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FITXA DE L’ASSIGNATURA 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓ  

Nom de l’assignatura: DEONTOLOGIA I VETERINARIA LEGAL 

Titulació: Veterinària 

Tipus d’assignatura:    Troncal (x )      Obligatòria (   )       Optativa (   )   

Crèdits ECTS1: 3 

 

II.  OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA 

Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:  

- Comprendre coneixements específics sobre  
 

i)  els codis de conducta veterinària,aixi com l’estructura científica i gremial 
tan a nivel nacional com internacional. 

ii) els principis de la legislacio Europea, espanyoles i autònomes, útils per a 
la práctica profesional, dins l’ambit de l’exercici veterinari en general 
(clínica de petits, grans animals, recerca, empresa, i  veterinaris de 
l’administracio publica) i  

 iii)  les posibles responsabilitats civils derivades de la practica veterinaria en 
els camps d’exercici de la professio. 

 
- Aplicar coneixements per  

 
i) saber accedir a l’ informacio rellevant dels tres ambits (codis de 

conducte, legislacio i responsabilitat civil).  
ii) entendre com interpretar i actuar en l’exercici profesional en les 

areas de sanitat animal (incloent el benestar), i seguretat 
alimentaria. 

iii) involucrar als estudiants en cadascuna de les pràctiques invitant-
los a fer intervencions i a discutir sobre les diferents 
interpretacions possibles, prèvia preparació dels casos. 

 
- Emetre judicis sobre la extensio i grau de compromis amb els codis de conducte, 

grau d’acompliment esperat de la legislacio i identificar els riscos per 
incompliment fent distincio entre els  
 

i) procediments administratius;  
ii) les derivades dels riscos per la salut i benestar animal, salut 

publica; i  
iii) que tenen impacte amb el comerç equitatiu o  les barreres al 

comerç    
 

                                                 
1   1 crèdit ECTS= 25 hores ( hores de treball a classe + hores de  treball autònom)  
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III. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES A DESENVOLUPAR:  

• Cercar informacio utilitzant vies informatiques a l’abast, de forma autonoma 
i en equip sobre codis de conducte, legislacio veterinaria i responsabilitat 
civil; 

• Saber interpretar independentment i comunicar la informacio obtinguda i 
ponderar la seva rellevancia. 

• Identificar els problemes derivats de la legislacio e interpretar les seves 
possibles  solucions. 

• Aplicació del mètode científic adquirit durant els estudis dels darrers anys a 
la legislacio veterinaria, en differents ambits de la pràctica professional. 

• Redaccio d’informe aplicant les competencies abans esmentades.  
 

 

IV. METODOLOGIES DOCENTS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE  

Breu descripció de les activitats dutes a terme per tal d’assolir els objectius formatius i 

les competències.  

a) Estratègies d’Ensenyament-Aprenentatge desenvolupades  pel professor: 
i. Classes magistrals: exposició de de principis i coneixements bàsics amb 

exemples de casos practics.  30 hores de classes teoriques.  
ii. Seminaris de discussió de casos: a partir de materials adients 

proporcionats amb antelacio i correcció de casos pràctics exposats pels 
alumnes. Es proposa un total de 15 hores de seminaris per la discussio 
de casos practics.  

iii. Treball de curs individual o col.lectiu (veure condicions del treball) que 
incloura tutories per orientació i aclariment de dubtes. Aquestes seran 
majoritariament per correu electronic per facilitar els contactes i 
personalment si es precis. 

b) Activitats que realitzaran els alumnes 

i. Assistència a classes magistrals valorantse la participacio activa del 
alumnat 

ii. Activitats d’auto-aprenentatge en base al treball de curs: recerca 
d’informació (internet i d’altres), discussió en grup i elaboració 
d’informes. Segons les caracteristiques basiques fixades. 

iii. Asistencia als seminaris: Resolucio i presentacio oral dels casos 
practics plantejats i activitat critica envers les exposicions dels 
companys.  

 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL DE CURS (OBLIGATORI ) 
 

• Els temes hauran d'aprovar-se per la unitat docent per tal d'evitar repeticions i orientar el 
treball.  

• La primera  fulla del treball inclourà un breu resum del treball i una declaració FIRMADA 
de l’autor/a del treball i de la seva originalitat. 

• El nombre de participants per treball sera ilimitat, pero cada part del  treball haura d’estar 
firmat per el responsable i tanmateix identificar les parts comunes per poder fer una 
valoracio mes acurada del alumne.  

