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ACTES EN HONOR DE SANT FRANCESC D'ASSÍS.
PATRÓ DE LA VERINÀRIA

El Col·legi celebrarà com cada any e! proper 5 d'octubre la festivitat del nostre
patró Sant Francesc d'Assís.

Amb aquest motiu, us avancem els actes inicialment previstos:

Dia 5 A les 11 del matí A la Parroquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep (Plaça
Losseps, n°. 25) Misa on honor de San Francesc d'Assít.

A les 12 hores: En el saló d'actes del Col legi, es lliuraran les medalles i
diplomes als jubilats d'enguany, així com l'entrega dels
premis d'estimul al estudi.

A les 14 hores Dinar de germanor dl Restaurant 'La Masia de
l'Avinguda Països Caralans 58-60, d'Esplugues del
Llobregat.

Pròximament, rebreu el Programa commemoratiu dels actes.

XXIV CONGRÉS MUNDIAL DE VETERINÀRIA
Del 18 al 23 d'agost es va celebrar a Rio de Janeiro el XXVI Congrés Mundial

de Veterinària" Unes fi 000 persones van representar a més de yO paibsos \ i tema
ntral del Congrés va ser: "La professió veterinària i la cooperació Nord-Sud en

benefici de ta humanitat".
El Congrés va ser un èxit, tant d'assistència com ja s'ha dit, com de ponències

Així, davam l'interès de les mateixes us comuniquem que els extractes d'aquestes,
i la vostra disposició a ta biblioteca del Col legi en dates pròximi

En el Congrés es van tractar dos temes que afectaven directament la veterinària
espanyola:

1 e i L'elecció del nou president de l'Associació Mundial. La delegació espanyo
la va pre la candidatura del Sr Antonio Borregón Martínez, President
del Consell General de Col legis Oficials de Veterinaris d'Espanya Al final
de la votació va res ui tai escollit el representant del Regne Unit Dr. JT.
Blackburn, ai que aprofitem per fel ici tar i desitjar-li un bon mandat

2n Designació de la próxima seu dol XXV Congrés de Veterinària, a celebrar
l'any 1995. Barcelona es presentava com a candidata, però malyiat la bona

l la ciutat de esYokohéHTpiesntavalil, al Japó, va resultar escollida per maJolla
rant 8é1rcelona com Viena haurem de esperar a una altra ocasIó



RECTIFICACIÓ
En l'anterioi Full Informatiu, vam p nota sobre la Jornada Tècnica

Patològica Porcina que, organitzada per l'Acadèmia de Ciències Veterinàries
Catalunya, es va celebrar el passat ?/ . res del Col legi de Vete-
rinaris. Per error es va ometre la pr> ia a la Jomada del Dr. Bill Christianson,
que va exposar la situació actual de R P als EE.UU., i ta del Dr Carles Pijoan
Aguade,' que va realitzar una exposició de les Complicacions del S.R.R.P. Totes
dues exposicions van ésser moderades pel Df. Jacinto Fernández de Aragón

Cal recordar, també, que les empreses HYPRA, SOLVAY i UPJOHN FRAMOQUI-
MICA, S.A van col laborar en tot moment on la bona evolució de la Jornada.

Com que rectificar es de sabis, quedi constancia de la nos' tificació, tot
demanant disculpes als dos ponents.

DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL

Convocatoria d'un curs de diplomats en sanitat
organitzat per l'Institut d'Estudis de la Salut

El Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitüt de Catalunya
convoca un curs de diplomats en sanitat uit d'Estudis de la Sa-
lut.

Al curs podran assistir metges, diplomats en int diplomats en treballs
socials, farmacèutics, veterinaris i altres titulats un Kiguin a terme
tasques professionals directameni relacionades .jrnb l'àmbit d «ilut pública i.o
de l'atenció primària de la salut. Entre el nombre total de les ' »ÍS convocades
n'hi ha 5 per a veterinaris.

Les persones que vulguin participar en ui curs s'hauran d'adreçar al director de
l'IES abans del dia 2 d'octubre de 1991

La selecció d'aspirants es farà d'acord amb i ics i professió
nats. La matrícula del curs és de 60.000 pessutes.

