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Ja podem gaudir de la nova plana Web del Col·legi
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Adaptant-nos als
nous temps
El COVB aposta per una seu moderna i innovadora, amb espais oberts
que faciliten la comunicació directa amb els col·legiats, per tal que tots
ens beneficiem.

Actualment, al Col·legi hi ha més de 10 entitats vinculades diferents que
es reuneixen habitualment a la seu del COVB i donat que cada cop hi ha
més personal per poder ofereir més serveis, cal millorar les instal·lacions
progressivament.

Un savi va dir fa molt de temps: "No es pot fer una truita sense trencar els
ous". És per això que conscients de les grans incomoditats que aquestes
obres us han ocasionat, us donem les gràcies novament per la vostra
comprensió i paciència convidant-vos a visitar les noves instal·lacions les
quals tots les podeu gaudir.
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TEMA DEL MES

El naixement
d'un nou COVB
Les obres del COVB ja han començat i es recu-
llen els primers fruïts: la primera tase és rota
una realitat. Es tracta del primer pas per acon-
seguir uns millors serveis i instal·lacions.

MARIA JOSÉ VINAS.

C
om |.i se us va comunicar en
la revist,i del mes de gener
de 2004, l'Assemblea Or
dinaria de Col·legiats va
donar el vist i plau a cions

obres del COVB. Los noves instal·lat ions
estan toies amb materials moderns com el
vidre, el metall i la fusta de color clar, que
combinades entre olios proporcionen a
l'entitat la lluminositat, l'espai, la fun-
cionalitat i l.i modernitat necessàries por
a refermat la seva voluntat d'adaptació als
canvis de la professió i de los necessitats
dels col·legiats.

AQUESTES SÓN LES PRIMERES
REFORMES QUE ES FAN A LA
SEU COL LEGIAL.QUEVA SER
INAUGURADA ALS ANYS 70

Aquestes iihros permetran, entre d'al-
tres, la creac ió d'una aula deformació amb
una capacitat de $0 $5 persones, una sa
la de reunions, un espai reserval a los di-
ferents associacions que hi ha en el COVB,
augmenten el contacte directe entre els
treballadors i els veterinaris i amplien l'es
pai existent per tal que el nou personal in-
corporat en el darrer any disposi de les ins
tal·lacions adients.

Les obres van començar en el mes d'a
gosi de 2004 pel pis de dalt. Tots aquells
que .i partir de les hores hagueu vingui pel
COVB haureu p<igui < i improvar els can
vis que això ens ha comportal no només
a nivell de personal sinó lambe a nivell
d'instal·lacions: tol el personal, el del
COVB i el Consell, s'ha traslladat al pis

de baix, alguns dies la nostra centraleta do
telèfons i el nostre correu electrònic no
ha funcional degudament pels talls en el
subministrament electiu, els veterinaris
assistents als cursos ha pal il els sorolls, la
pols...

Ara la primera tase ja ha acabat, el pis de
dalt es funcional. Aquest Ui comportarà
que de nou tot el personal de la casa, C ¡on-
sell i COVB s'instal·li provisionalment en
el pis superior però a diferència del que va
passar la primera vegada, en les noves ins
tal·lacions. I )'aquesta manera, es dóna pas
a l'inici do la segona tase, el pis de baix on
la reforma ho engloba tot excepte la Sala
d'Actes.

La segona taso tindrà una durada apro-
ximada d'un mes a contar des del mes de
març. HI termini de finalització global serà
a priïu ipis del mes de maig. Tot a punta
que la inauguració oficial do los noves in-
Cal·lacions es Iaia en el decurs del mes de
juny. la data es comunícala pròximament
a tots els col·legiats.

Recordem que aquest Col·legi es va ni
augural en els anys 70 i des d'aleshores, no
s ' h a n e f e c t u a t c a n v i s d e t a p t ipus . L'es-
tructura que es va dissenyar en aquells anys,
no sha poguí acomodar a l'augment de
plantilla i a les necessitats existents d'un
Col·legi que va i reixent,

LES OBRES FINALITZARAN AL
LLARG DEL MES DE MAIG I LA
INAUGURACIÓ OFICIALTINDRA
LLOC EN EL DECURS DEL
MES DE JUNY

Is nous temps
kquesta imatge virtual en tres dimer

sions erjs mostra com serà la nova
recepció del Col·legi un cop finalitzin
les ofeires. El procés de reforma ha per-,
mès/treure el màxim partit del local i

Jatinar espais a la formació i altres

cessitats del col·lectiu veterinari.
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TEMA DEL MES

El naixemeni
d'unnouOOVB

Aquestes obres permetran la creació d'una aula de formació amb capacitat
30-35 persones, una sala de reunions i un espai per les associacions

Unes instal·lacions
modernes
Les dues imatges virtuals d'a-
questa pàgina ens permeten
veure una recreació zenital de
com quedaran les dues plantes
de la nostre seu de República
Argentina.



L'APUNT

Entre tots farem realitat el Col·legi del modernisme,
el dinamisme i la tecnologia punta

La primera fase ha estat laboriosa i com-
plicada per l'estructura física que tenia el
Col·legi. Aquest fet ha comportat varia-

cions per poder adaptar al nou temps les exi-
gències tecnològiques proporcionant a aquest
nou Col·legi del modernisme, el dinamisme i
la tecnologia punta.

La segona fase comportarà una imatge cor-
porativa que ens farà sentir orgullosos pel
nou COVB.

Tant els membres de h lunta de Govern com
jo mateix volem agrair l'esforç que el perso-

nal del COVB i el Consell ha hagut de realit-
zar per les obres: tant pels sorolls, per la pols,
les molèsties i els talls de llum.També volem
agrair a tots els Col·legiats que han vingut al
COVB, per assistir a conferències, cursos, a
comprar material, la seva comprensió i col·la-
boració.

ncesc Monné i Orga
President del Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona
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MALS DE COMPANYIA

Nutrició geriàtrica canina
El control nutricional, factor clau en la cura dels animals geriàtrics
MARTA CERVERA, CECILIA VILLAVERDE I
MARIOLA BAUCELLS.
Grup de Nutrició Arwn.il I, injlt.il de Veterinària (UAB)

D
e la mateixa manera < i im
esta succeinl en la pobla* ii i
humana, l'augment en l'es-
perança de vida ba fel que el
nombre d'animals de com-

panyia d'edal avançada hagi crescut en els
darrers anys. S'estima «.JJMO més d'un 40%
del total d'animals de companyia a Europa
tenen més de 7 anys d'edat Això ha fet que
l'interès que desperta aquest segment de la
població estigui augmentat en l'actualitat,

Un dels (actors t lau en la cura dels ani-
mals geriàtrics és el control nutricional.
En el mercat actual de l'alimentació
c a n i n a e x i s t e i x una à m p l i a oferta d ' a l i -
ments específicament desenvolupats i
adaptats a l'alimentat ió de gossos sènior.

Per tul de comprendre quines són les
necessitats nutricionals dels animals

ns i en quina mesura és necessària una

diferen< ¡ació en la seva alimentació res-
pecte els animals més joves, tal conèixer
els canvis fisiologies que pateix l'animal
degut a l'envelliment. Un breu resum
d'aquests canvis es mostra en la taula 1.

En aquest article es pretén plantejar
una visió general de l'oferta del mercat
actual d'aliments comercials per a gossos
d'edal avançada, valorant quins si'm els
canvis que s'introdueixen en les fórmules
respecte els aliments per a animals mes
joves aiNÍ com els fonaments fisiologies i
nutricionals en els que es basen.

És clar que l'objectiu de l'alimentac ió
d'un animal d'edat avançada ha de ser el
de proporcionar una duta que permeti
minimitzar les conseqüències negatives
dels processos fisiolò^iis derivats de l'en-
velliment i reduir, o almenys no accele-
rar, el propi procés d'envejlitnent.

En el mercat dels aliments comen Lals
canins, algunes empreses ofèn-ixen una
gran segmentació de la seva gamma d'ali-
ments, especificant la mida del L;OS a In
que va dirigida. Aquesta segmentació es
manté també en els aliments per a gOSSOS
sènior. Ja que l'edat en que es recomana
iniciar una alimentació específica peí a
edats avançades varia en funció de la
milla de l'animal, aquesta variac ió en l'o-
te rta es adequada si tenim en compte que
l'envelliment, o si més no l'aparició d'al
teracions clíniques degudes a l'edat, es
p r e s e n t a a b a n s e n a n i m a l s d e m i d a n u s
gran. Així trobem que dietes sènior desti-
nades a gOSSOS de mida petita (lins a 10 kg

de pes), es recomanen a partir dels 8

anys, i en el cas de gossos de mida gran
(de més de JO ky), es recomanen ja a par-
tir dels S 0 6 anys d'edat.



Abans de parlar dels canvis en la com
posicio dels aliments sènior, cal tenir en
compte que les diferents organitzacions
de nutrició canina i felina ( National
Research Council, Associat ion ot
American Feed Control Officials,
Federació Europea d'indústries d'animals
familiars, Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos para Animales
ile Compañía) no proposen unes recoma-
nacions espe< [fiques per als animals d'e-

dat avançada, degut a una manca de
dades i ile consens.

