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i EDITORIAL

l'EN5£NYflf€HT V t m i m i 1 PROFESSIÓ

El iran repte que té U professió veterinaria FS atendre les necessitats actuals
'otarei <jtjr li de»ana la societat.

Prr kixó es requereix que U foraació a les nostres Facultats sigui quan
coaplerta possible. Malgrat el gran esforç de Catedràtics i Professors, aquesta
ftitltria de lf en seny aïren I, en «nits casos, no es possible, donat que el professoral
** troba desbordat per l'alt n? d'altmnes, nancd de «itjans htmans, de •atertal de
practiques (d'aniiah, granges, plantes pilot, laboratoris, etc.).

LMnspecdó efectuada a la Facultat de Bellalerra el passat octubre per la CEE
* ler convalidada to« Europea, va donar el següent d i d W n :

1) Reduccié d'alwmes a Tingressar en el 1er. Curs: baixar de 240 a 100.
2) Duplicar el professorat.
V Ovfntuplirar el pressupost tconOftic de funcionawent.
41 Potenciar la fonació* permanent del professoral.
5) IncreitenUr les practiques.

sapos» que aquesta es una tasca de difícil co»p!i»enl en dos anys, peré hi ha
lluitar per aconseguir-ho.
Donat nat el "Ntnterus Clausos" es solt difícil que sigui aprovat per

l'Aeri nistrac i 6, creie* que per reduir la sasificacid ei veterinaria huiré» de
'íguir el ratí que segueixen fen araltes Escoles Superiors i Tècniques d'Enginyers,
així e n algunes Facultats, i qoe consisteix en! Oue a fer. Curs facin una
veritable selecció i criba dels aluames, passant a Zon. lli «oït preparáis i aab
veritable vocació de la professió (reduint *e els alomes indés a la tercera
P*rt), ja que afcfc B «esos d'observació i seguinent directes de l'altmie la selecció
" objectiva (1 no subjecta a l'atiar d'un* sola prova o exànen).

Els no aprovats son encara joves per seguir altres caains, en els quals trobin
llar veritable aptitud.

feb l'esventada reducció dfaltf*rtes es podrien realitzar «¿s prlcliqses, i no
s'agravaria encara »e*s l'intensa plétora veterinaria existent.

Crrlei que aquest pot str m tmi factible »oll vàlid per les nostres
f¡cultats •• y,t.rinarl••



COMITÉ ASSESOR PER LA CLÍNICA DE PETITS ANIMALS
(Centres autoritzats durant el M S de seteibreM

• CENTRE VETERINARI DR. RONCGNE
PI. Rota Piera, 4, 08330 Preiià de Mar

• CONSULTA VETERINARIA 5T. ANTONI
Major, 121, 08790 Gelida

• CONSULTA VETERUWRIA DE SENTMENAT
Corotines, 11, 08181 SenUenat

> CLÍNICA VETER1NMIA MARTORELL
Francesc Pu jo l , 13-A, 08760 Martorel l

> ASSIS VETERINARIA
Agustí i Milà, 17, 08030 Barcelona

Aprofites per recordarlos la no autorització a passar consulta veterinària a les
instal·lacions de la Protectora de Berga.

INFORMACIÓ FISCAL TRIBUTARIA
(Del Butlletí del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona,

n2 18, jaliol-agost 1993)

Davant els dubtes que a nivell nacional s'han produït en la interpretació de
deteminats Articles del Reglawnt de V1ITCST VALOR AFEGIT - IVA", aquest
Col·legi s'ha adreçat als Organistes coapetenls, Mitjançant escrits que es
reprodueixen al final de la present ínforwicitf, a fi d'adarir-los i que han estat
concretats en els teraes següents:
Art. 20, ap. i- Prestació de serveis = exencionsi No estan exempts de tributar la
prestació de serveis veterinaris.
Art. 91, t/11: Titms iipositiu reduït al 61* L'assistència sanitària, dental i
cures lertals, que no gaudeixin d'pxeipcid d'acord ¿nb l'article 20.