El programa consta de dos mòduls comuns peí a tothom i dos mòduls troncáis:
• Mòduls comuns: - Introducció ¿\ la sa!

- Instrumental
Mòduls troncáis - Promoció de la salut

- Protecció (ju la salut.
El curs començarà el mes du novembre du 1991, i ub durà a terme durant el

curs acadèmic 1991-92. En acabar el curs es realitzarà una prova escrita que con-
sistirà a contestar preguntes escollides pel tribunal i relacionades amb los matè-
ries üels mòduls del pioyrama.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE DOMICILI DE

PSN - AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
Les noves oficines estan sttuaütis a.

- Gran Via de les Corts Catalanes, n°. 613, 2* planta.
08007 BARCELONA

Telèfon: 412 04 92 «FAX. 317 92 98
- i de 8 a 17,30 hOles in inte" ompuddment.



£1 proppassat dia 10 d'agost va morir a l'edat de 58 anys el nostre bonvolyut
company

JORDI OLIVÉ MALLOFRE
al part icipar a tots els col· legiats !a pèrdua del bon amic, preyuem un lucurd en les
seves oracions.

NOTA DE SECRETARIA

Es prega a tots els col·legiats que hagin canviat de domicili o telèfon, comuniquin
aquest canvi a secretaria

¡GRÀCIFS!

AGENDA

EXPOCARNE: València del 16 al 20 d'octubre

Com ja és tradicional, la Fira Internacional de les Indústries Càrniques - tXPO-
CARNE, organitza, durant els dies de la celebració dol seu certamen, unes jornades
en què es tractaran una sèrie de temes de yran interès pyr al sector càrnic espanyol.

Aquest any les Jornades seran els dies 17 i 18 d'octubre. El tema que es tracta-
rà és el do L;J indústria cárnica espanyola davant el mercat únic". Aquest tema su
rà tractat des d'una doble vessant:

La comercialització dels productes
• L'homologació de les emi :Í càrniques.

Les [ornades són gratuïtes i la inscripció s'ha de formular abans del piupui du
27 de setempbre.

Per a més informació:

EXPOCARNE
Avda. de las Ferias, S/n
46080 VALENCIA
Apartado 476
Teléf (96) 386 11 00
Fax. 363 61 11

• *«

II JORNADA INTERNACIONAL DE LA PREMSA AGRÀRIA

Aprufiiunt la celebració d'EXPOAVICA, l'Associació de Periodistes i Escriptors
Agraris de Catalunya organit/a les segones jornades internacionals de premsa
agrària El seu objectiu és analitzar la funció del periodista agrari i la co1 laboració
entre periodistes en el camp internacional.

La jornada se celebrarà el proper dia 13 de novembre a la sala 8 del Palau de
Congresos.

Per d més informació
SSOCiació de Periodistes I Escriptors AgrariS de Catalunya

ça de Sant Josep Oriol, núm. 4.
08002 BARCELONA
Teléf 301 17 40.



OPOSICIONS

Una vegada fots públics els resultats do les oposicions per n l'ingrés al cos de
titulats bup'M;ors du la Generalitat du Catalunya, celebrades el passat mes du juny
els resultats han estat els sen

1*. PROVA: Dret admm general, üiet
con ciona ó políti-
ca i a(' le l'Estat Gdstió (

sona:. Seguretat Social.

2-, PROVA

NO APTES
{105 l· i per català)

APROVATS 253 NO APTES 146 APROVATS 100

NO PRESENTATS 208
NO PRESENTATS

7 =2,76%

TOTAL DE LA PROVA

NO APTES ?54

INSTÀNCIES: 569
PRESENTATS: 359

APROVATS 100

NOPREStNTATS 215

Us comuniquem també que un important equip d'experts estan tealitzan hon
d'ara uns apunts que recullen tots els temes mai opossicions,

• a ben segur seran de n jtrlitat pels que s'hagin de presentar u properes
convocatòries.

