona, sota
la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda, actuant també com
a Secretari per absència del titular José Juan Rodríguez, i amb la
també absència. totes e~es justificades, dels Srs. ArdévOl i
Castelar, sent el seu desenvolupament el següent!

- in-



1} Lectura acta sessió anterior: Es procedeix a la lectura de
l'Acta del dia 28-2-94, la qual es aprovada per unanimitat.

2) Informe Presidencia; a) Jubilació del Sr. Germán. Amb motiu
de la seva jubilació es proposa una reunió amb els anteriors
Presidents del Col·legi per donar-li l'acomiadament que per ela
seus grans mèrits i dedicació durant molt anys es mereix, i fer-li
Palès el gran apreci d'aquesta entitat cap a la seva persona..

b) Convocar, el més aviat possible, l'Assemblea General
Extraordinària que es va demanar a l'Ordinària del dia 16-12-93.

c) Explica el resultats i les conclusions del resultat del 6è.
congrés Nacional de la Unió de Pagesos que va tenir lloc el
13-3-94, i al qual hi va assistir..

d) Es llegeix la carta de renúncia dels seus càrrecs al
del company Josep Ma. Castelar i Castelar, de data

*4-3-94, es discuteix i s'accepta aquesta amb gran sentiment per
Part de la Junta donat el seu bon fer i bon criteri i per la seva
gran col.laboració en bé del Col.legi i de la professió, i
3'acorda enviar-li una carta, en nom propi i de la Junta, en
reconeixement als seus serveis. No cal dir que s'ha fet tot el
Possible ,per evitar aquesta renúncia.

e) Dona a conèixer la reunió que, sobre el tema de la ràbia, va
tenir lloc a aquest Col.legi el dia 22-3-94.

f)Explica els punts tractats a l'Assemblea de Presidents que va
tenir H o c a Madrid el dia 26-3-94.

9) Dona compte de la seva estada al Parlament de Catalunya
la presentació i dicussió de la nova Llei de Protecció dels
en la que tenia especial rellevància les actuacions dels

v«terinaris (vacunacions i identificació dels animals de
companyia).

.3) Informe Vocal íes: a) MS Teresa Mora parla del tema dels
crèdits de la Facultat de Veterinària, així com del Curs de
veterinaris de Salut Pública Hospitalaria i les dificultats per
d ü r i a terme.

El Sr. Joaquim Vinas dóna compte de la carta rebuda de
ón Sanitaria Nacional en relació al jubilats que es trobin

n condicions precàries i precisin ajuts d'especial necessitat,
Prenent-se la decissió de donar compte d'aquesta al Butlletí del
^°l·legi. També ens informa de les Tertúlies Veterinàries de cada

i comunica la necessitat d'arrenjament de la sala de reunions'
o n tenen lloc aquestes.

c) El Sr. Jaume Serra parla del curs d'ordinadors i gestió de
i anges mitjançant aquest, aixi com també de la reorganització
i h S t r ? D a l l s de la secretaria del Col.legi després de la
Juoilació del Sr. Germán, prenent-se la decisió que les persones
^ U e els porten a terme, especialment el Sr. Andreu, exposin la

va opinió, una vegada exposades les necessitats presents i
atures.

<i) El Sr. Ferrés dona compte dels diversos temes del seu
^epartament, i també dels temes de braus, tractant-se les
discussions habudes al Col.legi entre els veterinaris que prenen
^drt en els espectacles taurins i recepció de cartes de queixes
s°bre aquestes, decidint pasar-ho al Comité de Deontologia.
t Secretaria: Comité de Deontologia.- Es dona lectura de
informe de l'expedient no 740 del Comité. Després de la lectura,
discussió, per part de la Junta, i per unanimitat, s'acorda el

me~cretaria:
Imposició de correctiu al Sr. D.V.C.

- A la vista de 1'informe del Comité de Deontologia relatiu a
expedient no 740 iniciat pel mateix al Sr. D . V . C . en virtut de
e açrit formulat pel veterinari Sr. D.V.V., referent a la

£ ^ització pel primer del nom "Clínica Veterinària de
Sparraguera", molt semblant al que, venia utilitzant el Sr. D.V.V.



de "Clínica Veterinària Esparreguera", així com de la proposta de
falta d'ordre moral en que ha incorregut el mateix, es fa constar:

1) Que, d'acord amb les normes deontològiques comuns a la
professió veterinària catalana, aprovades pel Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya, segons l'art. 16, apartat b, de la Llei
13/1982, de 17 de desembre, i l'art. 45 del Reglament de Col·legis
Professionals de Catalunya, aprovat per Decret 329/83, de 7 de
juliol, la conducta del Sr, D.V.C. vulnera allò disposat en les
esmentades normes deontològiques i, en concret, en les següents:

I.- La de l'apartat III, 4.- Publicitat, en els apartats 4.1 i
4.2.2., per haver utilitzat un rètol per la clínica veterinària
del Sr. D.V.C. sense la prèvia autorització del Col·legi Oficial
de Veterinaris de la província de Barcelona.