COMUNICACIÓ: Co» sigui que la prestació de serveis veterinaris no gaudeix
d'exeapció impositiva en l'Iapost de l'IVA, la cura a la sanitat anital i les seves
repercussions himanes entra de ple al tipus reduït del bl, tret de si es Irada
d'altres prestacions, tal C M infortes, certificacions d'estructures ramaderes,
granges, estètica d'aniaals de cotpanyia i altres liftiUtt que ttan de liquidar al
tipus general del 15X.

La present noraativa no afecta les activitats 'eterinAries que es desenvoluptn
sota el r~gil fiscal de PIJIlU..S, en èl qual estan incorporad!s "lES C L I N l ~ " . COI
sigui que s'ha liquidat l'I»post en alguns contribuents de foru errònia, es pot
subsanar l'equivocació tal ca» assenyala l'Article 89, que diu lextualient:

à



"RECTIFICACIÓ DE LAB CUOTAS IMPOSITIVAS REPERCUTIDAS": La rectificación de las
cuotas impositivas repercutidas deberá efectuarse, en los casos de incorrecta
fijación de dichas cuotas, cuando varien las circunstancias determinantes de su
cuantía^ o cuando, con arreglo a derecho, queden sin efecto las operaciones
pavadas por el Impuesto, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años a partir
del momento de su evengo el impuesto correspondiente a la operación gravada.

EXEMPLE DE LIQUIDACIÓ A RECTIFICAR:
liquidació IVA 1er. o 2n. trimestre 93: Base imposable: 50.000 h tipus 152 - Quota
75OO h - Suportat 500 n - A ingressar 7000 n.
«Liquidació IVA 3er. trimestre 93: Base imposable 100.000 R, Tipus bl, Quota 6.000
* - Menys: rectificació 1-2 trimestre 50.000 \ 97 (15Z-6X) 4.500 * - Diferencia
1-500 A - Suportat 300 h - A ingressar 1.000 R.

D'aplicar la rectificació caldrà, en tot cas, reproduir les fs/ i tornar el
diferencial a l'usuari a que sfha prestat el servei.

"ILTRE. SR. DELEGADO DE MCIENDA DE LA PROVINCIA DE GIRONA: litre. Sr.: En relación
ton el vigente Impuesto sobre el IVA, regulado por la Ley 37/1992 y habiendo
surgido dudas entre la Clase Veterinaria afecta a este Colegio Oficial, sobre
interpretación de Ios-Artículos 20, apartado c) capítulo 1?:EXENCIONES (La .exención
|*0 se extiende * los servicios veterinarios), y Art. 91, apartado 15 -tipo
^Positivo 6X (las especialidades farmaceóticas para veterinarios). Y con el fin de
(-elaborar debidamente con la Administración, ruego ¿ V:J: tenga a bien ordenar nos
*** informado sobre los extremos expuestos y concretamente con la siguiente
Ostión: "SI LOS ACTOS DE ASISTENCIA SANITARIA QUE NO GOZAN DE EXENCIÓN SEGÚN a
**T. 20 CITADO, SE LES PUEDE APLICAR a TIPO REDUCIDO D a 6Z SI SE TRATA DE
^VICIOS AFECTOS A EWTRrf DADES TRANSMISIBLES AL SER HUMMD, COMO SON, POR
EJEMPLO, LA RABIA LA BRUCaOSIS Y OTRAS ZOONOSIS QUE PUEDEN DERIVARSE HACIA LA

PUBLICA". - Girona, 17 de Julio de 1993. Fdo. Josep Godia Ribes, President
Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona.