PREMI ESTÍMUL A L'ESTUDI

Us informem que, com és ta tradició de cada any i coincidint amb la festivitat
de Sant Francesc d'Assís, patró de la veterinària, es convoca el premi d'estímul a
l'estudi per als fills dels companys que hagin aprovat el cuts • 8f1 en la convo-
Cdtòrio de luny, Els aspirants di pleml esmentdt hauian d'enviai, dl més aviat possi-
ble, fotocòpia de l'expedient dels estudis COlfes¡;onents.



Boletín Oficial del Estado
BOE núm 165, dia 08-07.1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Organización. Oí
den de 28 de Junio de 1991, por la que se modifica la composición del Co-
mité Español de Zootecnia.

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Go-
bierno. Reglamentaciones Técnico-Sanitarias. Real Decreto 1071,1991, por
el que se modifica el Real Decreto 1044/1987, sobre elaboración de zumos
de uva en armonización con la normativa comunitaria.

BOL núm 170, día 17 07.1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ganado porcino

s. Real Decreto 1108/1991, sobre normas zootécnicas ap s a
los reproductores porcinos híbridos.

Ministerio de Relaciones con las Cortes. Código Alimentano Español
I Real Decreto 1109/1991, por el que se aprueba la norma general relati-

va a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana.
Fertilizantes: Real Decreto 1110-1991, por el que se aprueban los métodos
oficiales de análisis de producios orgánicos feí(¡tizantes.
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias Real Decreto 111 1991, pur el que se
modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria de aditivos al imentarios,
aprobada por Real Decreto 31 / /1983, y modificada poi Real Decf
1339/1988, de28deOctubf

Real Decreto 1112/1991, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-
Sanitaria, sobre condiciones generales de almacenamiento (no frigoiífico)
de Alimentos y Productos Alimentarios, aprobada por el Real Decreto
706/1986, de 7 de Mar/o

BOL núm 175, dia 23-07.J99J
Universidades. Univeisidad Complutense de Madrid. Planes de estudio
Resolución de 3 de Junio de 1991, de la Umveisidad Complutense de Ma-
drid, por la que se publican las modificaciones del primeio y segundo ci-
clos del plan de estudios de la Facultat de Veterinar

BOE núm 178, día 26-07.1991
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
Fertilizantes: Real Decreto 1163/1991, por el que be aprueban los métodos
oficiales de análisis de fertilizantes.

AGOST 1991



Reglamentaciones Técnico-Sanitarias: Real Decreto 1164/1991, por el que
se aprueba !a R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de aguas y
de bebidas envasadas.

BOE núm 185, día 03-08.1991
Ministerio de Sanidad y Consumo. Organización alimentaria Real De-

ito 1254/1991 por el que se dictan normas para la preparación y conserva-
ción de la mayonesa de elaboración propia y otros alimentos de consumo
inmediato en los que figure el huevo como ingrediente.

BOE núm 186, día 05-08.1991
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Denominaciones es-
pecificas. Orden de 29 de Julio por la que se ratifica el Reglamento de la
denominación específica "Jijona" y su consejo Regulador.

Ganado Bovino. Libros Genealógicos Orden de 4 de Junio de 1991, por la
que se reconoce oficialmente a la Asociación Nacional de Ganaderías de Li-
dia, para la llecanza del libro genealógico de la raza de lidia.

BOE num 195, dia 15-08.1991
Ministerio deSanidad y Consumo. Reglamentaciones técnico Sanita
rías. Orden de 2 de Agosto de 1991, por la que se aprueban las normas mi-
crobiológicas, los límites de contenido en mótales pesados para los produc-
tos de la posea y la acuicultura.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC Núm. 1465. 10-07-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Decret 142/1991, per el
que es determina l'estructura territorial del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca.

Departament de Governació. Resolució de 25 de juny de 1991,
d'actualització dol catàleg de llocs de Treball del Dr. ni d'Agricultura

DOGC Núm. 1466. 12-07-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Decret 143/1991, pel
qual es crea ta Subdirecció General de Fomi i Sanitat i la Qualitat
Agroalimentària.

DOGC Num. 1467. 15-07-1991
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Hesolucló de 18 de
Juny, per la qual s'estableixen les nOImes d'actualltlacló dels Registres de
les denominacions d'origen d'ohs Borges Blanques i Siurana



DOÜC Núm. 1488. 02-09-1991
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Ordre de 12 d'agost de
1991, de convocatòria d'un curs de diplomats en sanitat organitzat per
l'Institut d'Estudis de la Salut.