En general, l'energia requerida per al
manteniment d'un animal sènior és
menor que la requerida per un animal
jove. Això és degut a la disminució en el
metabolisme bassal i el descens de l'acti
vitat general a mesura que augmenta l'e-
dat de l'animal. Per això molts dels ali-
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ments que trobem en el mercat redueixen
l'aport energètic de la dieta, a partir
d'una reducció en l'aport de greix (es
donen reduccions d'un 1 5 a un $0% dels
nivells de greix).

Els aliments on es redueix l'aport de
greix solen augmentar a la vegada, la

fracció carbohidratada de l 'a l iment.

Aquesta tracció inclou els components
fibrosos i els sucres. Es recomana una
reducció moderada dels sucres simples
degul a la progressiva pèrdua de la
tolerància a la glucosa i per tant major
risc de diabetis per part dels animals
geriàtrics. És recomanable doncs, que els
carbohidrats de l'aliment siguin midons i
components fibrosos que atenuïn el pic
de glucosa postprandial.

Són importants lambe dins la fracció
carbohidratada de l'aliment els valors de
fibra que aporta l'aliment que en general
s'augmenten en els aliments sènior (fins a
un 7% de fibra bruta) respecte l'aliment
per adult jove. Aquesta tendència respon
al let que la libra, a mes d'actuar com a
diluenl calòric i mitigador dels nivells de
glucemia postprandial, afavoreix la moti-
litai gastrointestinal. Els animals d'edat
avançada poden presentar certa disminu-
ció en la motilitat i les secrecions gas-
trointestinals que en ocasions poden por-
tar a l'animal a patir problemes de res-
trenyiment.

En el mercat, trobem gran variabilitat
entre els aliments geriàtrics en quant als
nivells d'inclusió proteica recolzada en
diverses teories. La tendència en els

darrers anys era la de reduir els nivells de
proteïna en les dietes sènior ( es troben
reduccions de fins el 20% dels nuclis de
proteïna respecte l'aliment per adult
jove), justificat per la major incidència
en els animals geriàtrics de processos
d'insuficiència renal, i la decreixent acti-
vitat excretora del ronyó envellit.

Darrerament però, s'ha general certa
controvèrsia ja que no està clar que la
reducció proteica afavoreixi la funció
renal o alenteixi l'envelliment renal en
animals sans. A més, aquesta reducció
pot tenir efectes negatius sobre el man-
teniment de la massa muscular (que en
els animals geriàtrics tendeix a reduir
se), en el sistema immunitari i en la
capacitat de regeneració tissular i cica-
Crització de ferides.

li

L'oferta que trobem en el mercat actual,
és per tant, variada i divergent en quant
a contingut proteic. En el que si que hi ha
consens, però, és en la necessitat de que
la proteïna inclosa tingui un alt valor
biològic, ja que es redueix d'aquesta
manera l'exerecio de productes nitroge-
nats via renal. En general totes les dietes
que trobem al mercat redueixen els
nivells de fòsfor (entre un 10 i un 20%
respecte la dieta per adults) ja que la pau
latina disminució de la funcionalitat
renal provoca certa tendència a la reten
ció d'aquest mineral en els animals d'edat
avançada, i aquest fet pot ser un factOl

afavoridor del desenvolupament d'hiper-
paratiroïdisme en aquests animals.

Un altre mineral que algunes dutes
comercials sènior redueixen és el sodi,
basant se en que com en humans, l'edat
comporta certa tendència a la hipeiten
sió, tot i que sembla que en els gossos no
està tan clara la implicació d'aquest ió en
la seva etiologia.

En general, en els aliments comercials,
s'incorporen de forma elevada les vitami-
nes A, E i C' pel seu paper com a antioxi-
dants. Sovint, com la dosi de vitamina H
incorporada en els aliments de manteni
ment per a gossos adults joves ja és eleva-
da (entre 200 i 500 ppm), l'augment
d'antioxidants en els aliments sènior es
limita a la vitamina A ( fins a 18000 IU).

L'envelliment es relaciona també amb
una disminució gradual de la capacitat
per dessaturar els àcids grassos essencials
(l'àcid linoleic i l'àcid linolènic), fet que
s'associa a condicions proinflamatòries
cròniques a nivell dels epitelis. A més a
mes amb l'edat també s'altera la produc-
ció d'eicosanouls, incrementant-se la
producció de les sèries proinllamatòries i
¡mmunosupressores derivades de la famí-
lia d'àcids grassos omega-6 en derriment
de les sèries amb menor activitat d'a-
quest tipus com les derivades dels àcids
grassos omega í. La suplementació
dietàna amb aquests últims, afavoreix
per tant la síntesi de les sèries d'eicosa
noids amb menys acció inflamatoria i
depressora de la immunitat.



iMPANYIA

El centres veterinaris com a
productors de residus sanitaris
Els centres veterinaris han estat classificats com
a centres sanitaris no hospitalaris

ENRIC LÁMELA VÁZQUEZ
Hospital Veterinari Roc Verd.

E
l passai mes de Desembre .1 la
seu del COVB es va organ-
itzar una xerrada informativa
que feia referèn< ia a La gestió
dels residus sanitaris i la seva

importància en l'àmbit veterinari.
L'explicació va anar a càrrec de la Sra.
Assumpta Vila i Surrobas que pertany a
l.i Direcció de Salut Pública de la
(ieneralitai de Catalunya.

Des de l'entrada en vigor Ar la Llei
6/1993, de IS de juliol, reguladora de
residus, la Generalitat de Catalunya
ha aproval tot un seguit de modifica-
cions i Decrets que clarifiquen l'apli-
cació de dita llei i que inclouen sens

dubte els centres veterinaris, i els t I,is

sifiquen com a c en t r e s sanitaris n<>

hospitalaris. Es per tol això, i |ue r i s

nostres centres queden d ins del mare

d'aplicació de la llei i per tani es

v e u e n obl igats a complir- la en la

mesura del possible.
Duranl els darrers anys, des de l'en-

trada en viuor del Decret 93/1999, de
o d'abril, sobre procediments de
gestió de resultis, els centres veteri-
naris han quedat una mi< .1 al marge
d'inspeccions, perú a partir del pres-
ent any s ' i n i c i a r à , pe r part del

Departament de Salut IVil·lica de la
Generalitat de- Catalunya, la inspec-
ció de tols. els u n i r e s veterinaris
a u t o r i t z a t s p e r l a l d e v e r i f i c a r la
.uesrii'i que fem dels residus sanitaris
dins ris nost res 1 em res.

ICACIO DELS RESIDUS

A la mají ir part de 1 entres veterinaris es
generen diversos npus de residus. Existeix
una classificació genèrica per a tots el
residus, iiulosos els sanitaris (Taula I) 1
eada t̂ rup rep un tractament especial.

I .1 seva recollida també és sele< 1 iva, es
a dir, disposen de diversos mètodes >K
recol·lecció segons sigui el tipus de residu
a I rai. lar. D'aquesta manera, els residus es

poden classific ar 1 0111;

1) Residus sense risc o inespecífics:
a. (>rup I. Son residus que per la seva nat-
uralesa i composició són inerts o mi espe-
cials, que no plantegen exigències espe-
cials en la seva gestió ni dins ni (ora del
centre generador. Són residus minin, ipals.
h. Grup II. Son residus que per la seva nal
malesa i composició son inerts o 110 espe
cials, que no plantegen exigències en la

10



seva m-stic'i fora del centre, però dintre
poden ser un risc per malalts amb poques
defenses ¡mmunològiques i a més poden
provocar fàstic o manies. Fora del centre
generadores consideren residus municipals.
2) Residus amb risc o específics:
a. Grup III. Són residus que requereix-
en l'adopció de mesures de preven< ió,
atès que poden generar un risc per .1 la
s.iliu de les persones.
b. Grup IV. Són residus especials no
inclosos en el grup 111. Dins aquesi grup
s'tnelouen aquells residus tipificats en
normatives singulars com els medica-
ments caducats, restes de substàncies
químiques, els residus radioactius, els
residus citotòxics 1 altres.

11 Decrei 21f^ dona una importancia
espa tal a la gestió intracentre dels residus
sanitaris, 1 especifica que aquesta gestió ha
de ser feta amb criteris de segregació, asèp-
sia, innocuïtai 1 economia, per tal de preser-
var ta salm del personal sanitari 1 de neteja,
dels pa< ients 1 dels visitants, en general.

Pels residus del Grup II s'hauran d'util-
itzar bosses de polietilè, preferentment
tal'i i( ades amb material reciclat. (. 'al que
les bosses tinguin les i aracterfstiques iec
ñiques següents:
• (inux mínim de 55 micròmetres

(galga220)
• Resistència al trencament
• Ahsèncla en el seu interior
• Absència en el seu interior d'ele-

ments sòlids, punjanls 1 tallants
• Volum no superior a 90 litres
• Identificació externa del fabricant

(Nom i NIF del
f a b r i c a n t ) i el rètol d e "(ï II"

HI Decret també estableix que les boss
es hauran d'estar dipositades, en tot
moment, dins d'un recipient 0 en una
estructura de supon.