AGENCIA TRIBUTWUA (Delegación de Girona)! A.E.A.T. TITULO: to£V0 IVA 1993,
TITULO: TIPOS HTOSITIVOS.- REFERENCIA: VETERINARIOS.- CUESTIONi A QUE TIPO

SE GRAVM LOS SERVICIOS VETERINARIOS''--. SOLUCIÓN: LOS SERVICIOS
CON SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA DE ACUERDO CON a ARTICULO

C DE LA LEY 37/92, NO GOZAN DE EXENCIÓN, POR ELLO, DE ACUERDO CON a
91.UN02.11 DE LA HISrW NORMA, DEBEN TRIBUTAR AL 6 POR 100.- NORHATIVft

20 Y 91t LEY 37/92, DE 28 DE DICIEMBRE.
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EL M. ARROYO GUIJARRO HA PUBLICAT EL
"ATLAS ^ T O X I C O DEL ENCÉFALO DEL TORO DE LÍDIA

FI cotpany José Arroyo Guijarro, Dr. en Veterinaria i tanbé en Medicina, acaba de
publicar l'obra inèdita de 205 pàgines "ATLAS «ATÓMICO DEL ENCÉFALO D a TORO DE
LIDIA", de gran interés pels especialistes del sisleaa nervios central deis
anisáis. Va estudiar veterinària a Lleó, ingressant per oposició a la Veterinària
Militar, passant a Barcelona l'any 1955, on ha desenvolupat tota la seva vida
professional. Llur Tesi Doctoral en Veterinària fou "MORFOLOGIA C0MPARAWKV0LU1 IVA
DE LOS ENCÉFALOS D a CERDO SALVAJE Y DOMESTICO1*, i en Medicina amb el teta
"ESTUDIOS ENCEFIUCOS COffWATIVOS DE DIVERSAS RAZAS DE CANIS FMILIARIS", a iés
de publicar noebrosos treballs inèdits d'aquesta especialitat, tant en revistes
nacionals ctra estrangeres» havent participat activament en diversos Congressos
Internacionals.- Feliciten al nostre distingit crapany, el qual ha tingut la
gentilesa de regalar l'eswnlada obra a la Biblioteca del nostre Col·legi.

"* A V I S *«• A L'ATENCID DELS VETERINARIS JUBILATS -

Es posa en coneixement dels coupanys jubilats, que a partir del rebut d'aquest
Butlletí, i durant els PRIMERS DlftCRES DE CADA FCS, de 4 a 7 de la tarda, tindran
lloc les REWIONS-TERTULIES al nostre Col·legi. Cas que el priïer diiecres sigui
festiu, passaria al segon. Les priaeres d'aquestes reunions se celebraran el 3 de
noveibre, 1*1 de deseibre i, èi%i, succés i va«nt. " Es esperen i i

A TOTS a S CX.LEGIATS

fi Als efectes de facilitar informació urgent, en tots aquells casos que sigui
necessari, i donada la lentitud en «olles ocasions del serveis de Correus, es prega
a tots els col·legiats que inforain a la secretaría del Col·legi de la seva adreça
actual i nS de telèfon, així rom taibé del n° de FAX, cas de tenir-ne I)

t JOSÉ MNUEL CONDE DELGADO DE MOLINA

El passat 9 de juliol, i a l'edat de 4? anys, va Mfir a Barcelona, de gr*ü

enfer»etat, el cohpany d'aquest Col·legí José Manuel Conde Delgado de Molina.



Va néixer a Gandia (València) l'any 1943. Va obtenir els Títols de Magisteri
pl 1964, i de Graduat Social el 1965, ambdós a Tarragona, i el 1968 es va
llicenciar en Veterinaria a la Facultat de Saragossa amb Notable.

El 1969, i per oposició, va ingressar al Servei d'ExUitsid Agraria, passant a
exercir succesivaient a les Agencies Comarcals de Banyoles, Balaguer (on desevolupà
'1 càrrec de Professor de Joves Agricultors) i de Tortosa.

El juliol de 1972 va ingressar per oposició a l'Ajuntament de Barcelona COM a
Tècnic Superior Veterinari, prestant llurs serveis primer a l'Escorxador general,
després al Mercant Central de Peix i darrerament a la Unitat Operativa d'Higiene
dels Aliments i Zoonosi. També i a més d'obtenir el Diplomat de Sanitat, va actuar
cot a Professor en alguns Cursets d'Especialització Veterinaria.