Nombre total de places: 50. Places reservades veterinaris 5
Plac d'inscripció. Fins el dia 3 d'octubre de 1991.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

D.O.L nim. 174. 03 07-1991
Reglamento (CEE) núm. 1940/91 de la Comisión, de 2 de Julio, por el que se
modifica el Reglamento núm. 3827/90 referente a las medidas transitorias
para la designación de algunos vinos de calidad producidos en regiones de-
terminadas.

D.O.L nim. 178. 0607-1991
Reglamento (CEE) núm 1989/91 de la Comisión, relativo a las importaciones
de conservas de setas cultivadas originarias de terceros países (Actos cuya
publicación no es una condición para su aplicabilidad)

91/331/CEE. Decisión de la Comisión, por la que se regula la financiación de
Id vacunación contra la peste equina en España.

D.O.L. nim. i83. 09-07 1991
Decisión de la Comisión, 91 332 CEE, de 8 de Julio de 1991, por la que se
modifica la Decisión 91/237 CEE, relativa a medidas adicionales de protec-
ción contra una nueva enfermedad porcina.

DO.L. nim. 184. 10-07 1991
Directiva de la Comisión, 91/334/CEE, por Id que se modifica la directiva
82/475/CEE poi la que se fijan las categorías de ingredientes que pueden uti
tizarse paia el entiquetado de los alimentos compuebtub paia animales do-
mósttGos.

D.O.L nim. 185, 11-07-1991
Directiva de la Comisión, 91/336/CEE, por la que se modifican los anexos de
la Directiva 70 524,'CEE sobre los aditivos en la alimentación animal.

D.O.L nim. 187. 13-07-1991
Reglamentu CEE núm. 20b8'91 de la Comisión, por el que se establecen nue-
vas medtdas transitorias de apoyo al sector de la carne de vacuno en Espa-
ña.

SECCIÓ ELABORADA PER LA BIBLIOTECA



D.O.L ním. 198. 22-07-1991
(Actos cuya publicación es condición para su aplicabilidad)
Reglamento CEE n° 2092/91, de! Consejo sobre la producción agrícola-
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

D.O.L. núm. 203. 26-07-1991
(Actos cuya publicación es condición para su aplicabilidad)
Decisión de la Comisión 91/378/CEE, por la en el marco de un plan de
erradicación, se reconoce a Portugal como estado miembro oficialmente
indemne de peste porcina, y se modifica por quinta vez la Decisión
81/400/CEE, por la que se establece el estatuto de los estados miembros en
lo que respecta a la peste porcina clásica a fin de lograr su erradicación.

D.O.L núm, 22! . 09 08-199í
(Actos cuya publicación es condición para su aplicabilidad)
Decisión de la Comisión 91/398/CEE, de 19 de julio de 1991, relativa a una
red inturmatizada de enlace entre autoridades veti ns (AN1HO).

D.O.L núm. 228. 17-08-1991
(Actos cuya publicación es condición para su aplicab
Directiva 91/412/CEE de la Comisión, de 23 de Julio, por la que se establecen
los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los
medicamentos veterinarios.

Decisión 91.413/CEE, de la Comisión, por la que se aprueban las modifica-
ciones del plan de erradicación de la peste porcina clásica presentadas por
Bélgica.

D.O.L. núm. 231. 20-08-1991
Dewcisión de !a Comisión, 91/415/CEE, por la que se ba el programa do
erradicación de la perineumonía contagiosa bovina, presentado por España
y se fija el nivel de participación financiera comunita;

D.O.L núm. 232. 21-08-1991
Dowcl<;lón do la Comisión, 91/415/CEE, por la quo so üprucbü ol prograrna de
erradicación de la brucelosis de ovinos y caprinos, presentado por la Repú-
blica italiana. •

SECCIÓ ELABORADA PER LA BfBLlOTECA



ESPECTACLES TAURINS
Amb data 7 d'agost de 1991, ha estat lliurada al Ministeri de Sanitat i Consum,

per a la seva posterioi publicació al B.O.E., l'Acta firmada per la Comissió Mixta in-
tegrada pel Consell General de Col·legis Veterinaris d'Espanya, l'Associació Nacio-
nal d'Organitzadurs d'Espectacles Taurins i l'Unió Nacioridi d'Empresaris Tau<

anyols, en la qual es fixen els honoraris que haurm de percebre els Veterinaris
en i 'acles taurins de la present temporada. Aquests han quedat establerts
de \d manera següent.