1 .1 segregació a l'origen dels residus de
grup 111 es el punt més rellevant de la
gestió correcta dels residus sanitaris. Pel
seu risc associat, requereixen una gestió
intracentre, un transport 1 un tractament
diferencial a l'exterior del centre sani-
tari. HI Decret 27/99 disposa que la ui
ollida dels residus sòlids del grup 111 es
faci en recipients amb les caracterís
riques tècniques següents:

• Rígids
• Estatus
• Opacs a la vista
• Amb resistencia al trencament 1 .1

prova de punxades
• Impermeables
• Amb absència total a l'exterior d'ele

ments sòlids, punxants O tallants
• Preferentment, de material reciclat
• D'un volum no superior a 60 litres
• D'asèpcia total a l ' interior
• IV qualsevol color, diferent del blau, i

amb un rètol indicatiu "Residus de risc"

HI personal sanitari del centre haurà de
tenir en compte algunes bones pràc-
tiques, en el moment de separar els
r e s i d u s i l e l g r u p I I :

• Separar les agulles de les xeringues
(les xeringues es llençaran a les bosses
del grup II)

• Recollir els residus tallants 1 punxants
en els recipients impermeables, rígids
i a prova de punxada, especialment
destinats a rebre aquests residus

• No omplir els recipients mes enllà del
75% del seu volum. Pes màxim de 18
kilograms dels contenidors de 60
l l i l e s

Els residus del grup IV es segregaran
dels altres grups i s'acumularan en rei ip
ients especials determinats en cada cas
per la normativa vigent.

Els citotòxics, residus que es poden
generar de forma freqüent als centres
veterinaris, es segregaran dels altres grups
i s'acumularan en recipients, que reuni-
ran aquestes característiques tècniques:
• Rígids
• Opacs
• i )pacs a la vista
• Amb :Ibsèniatot al al'exterior
• Amb absència total a l'exterior d'ele-

ments sòlids, punxants o tallants
• Preferentment, de material reciclat
• D'un volum no superior a 60 litres
• D'asèpsia total a l'interior
• D'un sol iis
• IV color blau i han de disposar d'un

rètol indicatiu "Material contaminant
químicament, i atotòxics"

• IV polietilè, poliestirè o polipropilè
(de forma que permeti la seva incin-
eració completa)

• Resistents als agents químics i als
in.nenals perforents

En relació a les bosses per a residus sani-
taris del Cirup II, les podeu adquirir al
COVB a través de comandes en petits
lots. IVr a mes informació d'empreses
distribuidores:
http://www.gencat.net/salut/depsan/unit
s/saniïat/hlml/i a/amhieiital/apsa4l .htm

Els residus de j,'rup 1 i II es consideren,
fora del centre veterinari on es produeix-
en, residus municipals, i l'ajuntament
serà qui assegurarà la corre* r.i gestió
extracentre d'aquests residus municipals.

Pera Luorrei ta gestió dels residus del grup
III i IV, els passos a seguir són els següents:
1) Donar-se d'alta tom a productors de

r e s idus s a n i t a r i s , a la J u n t a d e R e s i d u s

del Departament de Medi Ambient
de hi Generalitat de Catalunya: tel
935673300.

2) Escollir un gestor autoritzat de residus
(l·irup III i citotòxics) i formalitzar la

titxa d'acceptació. Les empreses
autori tzades p e r la J u n t a d e Res idus

pel tractament de residus sanitaris
dels yrups HI i IV són:
a). CX)NSENUR. Codi de gestor E-

62.94. (Tel. i;772yS<n6)
b). ECOCLINIC Codi de gestor E-

63.94. (Tel. ^2658482)
1) Sol-licitar a la Direcció General de

Salut Pública el Hhbre de registre del
control dels residus sanitaris.
http://www.gencat.net/salut/depsan/u
nits/sanitat/pdf/llibre .pdl

Es demana via correu postal: enviar la
sol·licitud emplenada i resguard paga-
ment al dep. Sanitat (('/Calabria, 169
Barcelona).

El c e n t r e ve ter inar i , u n c o p ll iurat els
res idus , h a d e :

1 ) Omplir el Llibre de registre de control
de l s r e s idus s a n i t a r i s

http://www.gem ai net/salut/depsan/u
nits/sanitat/pdf/bosses ï.pdt

2) Conservar dues còpies del tul 1 de
seguiment (des del centre productor i
fins al centre de tractament passant
pel transportista).

3) Elaborar el resum anual del i on I rol de
la generació.
http://www.gencat.net/salut/depsanZu
nit.s/sanilal/pdt/declar.u ii i.pdi



ANIMALS DE COMPANYIA

Per tañí, els documents de control
administratiu són:
1) Dec larac ió de productor de

residus sanitari
L'ha d'emplenar el centro sanitari, i el
seu representant exposa que té
coneixement del contingui de la leg-
islació vigent, en matèria de residus
sanitaris, i demana que el centre si^ui
donat d'alta en el Registre de
Productors de Residus .1 la Imita de
Residus.

2) Fitxa d'acceptació de residus
sanitaris
L'ha d'emplenar el centre sanitari i el
tractador, i reflecteix l'acord entre el
productor o posseïdor d'un determi-
nat tipus de residu 1 l'empresa que l'ha
de tractar. La responsabilitat de ta foi
malització d'aquest document és com-
partida entre el productor o posseïdor
r l'empresa gestora sota la supervisió
de l.i Junta de Residus.

3) Full de seguiment de residus
sanitari
L'ha d'emplenar el centre sanitari, el
transportista 1 el tractador. Ja formal-
itzat, acredita el lliurement d'un
residu del productor o posseïdor al
transportista que el portarà fins a un
gestor. Conté la informació relativa
al grup i la quantitat de residu, el dia
de retirada, l'origen, la destinació 1
les precaut unís que cal adoptar per al
seu transport 1 les que calen en cas
d'accident.

4) Full de seguiment itinerant
Ja formalitzat, és alternatiu al tul 1 de
seguiment 1 acredita el lliurement dels
residus procedents de diferents pro-
ductors o posseïdors al transportista,
el qual els portarà fins a un mateix
gestor, lli ha de constar: la data de
recollida, el nom del transportista
autoritzat, els grups 1 les quantitats
dels residus.

5) Llibre de registre de control de
residus sanitaris
El facilita la Direcció General de
Salut Pública 1 els centres vetei
inàris l'han d'omplir 1 portar al dia.
Hi recull la informació referent a la
Jai.1 de cessió, el volum de residus
generats (.urup lli i citotòxics), el
número de la fitxa d'acceptació del
rull de seguiment 1 la signatura del
responsable del C ein re.

L'ENTREVISTA
MANUEL LLORENS GARCÍA

MARIA JOSÉ VINAS. Periodista

Més d'una dècada després de que s'a-
provés la ïwmuitiva de tractament de re-
sidus sanitaris, sembla ser que ha arribat
l'hurade que el sector ve terinari I 'apliqui.

('en. A la professió veterinària li agafa
ele pie aquesta normativa i cal que s'hi
ajusti. Però vull que quedi clar que ja hi
ha un percentatge, no j,'aire elevat però
imp< mant, de clíniques veterinàries que
|a estaven implementant la llei 6/1993.
Encara que no tenim el llistar oficial, son
unes $00 i escaig clíniques les que fan

gestió avançada de residus, que ni 1 és una
quantitat insignificant. Però ara cal que
la resta del sector ho lat 1, en especial les
clíniques i hospitals veterinaris on es
facin >. irurgies. Cal tenir en compte que
el p r o f e s s i o n a l v e t e r i n a r i n o és u n p e t i t
productor de residus sanitaris; genera un

volum considerable i és per això que a
partir d'aquest any començarem aapliï .11

pressió inspectora.

S'ha trigat bastant, des del depar-
tament de Salut, en prendre aquesta
decisió.

Bé, és que com passa amb qualsevol ti-
pus d'inspecció, cal establir prioritats i el
nostre primer objectiu va ser el sector
hospitalari humà, que és el principal pn 1
d u c t o r d e r e s i d u s s a n i t a r i s . A r a , te >ls e l s
hospitals ja estan fent la gestió de residus
sanitaris com cal, tot i que mantenim la

Manuel Llorens
Actualment ostenta el càrrec de Di-
rector del Programa de gestió intra-
centre de residus sanitaris (PCIRS)
del Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya.

• Llicenciat en Medicina i Cirurgia
• Especialista en Salut Pública i en Me-

ma del Treball
• Màster de Medicina Estètica
• Màster en Nutrició i Alimentació
• Diplomat en Medicina d'Empresa
• Diplomat en Sanitat
• Supervisor d'Instal·lacions

nuclears I radiactius.

inspecció de manera continuada.
Aleshores, la nostra segona línea d'ac-
tuació va ser la dels centres d'assistent La
primària, en els quals la gestió de residus
sanitaris ja és una realitat avui en dia, i
els laboratoris d'anàlisis clínics, que ja
compleixen en la seva majoria.

í finalment t'Ls ht>spituLs i clíniques vet-
erirüiries...

