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OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 
 
Oferir a l'alumne coneixements específics sobre els codis de conducta veterinària, 
legislacions comunitàries, espanyoles i autònomes, útils per a la practica 
professional. 
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’aplicació pràctica dels mateixos. 
 
 
  
CLASSES TEORIQUES 
 
 
 

 
A. Deontologia 

1. Introducció a la Deontologia. 
 (J.B.) Concepte de la Deontologia, Ètica, bioètica, Concepte de filosofia. 
Historia breu de la Veterinària. Ètica professional. Moral i Legislació, relació amb 
el veterinari. Elements de la professionalitat del veterinari.  
2. Organització professional veterinària. 
 2. 2.1.(J.B.) Col·legis professionals i la seves funcions. Consell de Col·legis 
de Catalunya. Consejo General de Colegios veterinarios de España. Associacions 
professionals: Avepa, AVHIC. etc.  
3.  Codis de conducte veterinària. 
 (J.B.) Concepte i objectius. Codi de Conducta de la Federació Europea de 
Veterinaris. Reglaments de Deontologia del Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya; del "Consejo General de Colegios Veterinarios de España". Reglament 
per a l’exercici de la clínica de petits animals. Principis de les certificacions vete-
rinàries. 
4. Estructura professional i problemàtica ètica del veterinari en l’exercici 
de la seva professió.(J.B). El veterinari en l’exercici 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, UE i àmbit internacional.(J.S.) 
L’ensenyament de la veterinària a la UE. La població veterinària a la UE, ràtios i 
funcions més rellevants. Estructura ramadera e incidència en el mercat de 
treball. Tipus d’organitzacions oficials a la UE. Organitzacions vinculades al món 
de la veterinària dins dels àmbits: tècnic, econòmic i polític. 
 

 
B. Legislació veterinària. 

6.  Principis generals de legislació Comunitària.(J.S.) Dret primari i dret 
derivat(Reglaments – Directives – Decisions – Recomanacions - Dictàmens). 
Procés legislatiu Òrgans legislatius de la UE. Classificació temàtica de la 
legislació veterinària segons la UE. El tractat de Roma i els principis generals de 
la PAC.  
7. Codis d’ètica i legislació en l’àmbit alimentari.(J.S.) Concepte i objectius de 
la legislació alimentària. Dret Alimentari. C.A.E. Directives horitzontals i verticals 
de la UE. Contingut bàsic d’un text legislatiu. La legislació com eina 
d’harmonització per l’economia. 
8. Legislació Sectorial dels productes alimentosos.(J.B) 
Principis generals del sector carni.  
Principis generals del sector llet y ous. 
Principis generals del sector Lactis.  
Principis generals del sector peix.  
Principis generals del sector vegetals i  begudes.  
Principis generals del sector farines i pastes.  
Restauració col·lectiva  
9. Codis d’ètica i legislació relativa a la sanitat i producció animal.(J.B.) Codi 
zoosanitària internacional. Finalitat i àmbit d’aplicació. Principals malalties 
reglamentades a Espanya i a la UE. Premisses bàsiques per establir textos de 
legislació sanitària. Exemples la PPC i la EA. Formació de status de país 
oficialment lliure. El medicament en el mon de la veterinària, bases legislatives 
Annexes: La ràbia, estudi global 
10. Legislació de productes farmacèutics veterinaris.(J.S.) Justificació i models. 
Situació de la llei del medicament a Espanya. Sistemes de control de la 
fabricació, venda i distribució de medicaments dins la UE. Prescripció de 
productes farmacològics veterinaris. Additius en nutrició animal. Anabolitzants, 
antitiroïdals.  
 
 



11. Codis d’ètica i legislació relativa al benestar animal.(J.B.) 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. Del reglament taurí al tractat de Washington. 
 

 
C. Veterinària legal. 

12. Introducció a la Veterinària Legal.(J.S.) Concepte de responsabilitat civil i 
mèdica, i els seus elements constitutius. Exercici il·legal. Potencial de litigi. 
Elements inductors de litigi i factors que compliquen els litigis.  
13.  Peritatges veterinaris.(J.S.) Definició de perit. Relació legal  pel 
requeriment d’un perit. Acceptació i recusació. Informe pericial i responsabilitats 
del perit. Problemàtica del peritatge per sectors d’activitat. Decàleg de 
testimoniatge del perit veterinari.  
 
14.  Veterinària forense.(J.B.) Definició. Diagnòstic de la mort. Causa  de la 
mort. Transformació del cadàver. Tècniques d’estudi. 
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** Documents que es troben al web:  http://www.covb.es 
 
Webs d’interes:  
http://www.avhic.com/  
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html  
http://www.fao.org/docrep/w6419S/w6419s01.htm#introducción  
http://www.fao.org/noticias/2001/010406-s.htm  
http://www.cdc.gov/nceh/spanish/default.htm  
http://www.oie.int/esp/es_index.htm  
http://www.colvet.es/madrid/  
http://www.recol.es/web/Veterinaria/default.asp?idCmdad=22&nombCmdad=Veterinar
ia  
http://www.gencat.es/sanitat/cat/cindex.html  
http://www.uruciencias.com/index.html#top 
 

 

 
NORMES D'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.: 

http://www.covb.es/�
http://www.avhic.com/�
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html�
http://www.fao.org/docrep/w6419S/w6419s01.htm�
http://www.fao.org/noticias/2001/010406-s.htm�
http://www.cdc.gov/nceh/spanish/default.htm�
http://www.oie.int/esp/es_index.htm�
http://www.colvet.es/madrid/�
http://www.recol.es/web/Veterinaria/default.asp?idCmdad=22&nombCmdad=Veterinaria�
http://www.recol.es/web/Veterinaria/default.asp?idCmdad=22&nombCmdad=Veterinaria�
http://www.gencat.es/sanitat/cat/cindex.html�
http://www.uruciencias.com/index.html�


1. Examen: dividit en dues parts  

 Coneixements  teorics  50 %  

 Resolucio de casos dels seminaris  10% 

2.  Treball de curs : 40 % 
 
Treball: (entrega fins el darrer dia de classe el divendres 21 de Gener. 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES INFORMACIONS  
 

L'horari de tutories serà els dilluns i els divendres desprès de les classes teòriques. 
TUTORIES 

 
 
 
 ANNEX 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL DE CURS (obligat) 
Els temes hauran d'aprovar-se per la unitat docent per tal d'evitar repeticions i 
orientar el treball. Un alumne màxim per cada treball.. La primera  fulla del treball 
inclourà un breu resum del treball i una declaració FIRMADA de l’autor/a del treball. 
El temps límit d'entrega serà el darrer dia de classe. 
 

 
ESTRUCTURA DEL TREBALL 

TÍTOL: tema del que hi hagi legislació o no, però en l'àmbit veterinari 
 
. S’obrirà una llista de temes i s’acceptaran per ordre  d'arribada. 
 
. Es preferible 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: 
. recollida de material teòric  
. articles científics  
. legislació nacional/Unio Europea. 
. articles de premsa 



 
2ª fase 
. síntesi dels punts conflictius més rellevants de la 1ª part 
 
3ª fase  
       consulta als sectors afectats amb un 
 

qüestionari comú 

            a) ciutadà ? 
            b) tècnics pràctics; professionals 
            c) funcionaris de l'administració; inspectors 
            d) investigadors; centres de recerca 
 
4ª fase 
       anàlisi crític de la situació teòrica i pràctica trobada en les entrevistes 
 
5ª fase 
       resum i conclusions pròpies 
 
per tot aquet apartat hi haura una classe especifica, 
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