En e h diversos Serveis que va deseapenyorar va actuar sempre atb una gran
competència, caballeros i tat, generositat i honradesa integral i absoluta.

A més es va especialitzar en Clínica d'Animals de Companyia, sent soci
d'AVEPA, participant activament en varis Cursos i Simposiums, exercint aquesta
especialitat amb gran èxit i companyerisme (jè que va ajudar a varis veterinaris
joves).

A la seva familia, especialment a llurs Vidue Victoria i fills José-Manuel i
Daniel, el nostre més sincer condol. Descansi en pau el nostre inolvidable company
en José-Manuel Conde.

t
Jaume Roca i Torras

IMI

JACIKT TORA I ALBIOL

El passat 15 de juny va morir, a l'edat de 90 anys, el company Jacint Torà i
Albiol, nascut a Sta. Bárbara (Tarragona). Va estudiar a la Facultat de Saragossa
on acabà el 1928, exercint com a veterinari titular a la provincia de Barcelona. El
1946 va ingressar, per oposició, al Cos de Veterinaris de l'Ajuntament de
Barcelona, on va prestar llurs serveis fins a la seva jubilacid.

Es va col·legiar a Barcelona el Z d'abril del 1946, on va venir atret per les
seves relacions familiars amb el seu oncle, Alfred Albiol Gas, des de ja feia uns
guants anys també veterinari municipal de Barcelona.

Era Diplomat en Sanitat; va ésser un dels primers en la pràctica de la clínica
de petits animals i fou, com la gran majoria dels veterinaris d'aquella època, un
bon col·laborador de la nostra vida col·legial.

A la seva esposa Mercedes GeijÓ, filles Mercedes i M§ José, fills polítics,
"els i demés familiars, els hi fem expressiu el nostre més sentit condol. Descansi
en pau.

Josep S~tulí i Brillas



AGENDA
A la Universitat Aulòitou de Barcelona, Facultat de Medicina (Bellaterra) -
Microbiología, 2 Cursos per a veterinaris i altres sanitaris:

DIPLOMA EN SALUT COMUNITARIA
A PAÏSOS EN VIES DE DE5ENV0LUPMENT

40 Places - Curs de 330 hores.

HASTER FN HEDIC IPW TROPICAL 1 GEOGRtfIA r€DKA

15 Places - H anys acadeiics - 450 hores.

Inforwció i inscripció: Tel. (93)329-44-95 i 441-29-97 (de 15 a 19 hores).

M I

II CORS DE REPRODUCCIÓ D'OVÍWS DE CARN
(Badajoz, del 19 al 29 d'octubre de 1993)

Aab 18 classes teòriques i 8 pràctiques a les instal·lacions del S.l.A. sites a
Guadajira (Finca La Orden), i a Badajoz (Finca Santa Engracia).- 23 places.-
Director del Curs, Dr. José González López, Tel. (924)44-01-61 i 44-03-13, FAX
(924)44-04-48.

f f # t

CONVENCIÓ 93 FRED-ACTECIR
LA CADENA D a FRED DAVANT a REPTE COHUNITffll
(Barcelona, 17 de novetbre de 1993, disecres,
al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona)

PROGRAMA:

09'00 hores: Entrega documentació
09*30 " : Salutació i presentació del prograsa
10'0009'30 " : Fred inteligent acióa nivell del delprogra.llilcomerç convencional i de ~ran5

superficies (luis Ruiz de Gauna, Director Tê(~jc de KOXKA, lblrica
del Frio, S.A.).

irOO " ! La ditribució urbana i interurbana de carns (H* Teresa Hora, Prof.
titular d'Higiene i Inspecció dels Alisents, Facultat de Veterinaria
de laUAB).



12*00 " : La distribució urbana i interurbana de productes de la pesta (Joaquín
Peía, Tècnic Superior Veterinari dels Serveis d'Higiene dels Aliments
de l'Ajuntament de Barcelona

13*00 " : Moniloritzand de la cadena del fred a h ultracongelats
(automatització i control), (J.M. Sanjuan, representant d'Espanya a
Transfrigoroute International).