Amb els hospitals i clíniques veterinàries
¡aes van començar a donar els primers pa-
sos la sis o set anys, quan el president del
C XDVBeraen Balaguer conjuntament amb
el ( lol·legi es van organitzar vàries xerrades
1 va aparèixer algun anide a la revista. Va
ser un primer pas molt genèric, molt in-
formatiu, amb l'ànim de donat a 1 onèixer
la normativa. I va scrtmntíter, ja que lu ha
vàries clíniques apuntades al registre de la
Junta de Residus 1 complint amb la in n
mativa desde 1996.

La campanya d'aquest any serà tumbé
merament infimnativa?

No, al 2005 ja anem a implicar a les
clíniques 1 hospitals veterinaris en l'im-
plementació de la normativa de 1993, que
ja toca. ( 'on 1 au ai cm amb els centres 1 els
informarem tot el que Calgui, COI i que el
sector veterinari ja està informat d'aques-
ta normativa de manera genèrica. Peròtam
bé es faran inspeccions i s'arribarà a les san-
cions, si cal. Això sí, cal que quedi clar que

no lu > estem dient amb un esperit coactiu:
el recurs de multársela l'últim que s'empri.

S'han imposat multes en ul#un COS en
el sector hospitalari humit i en inspec-
ciona de laboratoris?

Bé, s'han arrib.il a obrir expedients i
aleshores no ha calgui anar més enllà,
perquè aleshores generalment ¡a reacció
nen. Esperem que amb els veterinaris
seguirem el mateix patró!

Existeix idguna especificitat del sector
veterinari c(nn a productor de residus?

No, és moll similar al sector sanitari
1 1. Potser la única particularitat és el
prcx essamem dels< adàvers d'animals grans.
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La seguretat alimentària als
menjadors escolars
Més de 200 professionals van assistir a la taula rodona convocada per
Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya (AVHK ))

Avhic
(www.avhic)

L'Associació de Veterinaris I ligienistes de
Catalunya, AVHIC va organitzar, el
passai 17 de febrer, una i.mla rodona sobre
"l.i seguretat alimentària als menjadors
escolars", amb l'assistèru ia d'unes cení

persones.
Aní ta 4 anys que es va aprovar l'actual

normativa sanitària que regula l'elaboració
dels menjars preparats, el Reial Decrei
$484/2000. Amb aquest acte, s'han volgut
avaluar els canvis que han comportat ela
nous requeriments sanitaris als menjadors
escolars.

El sector de la restauració col·lectiva
escolares un dels sectors que es consideren
d'alt risc sanitari en el nostre entorn, ja
que aquest grup de població os
espe< ialment sensible pel que fa a la salut
I l'alimentac ió. A (Catalunya mengen
diàriament uns $00.000 nens d'entre $ i 16
anys als prop de 4000 menjadors escolars
i[ue In ha.

Is segur el menjar que mengen els
nens/es a K-̂  escoles? Si'm equilibrats
els menús? Com i qui ha de garantir la

qualitat d'aquest servei? Quin sistema
d'autocontrol és el més eficaç per un
menjadors escolar? Aquestes i ah res
qüestions es van plantejar a l'inici de
Tacte.

A la taula van intervenir com a
ponents: Lluís Picart, cap de Servei de
Veterinària de Salut Pública; Mercè
Mcilist, coordinadora de l'àrea
d'indústries agroalimentàries del SART
de la Universitat de Vic; Pilar Cervera,
directora del CESN1D (Centre

A Catalunya mengen diàriament uns $00.000 nens d'entre
3 i 16 anys als prop de 4.000 menjadors escolars que hi ha
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d'Ensenyament Superior de Nutrició i
Dietètica) i Joan Jordi Rossell,
president de la FAPAC (Federació
d'associacions de mares i parcs
d'alumnes de Catalunya), i com ;i
moderador Isidre (erran, veterinari
higienista.

Llufs Pican va parlar de l'exercici de
la competència del control sanitari dels
menjadors escolars. Tot i que la
competencia sobre el control i
inspecció dels menjadors escolars
correspon als ajuntaments, Ims ara
aquest control l'ha realitzat el
Departament de Salut de la
t ¡eneralitat.

La freqüència de les inspeccions als
menjadors escoláis és entre 1 i 4 visites
anuals. Les deficiències sanitàries
detectades amb mes freqüència són,
incompliments dels sistemes
d'autocontrol, irregularitats en La
temperatura d'arribada dels menjars
preparats, formació insuficient dels
monitors i manipuladors i deficiències
de les instal·lacions.

Respecte a les toxiinfeccions
alimentàries, va informar que durant
els últims S anys es manté estable el
percentatge d'intoxicacions
alimentàries d'àmbit escolat, que
representa el 4% del total de
toxiinfeccions alimentàries que es
de< laren a i latalunya.

La intervenció de Mercè Mohst de la
I Iniversitat de Vic, amb experiència en
aplicació de plans d'autocontrols en
menjadors escolars, va incidir en els
diferents problemes que afecten ¡iIs
menjadors; la formació dels monitors,
el cost del menú, els sistemes
d'autocontrol basats en I'APP< !( ' i els
perills sanitaris.

Respecte als monitors, considerà
imprescindible una bona formació, que
sovint està dificultada per l'elevada
rotació del personal, per les
responsabilitats poc clares, pels canvis
en els òrgans gestors del menjador i que
condicionen sovint la motivació dels
n u M i l l o r s .

En quan al cost del menú, caldria
desglossar els diferents conceptes que
l'integren, aíe^ir els costos derivats de la
seguretat alimentària i proporcionar als
pares aquests preus desglossats,
Finalment va plantejar unes qüestions
que caldria tenir en compte: el ynuï
d'implicació de la direcció de l'escola,
si és millor tenir cuina pròpia o rebre el

menjar, quins programes de mostreig
mterobiològic s'han d'establir, i
sobretot disposar d'unes filies de bones
pràctiques d'higiene, fàcils d'utilitzar.

La intervenció de Pilar Cervera,
dire< tora del C "l-.SNi 1), va centrar-se en
les necessitats nutricionals dels mentis
escolars, destacant sobre tot que cal
evitar del nits de nutrients. Els menús
han d'aportar la quant ital de I ZOO keal +
100 keal per any d'edat. .Aquests menús
s'han de proporcionar als pares amb
anterioritat, i així poder distribuir la
ingesta diària en la següent proporció:
esmorzar 25%, dinar K)%, berenar 15% i
el sopar $0%.

Per a garantir la
qualitat alimentària
cal tenir en compte
la qualitat
n u t r i c i o n a l ,
higiènica, sensorial i
de servei La qualitat
de servei consisteix
en disposar d'un
ambient agradable i
acollidor al menjador escolar, temps
suficient pci menjar...

Tumbé va informar sobri' la estratègia
NAOS que ha iniciat el govern central
per tal de disminuir l'obesitat als nens,
amb accions a nivell dels menjadors
escolars.

Joan Jordi Rossell, president de la
FAPAC, va manifestar que els pares
confien plenament en que
l'administració controla i es
responsabilitza de la seguretat

El nombre
d'intoxicacions als

menjadors escolars és
relativament reduït,

però cal seguir
treballani

alimentària en les cuines de les escoles.
Manifestà que caldria incorporar la

seguretat alimentària al programa
d'educació per a la salut a l'escola, i per
tant, caldria modificar l'actual
normativa del Departament
d'Educació, que regula els menjadors
escolars, ¡a que no te en compte
aspectes de seguretat i higiene
alimentat ia.

Durant el debat posterior, va quedai
pales, que no estan clares les
r e s p o n s a b i l i t a t s d e l s d i f e r e n t s a c t o r s
que intervenen en un menjador
escolar. No se sap massa de qui es la
responsabilitat del menjador: de la

mateixa escola, de
l'ajuntament, de la
c ¡eneralit at. de
l'AMTA, de
l'empresa que
gestiona la cuina...

Respecte a
L ' a u t o r i t z a c i ó
sanitària de
funcionament que

oblida l'actual normativa i el control
de l'a< t ivitat per part de
l'administració, és segur, que qui té la
competència, són els ajuntaments,
encara que no l'exerceixen, potser per
desconeixement o per falta de recursos.

HI nombre d'intOXH ac ions als
menjadors escolars és relativament
reduïda, però cal seguir treballant i
definir responsabilitats per poder seduir
millorant la seguretat alimentaria a les
es< l'les, dels nens i nenes de C 'atalunya.
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Mètodes ràpids i automatització
en microbiologia alimentària

MARTA CAPELLAS
DANIEL Y.C.FUNG
JOSEP YUSTE

E
l nombre d'assajos microbi-
ologies augmenta any rere any
arreu del món, amb gratis pro-
gressos en el desenvolupament
de mètodes fàcils d'usar i que

garanteixen rapidesa, precisió, sensibilitat
i específicitat en l'obtenció dels resultats,
.1 un cosí moderat. Els mètodes microbi-
ologies ràpids i autòmat itzats permeten als
industrials treure els seus productes mos
ràpidament al mercat, garantint-ne la se-
guretat i la a mservació.