• El temps límit d'entrega serà el darrer dia de classe  
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ESTRUCTURA DEL TREBALL 
 
TÍTOL: tema lliure tan si existeix  legislació com si no existeix,  però en l'àmbit veterinari 
Es preferible (no imprescindible) que el estudiant faci un treball del que ja tingui una petita 
experiència, ja sigui per aficio o sigui dins d'un camp que espera introduir-se un cop acabats els 
estudis. 
     
 1ª fase: 

1. . recollida de material teòric  
2. . articles científics  
3. . legislació nacional/Unio Europea o altres països. 
4. . articles de premsa 

• . síntesi dels punts conflictius més rellevants 
  

2ª fase 
1. Consult/entrevistes a als sectors afectats amb un qüestionari comú (si es adient) 
            a) ciutadà ? 
            b) tècnics pràctics; professionals 
            c) funcionaris de l'administració; inspectors 
            d) investigadors; centres de recerca 

• anàlisi crític de la situació teòrica (1 fase) i pràctica trobada en les entrevistes (2 fase).  
3ª fase  
• resum i conclusions pròpies en base a dades trobades i contrastades a les entrevistes 
 
V. CONTINGUTS I BIBLIOGRAFIA  

El curs s’estructura en tres blocs temàtics: 
 

1. Deontologia- etica professional. Principis generals de drets i deures. 
Organitzacio professional Veterinaria a Catalunya, Espanya, EU i a nivell 
internacional. 

2. Legislacio Veterinaria. Principis Generals a la UE i a nivell espanyol. Dret 
Alimentari, casos de legislacio alimentaria, proteccio del consumidor, sanitat 
animal, producccio i benestar animal, productes farmaceutics veterinaris i aditius 
per pinsos. 

3. Veterinaria Legal.Conceptes de responsabilitat civil i medica.Exercici il.legal 
estudi de casos a la UE. Peritages veterinaris en l’exercici privat, public i 
judicial. Casos de  veterinaria forense. 

 
Es parteix del supòsit que l’alumne té un coneixement adequat sobre temes de malalties  
animals, benestar animal i de salut publica. Aquets coneixements seran la base de treball 
per l’interpretacio dels casos a aprofondir  discutir en els seminaris tant de deontologia, 
legislacio com veterinaria legal. 
 
Les referències bibliogràfiques bàsiques de l’assignatura són les següents: 
 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO; http://www.boe.es/g/es/ 
BRÜHAN W. (1983): Das offentliche veterinärwesen. Hartmann Hannover. 
CAHPA repports. Consell d'Europa.Strasbourg. http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/ 
CAPO M.A. (1989): Veterinaria legal con deontologia. Ed. Univ. y tecnicas. Madrid. 
COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA: http://www.covb.es 

- Normes Comuns a la professio Veterinaria de Catalunya 
- Reglament per a l'exercici de la clinica de petits animals 1988  

http://www.boe.es/g/es/
http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/
http://www.covb.es/
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- Tarifes dels honoraris professionals 1989  
- AVHIC ( http://www.avhic.com/ ) 

Organizacion Colegial espanola: http://www.colvet.es/# 
- Codigo de conducta veterinaria 1991.  
- La Veterinaria en España.(1989) Banco Central. 

 DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
http://www.gencat.es/sanitat/cat/cindex.html  
 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
 http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 
EUROPEAN COMMISSION OF VETERINARIANS (1981): Code of professional conduct for 
veterinarians. Irish vet. J. 35 (12) 253-263 
FAO. Roma. http://www.fao.org/noticias/2001/010406-s.htm 
- Código de ética para el comercio internacional de alimentos.  
- Leg. relativa al comercio internacional de la carne de ganado bovino. 
   Colección legislativa y alimentación.  
KÖHLER B. (1984): Gerichtliche veterinärmedizin Stuttgart. Ferdinand Enke Verlag. 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO  http://www.msc.es/ 
- Inspección veterinaria, guia de las actuaciones básicas de los servicios veterinarios.   
- Manual para el control de los perros errantes. Vol. II. Madrid.  
OIE (1986): Code zoosanitaire international.Paris. http://www.oie.int/esp/es_index.htm 
OMS  http://www.who.int/en/  Legislation sanitaire.. Geneve.  
http://www.cdc.gov/nceh/spanish/default.htm 
SAVATER F. (1991): Ética para Amador. Ariel. Barcelona. 
World Trade Organisation WTO http://www.wto.org/index.htm 

Sanitary and phytosanitary agreement, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm 

World Veterinary Association http://www.worldvet.org/ 
 
 
Addicionalment els alumnes podran trobar a Veterinària Virtual informació 
complementària i puntual sobre les classes , així com els problemes i “casos” plantejats 
als seminaris per autoaprenentatge.  
 