15*00 " : Distribució urbana i interurbana de plats preparats i catering (Josep
Dolcel, Tècnic Superior Veterinari dels Serveis d'Higiene dels
Aliments de l'Ajuntament de Barcelona>.

16*00 " : Manipulació i distribució de gelats (A.J. Valls, Cap de Control de
Qualitat de FRIGO, S.A.).

17*00 " : Manipulació i distribució de mases congelades (M. Rodríguez, Cap de
Control de Qualitat de CROEXSA).

ifl'OO " : Aspectes legals i aplicatius en l'ós del fred en productes alimenticis,
derivats de les directrius comunitàries, estatals t au tomí» i que s
(Eduard Nata, Subdirector General de Protecció de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.

19'00 • : Reste i conclusions.

-Tots els inscrits rebran documentació tècnica complerta.
Inscripcions i Abans del 20 d'octubre a no» d'ACTECIR.
Quotes: Col·legiats Barcelona • 7.000A, Estudiants - 2.500ft, Altres - 12.000*.
Informació: Te). 423-30-01 (Ext. 8426), FAX 423-11-75, i lambí a la secretar/a del

Col·legi, Tel. 211-24-66 i 212-12-08

Mil

CONTROL DEL HEDÍ AMBIENT EN LA PRODUCCIÓ DE BRQILEflS

Seminari que tindrà lloc a la Real Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar del 22 al 26
d novembre proper, amb classes teòriques i pràctiques. L'inscripció pot fer-se per

el Seminari, o parcial. Per a més informació, a la Real Escola d'Avicultura,
Tel. (93)792-11-37, FAX (93)792-15-37.

# t # #

CURS SOBRE "LA 1MPLEMENTACI0 DE LES BONES
PRACTIQUES (BPU PÍS LABORATORIS DE SALW PUBLICA"

Al Laboratori Municipal de Barcelona, c/Wellington, 44.- Dies 19 i 26 d'octubre, i
2 i 9 de novembre (matins).- P^r a més informació: Sra. Francesca March, Tel.

i9de (ext. 7194).

# t # t



EXPDAV1GA '93

Barcelona, del 9 al 12 de noveabre de 1993
Palau de Congressos de Montjuit
Jornades Tècniques i Siipasiuas sobre

GRUP D IA . SALA
iPHMlS UF COlfANYIA 12 5
(Acadèmia Ciències Veterinàries)

(AVICULTURA (HPSAÏ 11 3
(PORCÍ (ANAPORO 10 i 11 6
(BOVÍ (ANEflBtï »*..**.••••••••••«•*• •••••« 11 • • • « • • • • • • • • • J

(CAVWU (AEVEE) 10 5
(DIAGNÒSTIC VETERINfftt 9 5

(OVÍ I CAPR1 9 B
(Instituí Agrícola Català St. Isidre)

(CUNICULTURA (A5ESCU) 11 A

Per a més detalls i informació al Col·legi (211-24-66).- Per inscripcions i més
inforwciò: EXPOAVIGA, Av. Reina m Cristina, 08004 Barcelona, Tel. (93)423-31-01 f
FAX (93)423-86-51.

t i t t

DIPLOMA DE POST-GRAU EN
PATOLOGIA 1 CIRURGIA OCULARS PER A VETER1WRIS

(Curs teóric-practic / Places linitadesi

Lloc i Facultat de Veterinària de Bellalerra, aab la col·laboració de l'Institut
Barraquer i de l'Hospital Clínic de la U.A.B.- Director del Curs, Dr. Félix Qarcia
Arnas.

Dates i de dilluns a divendres, del 24 al 28 de gener, del 21 al 25 de febrer, del
21 al 25 de març, del 25 al 29 d'abril, i del 23 al 27 de aaig.

Informació: Càtedra de Patologia Guirdrgica i Cirurgia, Tel. 581-10-92 i 581-15-12
(Srta. Gloria Conesa).