Durant les conferències del workshop,
el professor Dr. Daniel Y. C. Fung, que
n'és el ponent principal, i que ha desen-

volupat i està desenvolupant diversos
mètodes ràpids durant la seva trajectòria
professional, va fer una exposició de les
tècniques existents, començant pels
avenços en la pressa i la preparació de
mostres. Hn aquest camp, un dels equip:
d'invenció més recent és el Pulsifier, que
serveix per recuperar els microorganis-
mes dels aliments en un diluent, mitjan-
çant vibrac ions que fan passar els micro-
organismes al medi líquid, sense trencar
l'estl iu tura de l'aliment.

Com que les suspensions obtingudes
contenen molt poques restes de les mos-
tres, no hi ha interferència en el recomp-
te en placa i, a més, es poden usaren tè<
ñiques i om ara la de la bioluminescèn< ia
(ATP), les enzitnàtiques (enzyme-linked
immunosorbeni assay, ELISA) i les genè-
tiques (polymerase chain reaction,
PCR).

Pel que fa al recompte total de micro-
organismes, cal remarcar els que comp-
ten les cèl·lules on temps real.
( insisteixen a atrapar los col-lulos en un
lilire o una membrana i després tenyir les
amb o\\ colorant fluorescent. Els avenços
on instrumentació estan permetent ter
aquests recomptes de cèl·lules viables
més ràpidament i eficientment.

La identificació mitjançant kits basats
en canvis de color per reaccions bioquí-
miques degudes al metabolisme microbià,
també ha avançat considerablement.
Inicialment, aquests mètodes os van des-
envolupat por bacteris entèrics, però
actualment també estan disponibles per
identificar bacteris Gram-positius, com
ara histeria monocytogenes i
Staphylococcus aureus, i fongs filamen
tosos i llevats. En alguns casos, permeten
la identificat ió en poques hores (2-4 h).
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Els mètodes immunologies, amb l'ús
d'anticossos monoclonals i policlonals,
s'estan utilitzant Jos de ta dècades. La
tècnica mes popular és ['ELISA, ja total-
ment automatitzada i consolidada a mol-
tes indústries alimentàries. Actualment,
hi ha sistemes, com el Vidas, que perme-
ten fer l'anàlisi d'una mostra, prèviament
incubada Jurant tota la nit, en 4^ a 120
min. Ara, s'intenta augmentar-ne la sen-
sibilitat i escurçar-ne el temps, sobretot
el de la lase d'incubació. I Ina altra millo-
ra d'aquesta tècnica és La que incorpora el
sistema TECRA, que combina la tmmu-
nocaptura i el desenvolupament dels
microorganismes amb l'ELISA.

Es difícil separar i concentrar eficaç-
ment les cèl·lules diana, sempre es reque-
reix un pas d'enriquiment. Per això, és
important desenvolupat tecnologies com
ara la separació immunomagnètica, la fil-
tració, la centrifugació i l'atracció elec-
trostática, perquè pot escurçar el temps
de l'anàlisi, sobretot el de la lase d'enri-
quiment. l,a captura immunomagnètica
és un desenvolupament innovador en
què s'utilitzen partícules metàl·liques

recobertes d'anticossos específics per a un
determinat microorganisme.

I In altre grup de tècniques ràpides el
constitueixen els instruments que mesu-
ren senyals originats pel desenvolupa-
ment microbià. Aquests senyals són, per
exemple, l'ATP, alguns enzims específics,
el pi 1, el potencial redox, la impedàm li.
la conductancia i la capacitat elèctriques,
la calor i el CO2. Hi ha aparells en què la
mesura d'alguns d'aquests senyals, com
ara el (. '.OI, el pi I, el potencial redox i els
grups amino lliures, es ta mitjançant
detecció color i mètrica.

SONDES D.'ADN
Tots els mètodes mencionats fins el

moment mesuren característiques fenotí-
piques de les cèl·lules. Les genotípiques,
però, son molt mes estables i, cada vega-
da, hi ha més sistemes d'identificació
genètica. l:ls primers que van aparèixer
usaven sondes d'ADN per hibridar la
seqüència d'AON de bacteris.
Actualment, s'utilitzen sondes que hihri-
den l'ARN, amb l'avantatge que, d'a-
quest, n'hi ha més còpies a la cèl·lula, i la

detecció es mes fàcil. Un altre mètode
cada vegada més usat és la PCR, que
amplifica les còpies de l'APN del micro-
organisme abans de fer-ne la identifica
ció mitjançant tècniques de fluorescèn
eia. ( al considerar que aquests mètodes
poden detectar l'ADN de microorganis-
mes no viables presents en els aliments.

I 'últim grup de tècniques és el dels
biosensors, essencialment formats per
molècules o grups de molècules incorpo-
rats a un material (transductor) que per-
met reconèixer un senyal. Es poden dis-
senyar per delectar patògens com ara
Salmonella spp., Campylobacter spp., E.
coli O157:H7, Clostridium spp. etc.,
incorporant-hi, per exemple, els enzims,
els anticOSSOS O les molècules J'ADN
apropiats. Però la tecnologia existent
encara no permet usar-los per detectar en
temps real en l'aliment, ja que cal prepa-
rar la mostra perquè no hi hagi restes d'a-
liment que interfereixin en el sensor i cal
fer multiplicar les cèl·lules. Per tant, són
necessàries bones tècniques de separat ió
i concentració cel·lulars, per aprofitar al
màxim el potencial dels biosensors.

Nemutin Premix
Premezcla medicamentosa

flamulina hidrógeno fumwato 12,35 %w



PRODUCCIÓ ANIMAL

El ruc català: l'èxit
d'un programa de
conSerVaCl0
Els estoicos de l'AFRAC i de científics de la
UAB han aconseguit quadriplicar la població
MARIA JOSÉ VIÑAS

El ruc català, també conegut com ;i guara,
paraula que fa referència a la seva gran
qualitat com a semental, és un animal de
<_;nin talla, furt i noble. \ la societat cata
lana de principis del segle XX, el ru< era
un animal indispensable per treballar el
camp. HI WW, es calcula que hi havia
S2.16l> exemplars però la motorització del
camp ilels anys 60 va ler que el número
d'exemplars es reduís dràsticament a
poques desenes, fina el pum de ter perillar
la subsistència de la raça. Sortosament per
a l'animal, diversos amants d'aquest ruc es
van implicar en la seva salvació. El primer
va ser en luán Gassó, un ramader de Berga
que fa ores dècades va comprar tots els rucs
que va trobar, concretament, $6 remelles i
un semental que Ii va cedir l'Exèrcit. La
tamíha Gassó continua amb La seva caá a
de conservació i es el soci de l'AFRAC
amb el nombre mes alt d'exemplars.

La segona iniciativa conservac ionista \ a
partir de Jos veterinaris de Banyoles,
n'Esteve Bosch i en Pere Coma, que al
ll)NS van fundar l'Associació pei Foment
de la Raça Asinina < atalana (AFRA( !).
L'AFRAC! es va dedicaí a cercat ru< scaí i
lans per tot el país i en va reunir una tren-
lena, gràcies a cessions de la Yeguada
Militar i de ramaders particulars.
Posteriormeni va ter un programa de dis-
persió; tedia mascles i lemelles a ramaders
que tinguessin algun animal, amb la con
dicii i que després fossin retomáis amb< ria.

A més, des de l'any 2000, existeix un
programa de conservació gestionat per la
Unitat de Reproducció del Departament
de Medicina i Cirurgia de la Facultat de
Veterinària de la UAB i dirigit pels doc-
tors Jordi Miró i Teresa Rigau, que invesl i
ga les característiques reproductives d'a
questa raça.

Amh els estoicos conjunts de cientíl ics i
amants dels guarans s'ha aconseguit qua-
driplicar la població d'aquests ases en 10
anys i s'ha passat a J70 exemplars el 2004-

La primera lase del proje< te de recer-
ca, que es va iniciar el 2000 i va con-
cloure cl 2003, se centrava en l'estudi
del guarà català i tenia un pressupost de
45.000 euros, estava finançada íntegra-
ment per el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Ministerio de ( Üencia y Tecnologia. Un
dels primers problemes amb què es van
trobar els investigadors va ser la manca
d'informació publicada sobre la repro-
ducció, lli havia moltíssima informació
publicada sobre el cavall però quasi res
sobre el ruc, en part, perquè la major
població de rucs està en països amb un
desenvolupament científic baix. A més,
segons el parer de Miró i Rigau, feien
falta estudis amb un nombre d'individus
estudiats més alt per així poder determi-
nat el comportament sexual, els paràme-
tres normals del semen i la millor pauta
de conservació seminal.

.w

( o n c r e t a m e n t , e l s e s t u d i s d e la I h i i t a t

de Reproducció de la UAR anaven enca-
minats a determinar les característiques
seminals, com la inotilitat cspcimàliea
(mitjançant anàlisi computeritzat), per
buscar aixi la possible existència suhpo-
blacions espermàtiques i determinar els
diluents espermàtiï s adients per a la seva
conservat ió en refrigeració o congelació.
També pretenien crear d\\n banc de

semen congelat i l'aplicació d'aquest
amb èxit. S'ha obtingut ja el primer ruc
espanyol, i un dels primers del món, nas
cut per inseminació artificial (IA) amb
semen congelat.