II.- La de l'apartat II, 1.1 i 1.2, relatiu als deures generals
dels veterinaris relacionats amb la professió. Concretament, per
produir la conducta del Sr. D.V.C. un menyspreu a i de professió
com el Sr. D.V.V. i, al mateix temps, per no complir
escrupuiosament amb les lleis i reglaments en la pràctica concreta
de la seva professió.

III.- La de l'apartat II, 7.1, relacionat amb els companys de
professió per mancar absolutament la conducta del Sr. D.V.C. del
companyerisme i solidaridad suficients o mínims amb el seu company
de professió Sr. D.V.V..

Atenent les facultats conferides pels Estatuts del Col·legi
Oficial de Veterinaris de la província de Barcelona a la Junta
Directiva, concretament a l'art. 17, apartat g), dels mateixos, i
tenint en compte, a més, la reincidència del Sr. D.V.C. en
utilitzar la denominació i rètol de "Clínica Veterinària de
Esparreguera", entenem que procedeix entendre que s'ha produit una
falta d'ordre moral.

Aquesta falta d'ordre moral és la prevista en el vigent
Reglament de Deontologia del Col·legi Oficial de Veterinaris de la
província de Barcelona, prevista en l'art. 20 i tipificada en
l'apartat a), per menysçabar el prestigi d'un company i en
l'apartat b), en relació a leB normes deontològiques abans
esmentades per manca de compliment de les normes establertes, en
quan afecten el prestigi d'un company.

Tenint en compte a més que el Sr. D.V.C. ha estat avisat pel
President del Col·legi i per escrit, així com també pel propi
Comité de Petits Animals perquè no utilitzi l'esmentada
denominació, i havent persistit el Sr. D.V.C. en la seva actitud i
conducta, s'acorda, per unanimitat:

-Considerar que per part del Sr. D.V.C. s'ha produit una falta
d'ordre moral i un incumpliment de les normes deontològiques
vigents, amb una tipificació de menys greu, per la qual cosa se li
aplica una sanció de comminació per escrit i una sanció económica
de 10 quotes col·legials equivalents a 30.000 ptes.

S'acorda comunicar per escrit fefaent al Sr. D.V.C. el present
acord a tote els efectes pertinents i, especialment, perquè
procedeixi a retirar d'immediat el rètol de "Clínica Veterinària
de Esparraguera", doncs i en cas contrari es donarà per entès que
reincideix en les seves faltes i li serà aplicada la sanció
oportuna que correspongui.

Altes i baixes de col·legiats: Es procedeix a donar d'alta a 7
nous col·legiats (del no 1941 al 1947, ambdós inclosos), i 11
baixes per diferents motius, sent de 1329 el nO actual de
col.legiats.

1 essent les 0'15 h. del dia 30 de març de 1994. s'aixeca la
sessió.
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LEGISLACIÓ

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DOGC 1890 — 29.4.1994
LLEI
3/1994. de 20d'abnl. de modificació de la Llei
3/I98S, de protecció deis animáis.

EL PtfSIDBHT
Dft LA GBNKSUUITAT DB C A T A U / N Y A

Sia notori a tots els ciutadans que el Parla-
ment de Catalunya ha aprovat i jo, en nom dd
Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2
de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, pro-
mulgo la següent

PRESI

Exposició de motius

Cada any s'abandonen o es perden a Cata-
lu«ya desenes de milers d'animals domèstics de
companyia. Aquest fet implica l'incompliment
sistemàtic dds drets dets "»••"'« regulats per
la Lla 3/1988. dd 4 de març, de protecció dets
animals, i provoca un important augment de di-
^TSOS incidenu i accidenta de notable transcen-
dència social, entre els quals cal dtfltcar ds ac-
cidents automobilístics.

L'abandonament d'animals domèstics de
companyia es penalitzat per la dita Llei. però
la realitat es que, amb d tipus d'identificació
censal que se segueix actualment, es fa pràcti-
cament impossible d'esbrinar qui era respon-
sable de l'animal abandonat i, en conseqüència,
de fer complir la Ud.

Aquesta modificació de la U d determina ds
sistemes d'identificació obligatoris per als ani-
mats domèstics de companyia, que s'han
d'adaptar en tot cas a la normativa de la Unió
Europea. Aquests fitfirfí*T no ^*n de ' iT t fn^r
c aP perjudici per a la salut deia animals i han
d'incorporar, a mes de les dades pròpies de
l'animal, d nom de la persona que en sigui res-
ponsable. S'ha de tractar, a mes, de sistemes de
Fàcil lectura, però alhora de molt difícil
anul·lació, de manera que garanteixin la detecció
<fc Les persones que infringeixin l'esmentada Llei
3/1988.