- Places de 1a. Categoria 19,300 ptes.
Places de 2ri. Categoria 15.000 ptes.

- Places de 3*. Categoria 10.700 ptes.

FORMACIÓ DE LA EUROPEAN SOCIETY OF
VETERINARYNUTRITIQN

Com a resultat de diferents reunions ontro alguns veterinaris europeus
tliMob en nutrició, s'ha I funnar una A^ociació Europea de Nutrició

Veterinàr
Entre d'altres pi ofussionals cal destacar eminents veterinaris com:

- Prof. Ron Anderson (Liverpool).
- Helmuth Meyer (Hannovei
- Prof. J Liübt'tsedur (Viena).
• Prof. J.P Cotard (París).
- Prof Jaak Debraekeleer (Brusel les).

Aquesta nova Associació veterinària ha nascut amb els objectius següents.
1.-Crear interès, estimular la investigació i divulgar els coneixements en

nutrició veterinària i en les malalties relacionades amb la Nutrició
2. -Promoure l'educació en nutrició veterinària de pre i postgraduats.
3.-Estimular l'ensemyament de la nutr ic ió cl ínica a les Facultats de

Veterinària! mitjançant la cooperació entre especialistes en nutrició i
clínics.

4 -Cooperar amb altres associacions amb interessos comuns, particulaiment
amb les que formen part'de l'EAVS (Associació Europea per a
l'Especialització Vetei inài ia

reunió inaugural pei .ipmvar els estatuts provisionals, designar els càn-
cutiuü i preparar el programa científic de l'Associació, se celebrarà a Viena el

proper dissabte, b d'octubre de 1991, a les 12,15 hores, en el marc del Festival Hall
de Hofbui ice, l'últim dú ongrés de la WSAVA

Tots el veterinaris que ho desitgin podun sur ne membres de ple ó'
l'Associació ja ha elaborat com a pas previ un esborrany de constitució, i, així
mateix, ja ha estat registrada

A Espanya, l'umprusa Hills Pet Products s'ha compromès a ajudar a i ició
d'una estructura d'aquesta Associació, assegurant-ne la continuïtat i donant suport
econòmic en aquesta primera fase.

Els veterinaris que s'hi vulguin suscriure, o bò que desitgin més informació,
poden dirigir-se a:

Proffesor Dr. Joscf Luibetscïi Nutral, S.A.
Institut tür Ernàhrung Polig. Ind. Sur, c/Cobalto, p 261 '263
Veterinarmedi/mische Universitat Apartado 58
Linko Bahngassü 11 28770 COLMENAR VIEJO (MADRID)
A-1030Wien Teléf. 84b 4b 1 / 845 45 61

Fax. 845 48 68



ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 25-6-1991

Sent les 20 hores del dia 25 de juny de 1991, i de de l'acte previ de traspàs
de carrees de la Junta sortint i la Junta entrant, es procedeix a la primera reunió de
la Junta de Govern electa en les darreres eleccions celebrades el dia 15 del present
mes, amb la finalitat de donar compliment a lo disposat a l'article 39e. deis vig»
Estatuts del Col legi Oficial dp Veterii rovíncia de Barcelona, sent el de-

/oluparnent de la mateixa el següent;
1) - En primer Moc pren la paraula el Sr. Sabaté, President de la Junta de Go-

vern, per manifestar el seu interés en que el treball de la Junta electa siguí
•nament compartit per tots, i que al termini del mandat de quatre anys

que indiquen els Estatuts, puguin ser presentats uns resultats altament po-
sitius, fruït de l'esforç comú, i que no dubta començarà en aquest mateix
moment.