Un procés difícil en el équids
I a congelació d'embrions no és fàcil en
els èqulda En l'animal de referencia, l'eu-

lluïa i transferència embrionària i le sos-
p i t a q m - a m p la KHtieru e s p i o t l i u r a u n a

problemàtica limitar, En l'euga, ta«tois
Í«mi el dia Jc recollida, i·l número d'ovu
hn ions, l'edat «le l·i donam i la qualitat
del semen del M-nu-mal, tenen una «nin
importància en el rendiment obtingui en

d.i d'embrioru ea realitza, en general, als 6
o 8 «lus iK> l'ovulm tó, depenent de al es
transfereixen directament u li es conge-
len, D'altra banda, i al recordat que els
traccamenta uniu ata en altres espècies

li Mipefovulm ió, com la FS! 1 o\ Ina
O porcina, són indicados en l'euga. Tot

això la que en equiru noméa es recuperi,
en i·l millor Jels casos, un eml·iio, In que
encaléis vlr in amia considerable l'apln a
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l.i M'!4t>n;i (ase del projecte d'investiga-
ció, I]IK- s'està desenvolupaní ara, iniciada
l'.iuv 2004 i que acabarà el 2006, té un
pressuposi de 53.320 euros (també proce-
dents de l'INIA) i està centrada en la
somera catalana.

L'objectiu és establir un programa de
conservació d'embrions congelats peí evi
un la pèrdua del material genètic en cas de
la desaparició de la raça. Tanmateix, s'in-
tentarà augmentar la població mitjançani
la implantació dels embrions en burres d'al-
tres races o ims i tol en eugues. ( fom desta-
quen Mim i Rigau, en l'ac tualitai I" li;i una
total absènc ia de publicacions referents a la

Wí ̂  *** H

recollida i transferència d'embrions en la
burra, fe) que obliga a prendre ;i l'euga com
,i animal de referència. Primerament però,
calia conèixer el cicle reproductiu de les
femelles i els paràmetres que s'han estudiai
són, en primer lloc, la dinàmica fol·licular,
quin és el moment d'ovulació i com c-s pot
predir. En les observacions realitzades linv
ara Han comprovat que el cicle sexual Jura
24dies, la duració de l'estre oscil·la entre 5
i 7 dies i en general l'ovulació es produeix
en Ics últimes 12-24 hores del zel, amb un
41"" d'ovulacions dobles. També s'c-ià
estudiant l'estacionalitat i la recuperació de
['activitat ovàrica posi part.

Un problema afegit per a la conservació
d'embrions és que l'embrió equí és l'únic
que forma una membrana proteica
acel·lular (càpsula) que impedeix la pene-
tració del crioprotector i que dificulta la
congelació. Per solucionar ho s'ha provat
pretractar embrions amb tripsina o
col·lagenasa abans de la seva congelació i
s'ha conclòs que la tripsina incrementa la
permeabilitat de la membrana més efecti-
vament que la col·lagenasa. El treball de
l'equip di' l'Autònoma formarà part d'una
futura xarxa temàtica sobre la conservac ió
de las laces d'animals domèstics en perill

d'extinció i es buscarà la coordinació i
intercanvi d'informació amb altre-- grups.

Una raça d'èlit amb
una "personalitat
arrebatadora"
La raça asinina catalana està inclosa en
el Catàleg Oficial de Races de Ramat
d'Espanya entre les Races Autòctones
de Protecció Especial o en Perill
d'Extinció.Tot i que en els darrers anys
s'ha aconseguit quadruplicar la pobla-
ció, fins a arribar a uns 370 exemplars
el 2004 i amb un increment anual pre-
vist de 60 exemplars, el total d'animals
queda lluny dels 1.000 exemplars que
el Dr. Jordi Jordana, professor de la
Facultat de Veterinària i encarregat del
registre genealògic de l'espècie, apun-
ta com a una possible fita per treure la
raça del perill d'extinció.

Però el guarà, no hi ha dubte,
mereix ser salvat de l'extinció. És un
animal únic, considerat de les millors
races asinines del món, molt aprecia-
da a Europa i als Estats Units. El
1916, en una fira de Nova York, va
ser declarat la millor raça del món.
S'ha fet servir per millorar altres
espècies i ha contribuït en la creació
d'altres races de gran envergadura a
nivell mundial (Baudet del Poitou,
Mammoth Jackas Americà, Ase
Mallorquí, etc.).

A més, enere els aficionats es
comenta la seva "personalitat arre-
batadora": és un animal molt noble,
amb gran capacitat de sacrifici, molt
energètic i amb molt bona memòria.
Tot això fa que, ara que ja no es des-
tina al treball del camp, s'utilitzin les
seves qualitats d'excel·lent animal de
companyia per a granges-escola
infantils i per al turisme rural. O es
recuperi la seva gran qualitat en la
producció d'híbrids mulars, els quals
són utilitzats cada cop més en les
diverses disciplines hípiques.

Procedent de l'Àfrica, és un animal
de gran envergadura (de 145 a 170 cm
a la creu en els mascles i 135-155 cm
en les femelles,amb un pes que oscil·la
entre els 350 i els 450 kg); amb orelles
llargues sempre aixecades i capa de
pèl curt negre, marró o rogenc; amb el
morro blanc; el ventre platejat, i una
pigmentado blanca al voltant dels ulls.

19



PRODUCCIÓ ANIMAL

Evolució del brot
de llengua blava
Des de desembre s'ha eliminar la zona de segu-
retat, però es mantenen les restriccions al movi-
ment d'animal>

MARÍA JOSÉ VIÑAS

Periodista

E
n el darrer número de la
revista Veterinaris es va par-
lar extensamem vi*.-1 brot de
llengua blava declarat ;i la
Península el 13 d'octubre,

que va afectar principalment a
Extremadura i Andalusia, així com de
les mesures d'alerta, de lluita i d'eradi-
cació posades en m;irx;i pel Ministeri
d'Agrtcultura, RamaJer i a
Departament d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca (DARP) que, entre d'altres
accions, limitaven el moviment ramad-
er en algunes zones.
A part de les mesures adoptades per
l'Administrat ió, la >. aiguda de la temper-
atura amb l'arribada de l'hivern va
impedir que es multipliqués cl mosquit
Culicoides, vector de la malaltia, el que
va evitar l'aparició de nous brots.
El MAPA va suprimir a l·i segona
quinzena de desembre la zona de
seguretat por restablir la normalitat
dels moviments de ramat en algunes
zones de l o províncies d'Andalusia,
Castella 1 .1 Manxa 1 Castella 1 Lleó.
Ti>i 1 ,n\í , tins oi 15 de febrer es manté
la zona restringida, que abarca les Illes
Balears, Extremadura, Ceuta, Melilla,
Cadis, Màlaga, Huelva, Sevilla i
Còrdova, .1 mes de [es comarques de
Jaén 1 Andújar.

En las zones restringides s'apliquen certes
condicions al trasllat d'animals sensibles
.1 la llengua blava (ovelles, cabres,
vaques 1 cérvols), tant en moviments per
.1 vida com per a sacrific 1
Cal que els animals no presentin símp-
tomes clínics, que abans de la càrrega
es desinsectin i desinfectin els vehi

eles, els quals s'han de precintar si es
sun de La zona restringida. A més, la
càrrega 1 descàrrega s'ha de (er en les
hores centrals del dia o de la nit i els
animals 1 les explotacions d'origen han
de ser desinsectats.

iRESTRICCIONS DE LAUE
RESTRICCIONS DE LA UE
ra banda, el Comitè de la Cadena
Alimentària de la UE va flexibilitzar el í
de febrer les prohibicions aplicades a
Espanya per la llengua blava, de manera
que es permetran els moviments d'ani-
mals en les zones en les > |uals faci niés de
40 dies que ni 1 hi lia foc us. Però només es

permeten els moviments d'animals si es
dirigeixen a altres zones que també
estiguin lliures de la llengua blava dins

del territori nacional, menties que con-
tinuen les restriccions a l'exportació.
Segons el dictamen del ( 'omite, per a
que en una zona es permetin els movi-
ments, cal que es demostri que el virus o
els mosquits vectors de la llengua blava
no estan circulant, hn el Cas de que es

tomés a detectar un focus, es reestabliria
la prohibició de moviments.
De moment no es preveuen més canvis a
les restriccions vigents al nostre país, ¡a
que 1 .il esperar a que arribi la primavera
per veure com evoluciona la pol·l.u ió del
mosquit vector i comprovar si es donen
nous brots de la malaltia.

Les restriccions comunitàries afecten
tant els enviaments de rumiants vius
com de semen i òvuls des de la zona
restringida.
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www.covb.es
La nova plana Web del COVB
Ja teniu a la vostra disposició la nova plana Web
del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
REDACCIÓ

Des d'aquesi mes de febrer, la n< iva
plana Web del COVB ja és fun-
cional, (http://www.covb.es) I a

plana consta de dos nivells d'inf >nrta< ió:
es públic: on pot accedir-hi rm In MU.

•D'accés restringit: on només poden ac-
ccdii els Veterinaris Col·legiats mit-
jançant ' Usuart i Password,

Amb l'Usuari i Password, és possible
descarregar certs documents de la plana,
fer comandes, votar en les enquestes,
apuntar-se a Ics llistes de disrribuc ió, etc...