Inscripcions; a partir de 1'1 de desetbre de 1993.



ACTES JUNTA DI
ACTA JUNTA DE GOVERN DEL DIA 15-7-93

A les nou del vespre del dia 15 de juliol de 1.993 es reuneix en sessió ordinària,
a la seva seu social, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de la
provincià de Barcelona, sota la Presidència del Sr. Joaquim Sabaté i Aranda actuant
COM a Secretari el Sr. José Juan Rodríguez, disculpant llur absència els Srs.
Ardévol i Viñasr sent el seu desenvolupament el següent,

1) Lettura acta sessió anterior? Es procedeix a la lectura de l'Acta de la
sessió anterior, celebrada el 17-6-93, la qual s'aprova per unanimitat després de
dues rectificacions en la redacció.

2> Informe de Presidència^ - El Sr. President sol·licita la presència del
Conté de Petits Animals, que es troba reunit en la sala de la Biblioteca, amb el
fi d'explicar, segons la dltima reunid a Madrid, com es troba el tema del tipus
impositni de 1*I.V.A. que s'ha d'aplicar en les consultes veterinàries. El tant per
cent actual es d'un 15X i senbla que existeixen estudis d'experts en el teta dels
que es dedueix que segons l'aplicació de la Llei es tindria que aplicar un 6X.

- El Consejo ha enviat un escrit al Ministeri d'Hisenda per a que es defineixi
malgrat de l'abans esmentat; el secretari comenta que aquest mateix matí ha estat
en una Agencia Tributaria i l'hi han especificat que era el 15"/. Donats els
perjudicis que podría comportar el prendre una decissió al respecte sense plenes
garanties, s'acorda esperar a la resolució escrita i pòster i orient informar
exhaustivament als col·legials.

- Una vegada estudiat el lema es retira el Comité de Petits Animals i continda
la Junta.

- lnforia el Sr. President de Tollina reunió amb el Departament de Sanitat en
la qual es va poder comentar l'intenció clara de crear l'Agencia o Empresa de Salut
Pdblica en la qual entrarien els veterinaris. Guan es coneguin «és detalls
s'informarà degudament. Per a principis de selembre es celebrarà una reunió amb el
Conseller de Sanitat.

- Es planteja una inquietul present en els col·legials en atur referent a la
quota col·legial. Alguns representats per la Borsa de Treball estan sol·licitant
l'exenció de la quota com a nesura d'ajut econòmic. El President recorda que en les
quotes van inclosos diversos segurs que exigeixen el pagament trimestral i que en
cas de suprimir-se surgiríen problemes al quedar fora d'aquesta cobertura. Després
d'una llarga deliberació es considera que amb el fi de potenciar la Borsa de
Treball i la seva funció sigui aquesta la que gestioni, previ informe pressupostari
i balanç de comptes, les quotes dels seus afiliats de manera que augmenti la seva
eficàcia, sen l'encarregat el vocal responsable de la Junta de la coordinació
necessària.

- Dintre del tela de les quotes es recorda que el Consejo General insisteix en
la necessitat de que per a poder acceptar els beneficis de la jubilaci~, COI és el
cialcas de col·legiat d'honor, s'ha de parar en tota activitat pro'esional, sigui
oficial o privada.



- El Sr, President expresa la necessitat di fomentar l'associacionisme
profesional i donar suport al seu funcionament i expansió.

- La Üra. Hora comenta que ja ha sorgit la regulació de la nova titulació de
Ciencia i Tecnología deis Aliaents que s'impartirá en els centres de la U.A.B. de
la Facultat de Farmacología a Lleida.

* Respecte al tema del butlletí informatiu el President considera que ha
d'agilizar-se el seu enviament i procurar millorar la seva estructura tal i com es
va acordar per al 4rt. trimestre d'aquest any de manera que s'establetxt unes
seccions més concretes i de búsqueda més fácil, aprofitant per aixb
lfinfraestructura que s'ha anat incorporant; el Secretari confirma el manteniment
de l'acord i que j» s'està estudiant una nova estructuració.