2) - A continuació pren la paraula el Sr. Josep Castolar que ha sigut elogit com
a Vocal representant dels professionals amb exercici a Id clínica de petits
animals, el qual manifesta que a l'haver sigut presentat a l'elecció per part
de la llista electoral que no ha estat votar la majoria dels col legiats,
posa el seu càrrec a disposició del Sr. President. •

Li respón el Sr. Sab<¡ iant-lj tota la confiança amb la seguretat que
podrà ser un membre més de la nova Junta i aporrar la seva experiència
personal i professional en benefici del col lectiu que representa i que rha
elegit democràticament.

La resta de la Junta corrobora les paraul- >r President i recolça la
continuïtat del Sr. Castelar en la seva Vocalía, sent a més motiu de preocu

ició per a TOTS la problemàtica actual de la clínica de petits animals.
3) - Es procedeix a la elecció dels Caps de les corresponents Seccions, d'acord

jrnb els Estatuts col legials, quedant de la següent manera:
• Cap Secció Económica: Sr. Jai i i Collell
- Cap Secció Social i LaborahSr. Jordi F<
- Cap Secció Tècni Sr Ignasi Ardévol i Maura
- Cap Secció de Previssió: Sr. Joaquim Viñas i Bernadas.

Es posposa el nomenament del V¡ce-president per a la propera reunió
de Junta amb la finalitat de que cada Cap de Secció estudií les atribucions
pròpies del seu càrrec, d'acord ¿jrnb els Esuituts i, d'aquesta manera, poder
valorar el temps de dedicació i la idoneïtat de la persona a designar.

4) - Es proposa la nova reunió de la Junta pel dia 10 de juliol a les nou de la nit,
no surten imprevistos de darrera hor

5) • Es decideix que les ieunions ordinàries de IH Junta seran el primer dimarts
de cada mes, decidint per majonn que l'hom sigui \fiS nou de la nit amb fa
finalitat d'adaptar-se a l'horàri de tota, sense perjudici de poder-se establir
reunions extraordinàries

6) - S'acorda que, de conformitat amb els Estatuts, s'enviara còpia de l'Acta de
la prement reunió i del nomenament del Vice-presidwt a la Generalitat de
Catalunya.

I sense més assumptes de que tractar i sent dos quarts de deu de la nit, s'aixeca
la senseCatalunya.

EL S E C R E T A R I ,
Vist i Plau,

EL RESIDENT



CURS ADDITIUS ALIMENTARIS
- — • — • — ^ — - ^ — — — — — -

El Col·legi Oficial de Veterinaris, juntament amb el Col·legi Oficial de Biò-
legs, i amb la colaborado de ADITIVOS, S.A., organicen un cur* d'additius Ali-
mentaris. L'objectiu del curs se centra en tractar tot el que fa referència a addi-
tius alimentaris, ja que generalment és un tema preocupant, tant a nivell de con-
sumidor com a nivell industrial. Juntament amb aquest Full Informatiu us adjun-

ti informació sobre el curs.

DIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTARIA

i ' dia 1 de gener de 1991 entrarà en vigència l'Impost sobre Activitats Econò-
miquus. En tractar se d'un nou impost, les persones que desenvolupen activitats
que hi estan subjectes i desitgen continuar exercint-les, s'hi hauran de donar d'alta

El període per a la presentació do les declaracions sora el comprès entre els
dius 9 de setembre i el 13 de desembre de 1991, segons que preveu el Projecte de
Decret dn Gestió actualment en tramitació

Amb l'objectiu de facilitar als subjectes passius el compliment d'aquesta obli
gació, la Direcció General de Gestió Tributària, seguint la seva línea de
col laboració ambs ois Col legis Professionals, es va dirigir al President del Consell
General de Col legis Oficials de Veterinaris d'Espanya, per oferir-li una fórmula de

tícipació en el procés d'implantació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
Aquesta participació queda establerta segons els criteris següents:

1 L'Administració tributària de l'Estat facilitarà als Col legis un suport informàtic
amb la taula de conversió entre les actuals llicències fiscals \ el futuï impost
sobre Activitats Econòmiques, i un programa d'ajuda por a la complimentació
informàtica de la declaració.

2 - Si és convenient, l'Administració Tributària de l'Estat posarà a la disposició
del Col legi les persones i el material necessari per a desenvolupar una carn
panya de difusió del nou impost entre els seus afiliats, mitjançant cursos o
conferències divulyntives.