Per poder accedir a la part d'accés re-
stringit és necessari facilitar el qüestionari
d'actualització de dades per poder obtenir
el vostre Usuari i Pasword. Tots els vet-
erinaris que encara no l'heu envial el
podeu sol·licitar per telèfon
(93.211.24.66), FAX (93.212.12.08), e-
m.ul (co\ b@< o\ b.es /

depinformatic@covb.es) o personalment
a la seu del COVB .

EL MENÚ DE LA WEB
En primor lloc trobem l'apartat de "Qui
som" un apareix la següenl informa< ió:
•Missatge del President.
1 CK aliï tat i": es fa< ilita un mapa amb la

nostra adreça.
-1 listona del ( X )VB: en const nu c ió.
-Estatuts del i OVB: >1< K umem a des< ar-

regar en pdf.
-Òrgans de representació: es nombren a
tots els Membres que formen la |unta de
( ¡overn del COVB.
Els departaments del C( )VB on apareix

el pers..n.il del COVB en cadascun dels
seus departaments (persona de contat te,
telèfon, mail).

En segon llot trobem l'apartat de
"Comitès" on es nombren cadascun d'ells,
les persones que els formen, un mail de
contacte, una breu introducció i els seus
reglaments que es poden descarregar en
pdf. Dins aquest apartat trobem: comitè
de clíniques, comitè de deontologia, FA-
COVB, Comitè d'assumptes taurins i
VAP.

A continuació i robem l'apartai de
"Serveis" on es troben els diferents tipus
d'assessorament, |a sigui jurídic, empre-
sarial, assegurador, financer.

lililí lloc trobem la "Borsa deTre-
ball". En hi part de la introducció, s'ex-
plica breument el seu funcionament i
apareix per descarregar el seu reglament.
A t r amitmi la sol,licitud d e pei
poder-la tramitar i La sol·licitud de de
manda per a poder-se donar d'alta ;i
l'Apropem.

En l;i part de formació, a part de la breu
introducció, apareixeran actualitzades

Contingut de la web
La nova plana es pot visualitzar en dos
idiomes diferents, el català i el castellà
que es poden canviar des de la part su-
perior dreta.També trobem, en aques-
ta part superior dreta una bústia i un
apartat de tramitacions. La bústia ge-
nera automàtica un nou correu elec-
trònic dirigit al COVB on podreu co-
mentar els vostres suggeriments i les
vostres impressions. En la part de tra-
mitacions trobareu tota la informació
necessària per a les col·legiacions: re-
queriments, preus, documents neces-
saris per a tramitar-la.

totes les dades sobre cursos, monografies
11onieieïu us que es realitzen ;il l!()VB.

A la pestanya d'acords i convenis,
trobem, dividit per sectors, cots el acords
i convenis que té el (lol·legi amb lesdifer
ents entitats.

\ i ontinuació, i robem les entitats vin-
culades, de les quals es fa una breu de-
si rip< ió, persona, telèfon i mail de con
tacte, Entre elles, apareixen:
Ai adèmia de ( Üències Veterinàries de

Catalunya (ACVC)
-AssoL iaci6 de foves Veterinaris (AJV)
-Associació de Veterinaris Especialistes
en Equids de (¡atalunya (AVEE< '.)
-Associació de Veí en nans 1 ligienisf.es de
Catalunya (AVHIC)

A premsa trobem la introducció, notí-
i les ,lel I '( >VB, les úll unes notes de prem-
sa i una petita galeria d'imatges.

A la pestanya de l'AIAC es mostra I1-
explicació i fun< i< mamem de l'Arxiu d'i-
dcniílick ió d'animals de companyia, telè-
fon i mail de contacte i la fitxa de
modificació de dades per descarregar en
pdf (que s'utilitzarà per modificar qual-
sevol dada que no sigui un canvi ele propi
c l a n ) .

ACCÉS RESTRINGIT
Veiem que quan ens registrem, apareix
una pestanya anomenada documents d'u
lilital, on trobareu una quantitat impor-
tant de documents interessants per descar-
regar, enl re ells els honoraris professionals,
la pama per fer el programa d'higiene i
profilaxis d'un nucli zoològic, etc...

També veiem la part de llistes de d is
tribu* ió, on es most raran temes d'interès
que, qui vulgui, es podrà apuntar per re-
bre la informat ió corresponent.

Per últim lloc trobem la part de les co-
mandes, on son irà un albarà i un formu-
lari de dades a com inuació. Aquesta <• o-
manda es remetrà directament al correu
Jc covb@covb.es.
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Nova Corredoria d'Assegurances
Cerqueira y Asociados: nova corredoria d'assegurances del Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona. Recentment, el Col·legi ha subscrit un acord
de col·laboració amb la nostre corredoria a efectos de desenvolupar els s<
veis financers i asseguradors del vostre col·lectiu. A cont inuac ió us detallem
els següents avantatges aconseguits per a diferents tipus d'assegurana

Recentment, hem subscrit amb la
Companyia Previsió Mallorquina
un acord de col·laboració que con

templa un descompte del 15 % en tots els
contractes de subsidi diari dels col·legiats,
,n\í t om la nu existència de recàrrecs en
cl i ;is de fracc ii inameni de hi prima en LIOS
semestres.

Mitjançant aquest tipus de contractació,
ideal per .1 professionals, l'assegura! per-
cep durant hi seva baixa per malaltia o ac-
cident hi indemnització diària pa< tada, de
forma que els seus ingressos no es veuen
alterats per a qualsevol eventualitat.
I :i 1 ompensa< 10 econòmica possible la
molí interessant la seva contractació ja
que Ics primes són molt assequibles com
es mostra en el quadre adjunt:
Exemple per edat fins a 4^ anys

Indemnització diària: 30
Imports indicats anuals.
Franquícies: dies de baixa .1 partir de quan
s'inicia cl cobrament:

I 'un pon com a indemnització el pot fixar
l'assegurador segons hi seva situació per
son.il i necessitats, resultant una prima
proporcional a la indicada.

Subsidi diari
Sense franquícia

Franquícia de 7 dies

Franquícia de 15 dies

Franquícia de 30 dies

300.36 €

255,51 €

180,69 €

109,02 €

Per a qualsevol consulta o contractació us
podeu adreçar al nostre corredor.

CONVENI AUTOMÒBILS
Per a tots els col·legiats ami1 pòlisses d'au-
tomòbils en vigor, hem aconseguit el man-
teniment de- hi bonificació i un IS % de
descompte addic tonal.

FISCALITAT DE LES
ASSEGURANCES DE MALALTIA
Deducció de lesaportac ions s.msu-tes pels
veterinaris en l'Impost sobre la Renda -li-
les Persones Físiques o en So< ietats.
I ' e s d e l 1 / 1 / 2 0 0 3 , les p r i m e s s i i i i s t e t e s pe l
c o n t r i b u e n t e n la p a ï t c o r r e s p o n e n t ,1 l,i
seva pròpia cobertura 1 a la del seu cònjuge
i lilis menors de 2S anys que conviuen amb
ell, tenen la considerac 10 de despès.1 de
duïblepera ladeterminac ió del rendiment
net en aquells veterinaris que estan dins
del règim fiscal d'estimac 10 directa.
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EL COL·LEGI INFORMA

El límit màxim de deducció és de 500 per
a cadascuna de les persones anteriorment
citades.
Per a aquells professionals que exerceixin
l.i seva activitat mitjançant una societat,
les primes o quotes satisfetes a entitats as
seguradores per l'empresa, per .1 la cober-
tura de malaltia dels seus empleats, tenen
la considerat ió de despesa deduïble per a
Li mateixa i no constitueixen ingrés pel
treballador, amb el límit abans Índic n de
500 per persona assegurada de la unitat
familiar. L'import que excedeixi de 500
per persona sí que tributa per l'empleat

com a retribució en espècie.
1 e- prestacions de les assegurances d'as-
sistència sanitària 110 constitueixen ren-
da pel beneficiari (no tributen), amb in-
dependència de la manera amb que es
ponm a terme, bé sigui directament (as-
sistència sanitària) o mitjançani reem
borsament.

Fins als 52 anys

Contacte amb el nostre corredor, jaque ex-
isteix un conveni de descompte del 10 %
en aquesta modalitat d'assegurances pels
col·legiats.

PLANS DE PENSIONS
ASSEGURATS
Vols posar a prova el teu pla de pensions

assegurat?
Qui de nosaltres algun cop no ha C( insid-
eral els avantatges fiscals tant importants
que ofereixen.'
Fins coiné més que un Tia de Pensions no
Assegurat.'
Per la nostra experiència, coneixem que
l'elecció no és fàcil i més tenim en compte
que la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat)
varia entre entitats diferents de manera
espectac ular (en proporcions de 4 a 1!), i
... es tracta d'un producte d'estalvi a llarg
1 ermini !.

