
PROGRAMA DE DEONTOLOGIA I VETERINÀRIA LEGAL 

CURS ACADÈMIC 1995-96 


Asignatura semestral obligatòria de cinquè curs, impartida pels 
professors associats Jaume Balague i Estrems i Jordi Serratosa 
i Vilageliu. 

· OBJECTIUS : 

Oferir a l'alumne coneixements específics sobre els codis de 
conducta veterinària, legislacions comunitàries, espanyoles i 
autònomes. 
Donar a conèixer a l'alumnat l'estructura professional real per 
que pugui accedir a informacions del sector de forma directa. 
Contrastar els coneixements teòrics dels codis de conducta i 
legislacions amb l'aplicacio pràctica dels mateixos. 

TEMARI TEÒRIC: 

El programa teòric s'estructura en tres blocs: Deontologia, 
Veterinària Legal i Legislació Veterinària: 

A. Deontologia 

1. 	 Introducció a la Deontologia. Concepte de Deontologia.
Ètica professional. Moral i Legislació, relació amb el 
veterinari. Elements de la professionalitat del veterinari. 

2. 	 Codis de conducte veterinària. Concepte i objectius. Codi 
de Conducta de la Federació Europea de Veterinaris. Regla
ments de Deontologia del Col.legi de Veterinaris de Barce
lona; del "Consejo General de Colegiòs Veterinarios de 
España" . Reglament per a l'exercici de la clínica de petits 
animals. 

3. 	 Organització professional veterinària. Col.legis professio
nals i la seves funcions. Organitzacions internacionals 
d'àmbit oficial. Principis de les certificacions vete
rinàries. 

4. 	 Estructura professional i problemàtica ètica del veterina
rien l'exercici de la seva professió. El veterinari en l'e 
xercici de la funció pública. Exercici de la clínica de 
grans animals.El veterinari en l'empresa privada. Exercici 
de la clínica de petits animals. 

5. 	 La professió veterinària a Espanya, CEE i àmbit internacio
nal. L'ensenyament de la veterinària a la CEE. 
La població veterinària a la CEE, ratios i funcions més re
llevants. Estructura ramadera e incidència en el mercat de 
treball. Tipus d'organitzacions oficials a la CEE. 
Organitzacions vinculades al món de la veterinària dins 
dels àmbits: tècnic, econòmic i polític. 
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B. Veterinària legal. 

6. Introducció a la Veterinària Legal. Concepte de responsabi
litat civil i mèdica, i els seus elements constitutius. E
xercici il.legal. Potencial de litigi. Elements inductors 
de litigi i factors que compliquen els litigis. 

7 . Peritatges veterinaris. Definició de perit. Relació legal 
pel requeriment d'un perit. Acceptació i recusació. Informe 
pericial i responsabilitats del perit. Problemàtica del pe
ritatge per sectors d'activitat. Decàleg d'estimoniatge del 
perit veterinari. 

8 . Veterinària forense. Definició. Diagnòstic de la mort. 
Causa de la mort. Transformació del cadàver. Tècnicas 
d'estudi. 

C. Legislació veterinària. 

9. Principis generals de legislació. Concepte i definició. 
Camí legislatiu. Classificació temàtica de la legislació 
veterinària segons la CEE. El tractat de Roma i els princi
pis generals de la PAC. Material legislatiu a la CEE. 
Reglaments, directives i decisions. 

10. Codis d'ètica i legislació en l'àmbit alimentari. Concepte 
i objectius de la legislació alimentària. C.A.E. Directives 
horitzontals i verticals de la CEE. Contingut bàsic d'un 
text legislatiu. La legislació com eina d'armonització per 
l'economia. 

11 . Legislació relativa a la inspecció postmortem de la carn de 
porc a la CEE, temps mínim d'inspecció. Introducció. Fun
cions del veterinari oficial inspector d'escorxadors. Di
ferències entre la legislació a la CEE i Espanya. Reper
cisions dels temps mínims d'inspecció. 

12. Codis d'ètica i legislació relativa a la sanitat i prod~c
ció animal. Codi zoosanitari internacional. Finalitat i 
àmbit d'aplicació . Principals malalties reglamentades a 
Espanya i a la CEE. Premises bàsiques per establir textes 
de legislació sanitària. Exemples la PPC i la EA. Formació 
de status de país oficialment lliure. 