3 El Col legi oferirà als seus afi i servei consistent en la complimentació i
impressió de la declaració, mitjançant el programa d'ajuda i el model informà-
tic aprovat amb aquest propòsit, en les seves oficines i realitzant la seva pre-
sentació a les Delegacions i Administracions.
Davant d'aquesta proposta, el President del Consejo General de Colegios Oti-

ciales de Veterinarios de España, Sr Antonio Borregón Martínez, es va possar en
uoriidutu amb la Direcció General de Gestió Tributària, per comunicarlos Tintures
dels Col·legis espanyols de participar en aquest procés.

Una vegada concretades a nivell central les característiques del procedim*
el seu desenvolupament a nivell provincial s'instrumentarà mitjançant els Delegats
Provincials d'Hisenda

Pel que fa al Col legi de Barcelona, de moment no s'ha rebut cap comunicació
del Delegat Provincial de Barcelona. Si no es produeix un contacte en les pròximes
dates, se sol licitará una entrevista amb l'objectiu d'intniar el procés d'adaptació

En propers Fulls Informatius s'en comunicarà el resultat

LEGISLACIÓ
Informem a tots aquellS col leglats que ho hagin demanat, que es troba a la

vostra disposició el recull de legislació corresponent al segón trimestre.



III CONGRÉS NACIONAL DE DERMATOLOGIA: V JORNADES
SOBRE MEDICINA 1 CIRURGIA DE PETITS ÀNIMALS

Data 28 i 29 de setembre de 1991.
Organitza Hm. Col legi Oficial de Veterinaris de Castelló

Grup de Dermatología de A.V.E.P.A
Lloc: Penyíscola.

Per a més informació: Telef. (964) 7'2 b9 83

***

III JORNADES DE BUIATRIA
Data. 10 i 11 d'octubre a Luyo.
Organitza: AVEBU, Facultat rie Veterinària de Lugo

i la Conselleria d'Agricultura.
Per a més informació: Telet. (982) 24 61 11

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

La Universitat Politècnica de València informa dels cursos que pròximament
celebrarà dintre del Màster en Ciència i Enginyeria d'aliments que esta portant a
terme. Per inscriure's a aquests cursos d'especialització en tecnologia d'aliments
s'ha d'enviar, juntament amb la so1 licitud d'inscripció, un currículum vitae, que
descrigui l'experiència prèvia en el tema i, necessàriament, la titulació del candi-
dat

• CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN INDUSTRIES CÀRNIQUES
Del 8 d'octubre al 9 de novembre de 1991 L'objectiu del curs és la capact
ció per a desenvolupar tasques de control de qualitat, control de fàbrica i in-
troducció a la investigació.

- CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN DESHÍDRATACIÓ D'ALIMENTS
I DISSENY DE SECADORS
Del 8 d'octubre al 8 de novembre de 1991. L'objectiu del curs és assolir els
coneixements bàsics per desenvolupar processos de deshidratació
d'afiments,

- CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN GREIXOS I OLIS VEGETALS:
Del 13 de novembre al 13 de desembre de 1991. L'objectiu del curs és de-
senvolupar els coneixements suficients per treballar en empreses de pro-
ducció i refinament d'olis, com també per a la m\ \c\ò en el tema.

- CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN CONSERVES VEGETALS:
De: 13 de novembre al 13 dr desembre de 1991 Aquest curs té com a objec-

fer un desenvolupament corresponent a les tasques de control de quMh
tat, control de producció en indústries agroalimentàrios i investigació
turna.

MATRICULACIÓ. El termini d'inscripció finalitza 15 diu:, abans de l'inici de
cada curs.

PREU: L'import és de 100.000 ptes., els cursos de 100 hores, i de 30.000 ptes.
els de 25 hores.

Per a més informació podeu dir iqir-vos a.
Secretaría Permanente del Master en Ciencia e Il1JI.cnicria de Alimentos

Depélltamento de Tecnoloyíd deAIIIIIIJII\05
Universidad Politécnica de Valencia
Telèfon 387 70 58 - Fax 369 08 66