- El Sr. President vol que consti en acta el oferiment del company Jaume Roca
i Torras per a col·laborar en tot allò que el Col·legi precissi, ja que ara disposa
de temps lliure a l'estar jubilat de ('Administrado Municipal de Barcelona; la
Junta agraeix aquest oferiment i el valora ja que Jaume Roca sempre ha estat un
valuós col·laborador.

3) Informe vocal íes: a) El Sr. Castelar comunica a la Junta l'enviament
definitiu de les cartes a les consultes veterinàries autoritzades per a que puguin
retirar la placa identificativa dels establiments autoritzats pel Col·legi.

b) El Sr. Ferrés comunica que els actes de San Francesc d'Assis que s'eslàn
preparant van per bon camí i s'estan ultimant els detalls concrets. S'espera una
important afluència de companys.

c) Hi Teresa Hora informa que les Jornades del Fred s'estan preparant per
fer-les coincidir amb els primers éies d'Expoaviga pir aconseguir un major número
de professionals sent el dia 19 de novembre» divendres, a la seu del Col·legi.

d) Secretaria! Esta en estudi i ja s'han rebut algunes propostes per la
remodelacirt dels serveis de biblioteca, butlletí, sala d'actes, sala de reunions
etc., i s'espera que tot entri en presupostos per a la pròxima Junta.

Altes i baixes de col.leqiats«* Es procedeix a donar d'alta a 6 nous
col·legiats (del n° 1866 al 1871), i 14 baixes (1 per defunció, 4 per falta de
pagament, 6 per petició propia, i 3 per trasllat provincia), sent de 1310 el n5
actual de col·legiats.

I sent un quart de dotze de la nit del dia de la data, s'aixeca la sessió.

SECRETARI

Vist i Plau
a PRESIDENT



<t Es traspassa Consultori a Castellbisbal. Per a fttfs informació trucar al Tel.
674-29-37 (nits) »

U Es ven Clínica de Petits Annals, líder en el lercat anb tots els serveis, i anb
6 anys a plè rendiment.- Situada en una població de 30.000 habitants.- A 30 ka. de
La Corunya per autopista.- Raó: Tel. (981)70-29-79 / 75-59-99), CARBALLO - LA
CORUNYA I

H Per jubilació VENC taterial general de cirurgia i clínica i aparell de raig
X.- Interessats trucar als Tel. 211-35-28 i 759-12-87 )>

LOTERIA DE NADAL

Com cada any el CollegI Juga a la Loteria de Nadal, amb el número:

6 3 . 5 5 9

en participacions de 500, 1.OOO, 2.000, 3 000 I 5.000 pessetes

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

Fons Mutual d'Ajuda



NUMERO TOTAL DE ALUMNOS DE VETERINARIA EN ESPAÑA

1991/92

Cursos

Facultad*!

MADRID

ZARAGOZA

LEÓN

CÓRDOBA

BARCELONA

(M

MURCIA

CACERES

O

LUGO

LAS PALMA!

TOTALES

Nota
Míniím
tingre

6 ' 3

5*63

?

5*4

5*87

5'67

5M7

5 ' 2 6

7

NOTA
MEDIA

5 » 6

i 1 Q

o

2 6 1

244

2 2 1

232

255

120

127

230

9 1

1.781

20

319

2 5 2

1 9 1

2 5 3

301

1 3 3

137

2 4 6

74

1.919

3Q

3 6 5

3 0 1

2 5 7

304

2 5 3

140

166

239

96

2.121

4Q

4 9 2

3 5 1

207

222

2 7 2

174

1909

2 2 3

4 1

2.172

5O

7 1 1

6 1 5

3 6 0

6 1 4

328

186

2 2 6

3 6 0

49

3.449

TOTAL

2.148

1.763

1.236

1.625

1.422

7 5 3

8 4 6

1.298

3 5 1

11.442

( • ) DATOS RELATIVOS AL CURSO 1992/93