13. Legislació de productes farmacèutics veterinaris. Justifi
cació i models. -Situació de la llei del medicament a Espan- · 
ya . Sistemes de control de la fabricació, venda i distribu
ció de medicaments dins la CEE. Prescripció de productes 
farmacològics veterinaris. Additius en nutrició animal. 
Anabolitzants, antitiroideos. 

14. Codis d'ètica i legislació relativa al benestar animal . 
Organismes competents en la protecció animal . CITES, lleis 
nacionals e internacionals. Un cas d'aplicació pràctica de 
la legislació sobre protecció dels animals a Catalunya. 
Codi d'ètica de l'experimentador. 



TEMARI PRÀCTIC 

L'objectiu principal és involucrar als estudiants en cadasquna 
de les pràctiques invitan-los a fer intervencions i a discutir 
sobre les diferents interpretacions posibles, previa preparació 
dels casos. 

1 . Problemàtica ètica de la clínica de petits animals. Casos 
pràctics i reals . 

2 . El cas de la llet en pols per a nadons. Discusió sobre les 
pràctiques comercials, amb documentació real. 

3 . Certificat de garantia Sanitària. S'adjunten lleis: DOGC, 
i del codi rural francès per ajudar a la comprensió. 

4 . Utilització de substàncies il . legals en l ' alimentació ani
mal. Frau i risc sanitari. 

5 . Quatre casos de jurisprudència. Exercici de la professió a 
la CEE, casos reals i dictaments del Tribunal de Justicia 
de la CEE . S'adjunten les lleis del BOE, aplicació de les 
directives 78//1026; 78/1027. 
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Es facilitaran còpies parcials (*) o totals (**) d'algunes 
publicacions. 

MÈTODE D'AVALUACIÓ 

1. 

2 . 

3. 

Examen tipus test al final de l'assignatura 
Dates entre 29 de gener i 16 de febrer'96 
Treball obligat de curs (veure annex) 
(entrega fins el dilluns 15-01-96) 
Seminaris . . . 

TOTAL . . . . . . 

APROVAT: 6 punts 
NOTABLE : 7-8 punts 
EXCEL.LENT: 9-10 punts 

TUTORIES 

0-4 punts 

0-4 punts 

0-4 punts 

0-10 punts 

L'horari de tutories serà de 10.30 a 11.30 els dilluns i els 
divendres. 
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ANNEX 

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL DE CURS OBLIGAT 

Els temes hauran d'aprovar-se per l'unitat docent per tal 
d'evitar repeticions i orientar el treball. 
El nombre màxim d'estudiants per treball, és de quatre. 
El temps límit d'entrega serà el darrer dia de classe, divendres 
dia 1~ de gener 1996, dins de l'horari de tutoria. 

Estructura del treball 

TITOL: TEMA DEL QUE HI HAGI LEGISLACIÓ O NO, PERO EN L'ÀMBIT 
VETERINARI 

ES DONARA UNA LLISTA DE TEMES I S'ACEPTARAN PER ORDRE 
D'ARRIBADA. 

ES PREFERIBLE QUE EL ESTUDIANT FACI UN TREBALL DEL QUE JA 
TINGUI UNA PETITA EXPERIÈNCIA, JA SIGUI PER AFICIÓ O SIGUI DINS 
D'UN CAMP QUE ESPERA INTRODUIR-SE UN COP ACABATS ELS ESTUDIS. 

l" FASE: 
RECOLLIDA DE MATERIAL TEÒRIC 
ARTICLES CIENTÍFICS 
LEGISLACIÓ NACIONAL/CEE 
ARTICLES DE PREMSA 

2" FASE 
. SÍNTESI DELS PUNTS CONFLICTIUS MÉS RELLEVANTS DE LA l" PART 

3" FASE 
CONSULTA ALS SECTORS AFECTATS AMB UN QÜESTIONARI COMÚ 

A) ciutadà ? 
B) técnics pràctics; professionals 
C) funcionaris de l'administració; inspectors 
D) investigadors; centres de recerca 

4" FASE 
ANÀLISI CRÍTIC DE LA SITUACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA TROBADA 

EN LES ENTREVISTES 

5" FASE 
RESUM I CONCLUSIONS PRÒPIES 
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