Article I
Modificació de fartide 8

Es modifica l'attide 8 de la Llei 3/1988, del
4 de març. de protecció dels »nim«l*, que queda
y^dactat de la manera següent:
'—I Els poueidors d'animals domtada de

companyia, que ho són per quabewJI Útol, els

han de censar a l'ajuntament det municipi on
resideixen habitualment dins d termini màxim
de tres mesos comptats a partir de la dau de
naixement o d'adquisició de l'animal. L'animal
ha de portar necessàriament la seva identificació
censal, de manera permanent.
"—2 La identificació censal s'ha de fer obli-
gatòriament per un dels sistemes següents, que
s'han d'adaptar en tot cas a la normativa de la
Unió Europea:

"a) Tatuatge a la pel) per un sistema que en
garanteixi cl caràcter indeleble.

"b) Identificació dectrònica mitjançant la
implantació d'un mícroxip homologat.

"c) Els altres sistemes que siguin establerts
per reglament.
"—3 La Identificació s'ha de completar mit-
jançant una placa identificat i va. on han de
constar d nora de l'animal i les dades de la per-
sona que en sigui propietària. "

Article 2
Modificació de l'article 40

S'afegeix un apartat a l'article 40 de la Llei
J/1988:
"—5 Es crea d Registre General d'Animals de
Companyia, dependent dd Departament d'Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, et qual pot delegar
ne la gestió. S'han de centralitzar en d Registre
les dades de tots els animals de companyia re-
gistrats a Catalunya provi nen ts dels censos dds
ajuntaments, i s'hi ha d'incorporar obligatòria-
ment el nom de la persona que sigui propietària
de l'animal de companyia. "

/Vuele 3
Modificació de l'article 42
—1 S'afegeix una lletra a l'apartat 1 de l'ar-
ticle 42 de la U d 3/1988, amb d text següent:

"j) La no-ideniifkactó deia animáis domès-
tics o l'incompliment ddi requisits establerts per
aquesta Llei. "
—2 S'afegeix una lletra a l'apartat 2 de l'ar-
ticle 42 de La Llei 3/1988. amb d text següent:

"o) L'anul·lació dd sistema d'identificació
sense prescripció ni control veterinaris. "
DISPOSICIÓ THANSTIDUA

Durant ds tres primers anys de vigència
d'aquesta Lld. l'obligatorietat d'identificar els
animals de companyia, pd que fa als gats,
només afecta ds dds establiments de cria i
venda.
DISPOSICIONS ITNALS

Primera
Es faculta el Departament d'Agricultura, Ra-

maderia i ñsca perquè fad d desplegament re-
glamentari d'aquesta llei.

Segona
Aquesta Lld entra en vigor I'l de gener de

1995.
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OFERTES I DEMANDES

•Es precisa SOCI-VETERINARI per clínica / Hospital d'èquids.
Preferible amb experiencia en cirurgia toràcica d'èquids.
Aportació per societat de 3.000.000 de ptes.
Interessats trucar al tel. (91) 814 12 49, de Madrid, i

demanar per Javier (matins de 8 a 10 hores, i nits de 10 a 12
hores).

•Es traspassa Consultori Veterinari a Barcelona,
(de 10 a 20 hores).

Tel. 448 20 90

•Es venen els següents llibres en perfecte estat (edicions
bastant recents). Màxim 50% de descompte:

-Urgencias en veterinaria (Kirk y Bistner)
-Traumatologia y ortopedia canina (W.G.Witick) (2 volums)
-Terapéutica veterinaria (animales de compartia) (Kirk)
--Clínica de las enfermedades del perro (Hers Joachun

Cristopher) (2 volums)
-Ofthalmologie veterinaire (Bernard Clerc)
-Dermatologie des petits animaux (Muller-Kirk)
-Le grand libre du chien (Biblioteque des Arts, Paris)

*Es traspassa
Interessats trucar

Veterinari
al tel. 205 72

d'urgències,
38, Hospital

amb exper iènc ia.
Barcelona.

FES D'ERRADES

••En el suplement de legislació enviat amb el Butlletí
Informatiu del mes d'abril, nQ 29, i dins del Departament de
Sanitat i S.S. de la Generalitat de Catalunya, e3 va comunicar la
Resolució de 8-3-94 (DOGC n« 1877, 25-3-94), de cessió del senyor
Gaspar Lombardo Mata, quan en realitat tenia que dir "CESSAMENT
DEL SENYOR GASPAR LOMBARDO MATA PER HAVER COMPLERT L(EDAT
REGLAMENTARIA". Preguem disculpes.

Full Informatiu Col·legial del passat abril 1994 i
r atlles 20 i 21, diu "el 2n. considerant, o sigui

••En el
la plana 9,
2% del volum
considerant, o sigui el 20% del benefici
Demanem disculpes pel lapsus comès.

d'ingressos del trimestre" i ha
net

en
sen

de dir "el 2n.
del trimestre".
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ULTIMA HORA

•Resolució de 25 d'abril de 1994, de la Dirección General de 1¡
Función Pública, per la qual a'aprova la relació definitiv.
d'aspirants admeaos, es publica la d'exclosos, i s'anuncia 1.
celebració del primer exercici de les proves selectives per ingrèf
en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, dt
Administración Especial, Grupo A, de la Comunidad de Madrid.

(Veure B.O.C.M. núm. 104, de 4 de maig, página 2,
podent-se consultar en aquest Col legi)
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