 
VI.  AVALUACIÓ  

- Procediments d’avaluació  

1. Examen de teoria tipus test amb 50 preguntes de respostes alternatives . 

2. Valoració de treball de curs escrit  

3. Assistencia i valoració de la resolució dels casos pràctics plantejats en els 

seminaris 

- Ponderació dels procediments d’avaluació sobre la nota final.: 

1. Examen: dividit en dues parts  

 Coneixements  teorics  50 %  

 Resolucio de casos dels seminaris  10% 

2.  Treball de curs : 40 % 

 
 
 

http://www.avhic.com/
http://www.colvet.es/
http://www.gencat.es/sanitat/cat/cindex.html
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.fao.org/noticias/2001/010406-s.htm
http://www.msc.es/
http://www.oie.int/esp/es_index.htm
http://www.who.int/en/
http://www.cdc.gov/nceh/spanish/default.htm
http://www.wto.org/index.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
http://www.worldvet.org/
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PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA Deontologia i Veterinaria legal  
Temes o blocs temàtics Competències que es 

desenvoluparan ( del Perfil de 
Competències de la Titulació) 

Metodologies docents 
d’enseyament-

aprenentatge (incloure 
activitats presencials i 

no presencials) 

Indicadors de les 
competències que 
demostren el seu 

assoliment. 
 

Procediments 
d’avaluació i 
ponderació 

 
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Proced. Pond. Professor2 Alumne3 
1. Deontologia-etica 

professional. Principis de 
drets i deures. 
Organitzacio professional 
Vet. a Catalunya, Espanya, 
EU i  mundial. 

2. Legislacio Vet. Principis 
Generals a la UE i 
nacional. Dret Alimentari, 
casos de legi. alimentaria, 
proteccio del consumidor, 
sanitat animal, producccio 
i benestar animal, prod. 
farmaceutics vet. i aditius 
per pinsos. 

3. Veterinaria Legal. 
Responsabilitat civil i 
medica. Exercici il.legal. 
Casos a la UE. Peritages 
veterinaris en l’exercici 
privat, public i judicial. 
Casos  vet. forense. 

Competencies Transversals 
1. Utilitzar de forma correcta la 

terminologia deontologica, etica, 
legislativa i legal. 

2. Capacitat d’anàlisis i síntesi. 
3. Aplicacio holistica dels 

coneixements tecnics adquirits 
aplicats al marc juridic. 

4. Resolució de casos reals 
5. Utilitzar eines informàtiques per 

el treball de curs. 
6. Comunicació oral i escrita 

Competencies Específiques 
1. Entendre els principis de 

l’exercici de la professio, de la 
legislacio vet. i els fonaments 
cientifics de dret en vet.. 

2. Valoracio de un cas practic 
(treball de curs) i fer dictamens 
sobre legislacio existent. 

3. Peritatge tecnic basat en 
explotacio de dades cientifiques, 
legislatives i etiques. 

• Classes teòriques / 
estudi de la teoria. 

 
• Seminari -Classes de 

problemes / solucio de 
problemes de forma 
autònoma. 

Presencials: 
 Classes 

magistrals 
 Seminaris de 

discussió de casos 
No presencials: 

 Recerca 
d’informació 

 Elaboració derl 
treball de curs 

 Resolució de 
casos pràctics i 
discussió dels 
casos propis i dels 
companys 

• Comprensió dels 
mecanismes historics dels 
codis de conducte, 
legislacio i reponsabilitat 
civil segons les cultures i 
desenvolopament dels 
paisos.  

• Factors que influeixen el 
grau d’acompliment de la 
legislacio. 

• Ser capaços de valorar 
diferentes legislacions en 
diferents paisos i realitzar  
informes pertinents. 

• Reconèixer els riscos del 
incompliment legislatiu.   

• Valorar els criteris de la 
legislacio en el ambit 
veterinari per tal de trobar la 
justificacio(s)   a les normes 
actuals. 

Examen teòric 
sobre els blocs 
tematics   

50% Preparacio 
de clases i 
materials 

 70 h 

Assistencia 
a classes 

magistrals 
24 h 

Examen dels 
seminaris 
resolucio dels  
punts critics del 
seminaris (casos) 
 

20% Preparacio 
moderacio 

de seminaris 
i casos 
30 h  

Assistencia 
Preparacio i 
presentacio 

casos a a 
seminaris  

8 h 
Presentació 
escrita i defensa 
del treball de curs 
 

30% Tutories  
60 h  

Assistencia 
tutories 2 h 

Correccio 
treballs  
150 h 

Preparacio 
treball  
32  h 

   Examen i 
preparacio 

9 h 
  Total 

310 h 
Total  
75 h  

    

 

                                                 
2 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
3 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  
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