Distingiré! més rentable és una | ; M a J1I1

Rendiment brut
del treball

12.020,24

24.040,48

36.060,73

48.080,97

60.101,21

90.151.82

Deducció máx.
a realitzar

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Estalvi fiscal
en%

10,67%

25,46%

30,81%

37,00%

44,34%

45.00%

Estalvi fiscal
ert euros

853,75€

2.036,56€

2.464,88€

2.960,00€

3.547,13€

3.600.00€

Rendiment brut
del treball

Deducció máx.
a realitzar

Estalvi fiscal
en %

Estalvi fiscal
en euros

12.020,24

24.040,48

36.060,73

48.080,97

60.101,21

90.151,82

24.250

24.250

24.250

24.250

24.250

24.250

2.73%

14,61%

26,61%

33,09%

39,16%

45,00%

661,75€

3.543,89€

6.453,20€

8.024,70€

9.495,63€

10.912,50€

cil degut a la multitud d'ofertes que exis-
teixen en el nien al, a més, > ada cnl i la l

proposa el .seu producte com el millor.

La garantia d'objectivitat i independen
eia que com a corredors d'assegurances i
intermediaris financers proporcionem a
L'assegurador és la major dels avantatges.
Sense comprimís, anali tzem el teu Pla de

Pensions Assegurat, i de forma gratuïta,
podràs contras tar en quina posicii) es l ro-

ba respecte a la rendibilitat.
Si |a ho lias contractat o encara ho estàs
considerant nu el penediràs de< i>néixer el
nostre estudi comparatiu i personalitzat.
Mentrestant, permet-nos recordar-te il
gunes de les característiques d'aquest pro-
ducte d'estalvi.

AVANTATGES DELS PLANS DE
PENSIONS ASSEGURATS

Els plans de previsió assegurats (PPA)
tenen com a finalitat construir un capital
0 una pensió que permeti complementar les
prestacions de la Seguretat So< ial quan ar-
ribi el moment de la jubilació, c ¡audeixen
al màxim de les ai mals avantatges fiscals.
En l'Impost sobre la Renda de les Pers< m
es Físiques (IRPF)

La fiscalitat dels plans de previsió assegu-
rats es basa en el diferimeni de La càrrega
fiscal, corresponent als imports estalvi-
adors, fins el moment en que es disposi
dels mateixos,

APORTACIONS
1 es aportacions realitzades al pla es re-
dueixen directament de la ba.se imposahle.
La quant ital anual màxima deduïble està
en funció de l'edai::
- Des dcls 52 a65,lI1yS: 1.250 .
- Des dels 52 a 65 anys: 1.250 addi-
<_l- Majors per any.
- Majors de 65 anys: 24.250 .

- Excepc ió: l'aportació màxima en els l'lans
especials per a pers,mes amb minusvalia
igual o superior al 65% serà de 24.2 50 ,
«1 implini determinats requisits legals.

En les declaracions conjuntes de L'IRPF,

aquests límits s'apliquen individualment
per a cada membre de la unitat familiar,
lambe es poden realitzar aportacions a fa-
vor del cònjuge, sempre que aquest obtin
gui rendes a integraren la base imposahle
interiors a «.000 . En aquesl cas, es po
dran reduir de la base imposahle amb un
límit màxim de 2.000 anuals.
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FINALITAT DELS PPA
< bnstituir un capital o una pensió que per-
meti completar los prestacions de la Se
guretat Social quan arribi el moment de
la jubilació. És un prodw te d'estalvi.

OPCIONS AL VENCIMENT:
( bbrameni de la totalitai dels drets con-
solidats o renda sempre que es donin els
següents supòsits:
- Jubilació o situa< ió assimilable.
- Defunció.
- Invalidesa.

Només ex< epc i< malment els pan fcips pi >-
den sol·licitar cl cobrament anticipada-
ment;
- IVr malaltia greu.
- IVr atur de llarga durada.
El tractament fiscal que reben les presta
cions dependrà Jc In forma i n que s'efec
tuïn:

RENDA VITALÍCIA.
Cada any sumarà com .1 rendiments del
treball l'import total de les presta< ions re-
budes (com a part general de la Base Im-
posable).
t api tal (un únic pagament).

Si han passat més de 2 anys Jes de la
primera aportació, quan es rebi el capital
s'inclourà com ,1 rendiments de treball el
60 "•< de l'import rebut.

PRESTACIONS EN FORMA
MIXTA
Una part Je les prestacions es cobra en
forma de renda i una altra en forma de

capital únic, tributant cada forma de
prestació proporcionalment segons l'ex-
posat en els paràgrafs anteriors.
Les prestacions estan subjectesa retenció
a compte de l'IRPFenel moment de perce-
bre-les. II percentatge de retenció estarà
en func ióde l'import subjecte a tributació
del'IRPFide la situació personal del per

I eptor.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
II i apital acumulat (clrels consolidats) en
el Pla està exempt de tributació en l'im-
port sobre el patrimoni.

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
I ncasde defunciï ideï 1 itular del Pla, els seus
beneficiaris tribut,iran en l'impost sobre la

Acords i convenis
Banc Sabadell

adhesió a Tecnocrèdit. www.sabadellatlantico.com/es/ - Tel: 902.323.777

Toshiba Material informàtic, www.toshiba.es - Tel: 902.122.121

Fimontana S.L. Turisme rural.www.elmuig.com -Tel: 609.61.34.30

Associació Catalana d'animadors de lleure

Reserves de cases de colònies.Tel: 902.502.220

Xauxa Activitats de lleure.www.icxauxa.es -Tel: 902.502.220

DIR Centre de fitness. www.dir.es

Centre de reprografia i Papereria Consdecor
www.consdecor.com - Tel: 93.41 5.55.85
Grupo Clínica Baviera
Instituto Oftalmológico Europeo: Cirurgia refractiva i altres intervencions oculars.
www.clinicabaviera.com - Tel: 902.130.100

Grupo I.C.O.
Pràctica de cirurgia refractiva.www.barcelonaocular.es -Tel: 93.238.65.81

Instituto Superior de Marketing
Programes formatius i Seminaris d'especialització, www.ismarketing.com/

Telefónica
preus especials en diversos serveis.www.telefonica.es/ -Tel: 902.44.20.01

Telefónica Movistar

preus especials en diversos serveis.www.telefonica.es/ -Tel: 902.44.20.01

Neyde motor Cotxes d'importació i segona mà.Tel. 608 03 36 30

Isidoro Herrero Cerca de cotxes nous.Tel: 627 82 70 82

Lloverás Motor Cotxes d'importació al millor preu.Tel: 93 796 46 46

Hotels Hotusa www.hotusahotels.com/ -Tel: 902.222.999

Mediconsum Tel: 93.567.88.88

Tòtem Viatges www.gruposercom.com - Tel: 93.675.69.64

renda de les persones físiques (IRPF) com
a rendiment del treball, tal i com s'ha in-
dicat abans en l'apartat Je prestacions. No
tributaran per l'impost sobre successions.
Les característiques d'aquest producte son
tan especials que pot resultar de gran ajut
en la planifú ac ió Je la teva jubilació, no

obstant existeixen alternativesoproductes
complementaris que gustosament t'ex-
posarem es tudiant la teva s i tuació per-

sonal.
Cerqueira y asociados posa al teu abast el
coneixement dels millors productes
d'estalvi, bancaris 1 asseguradors.

CERQUEIRA I ASSOCIATS

E-mail: eira@cseguros.com
fcerqueira@cseguros.com

Tel. 93-2172166 - Fax 93-4160612
Vía Augusta, 48-54, 1° 1", 08006,
Barcelona
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COVB i Asepeyo
arriben a un acord
La entitat asseguradora té la xarxa assistencial
pròpia més gran entre totes les mútues, amb

es de 1 30 centres i quatre hospitals

E
l Col·legi de Veterinaris de
Barcelona (COVB) i la
Muní.i Asepeyo van signar
un acord de col·laborat ii i,
pel que l'eni itai assegurado

ni posa ,i disposició dels professionals
col·legiats una oferta de serveis person-
alitzada i feta a mida de les necessitats
del col·lectiu. Les gestions s'han du) a
terme amb la participació de c iernandi i
Cerqueira, assesor financer i d'assegu-
rances del COVB.

Asepeyo és la mútua que disposa d'una
xarxa pròpia asistencial més gran vU1

totes les que operen .i l'Estat. L'entitat
compta amb més vk- I ?0 centres asisten-
cials i quatre hospitals a Espanya. A
banda, posa ;i disposició de tot-, els seus
mutualistes i treballadors afiliats un
servei de prevenció extern a totes les
i Comunitats Autònomes.

L'acord garanteix als col·legiats un
servei de qualitat, amb total cobertura
geogràfica, tani en el terreny assistencial
com en el de la recuperació, prevenció
d'a< t klcnt>. i riscos laborals.

l·ito lo empreses afiliades ;i Asepeyo
i els seus treballadors disposen d'una tai
geta Línea 900 d'urgències J4 hores ;il
dia en cas d'accident de treball i amb una
cobertura estatal. En virtut de l'acord
,unh el COVB, Asepeyo lliurarà a cada
centre de treball afiliat un botiquí amb
tots els elements sanitaris que exigeix la
legislat ió \ tgent.

Els atiluts també disposaran de la tar-
geta de serveis complementaris, que pei
mel accedir als titulars i als seus familiars
directes, de manera privilegiada, a una
amplia xarxa de serveis sanitaris i
parasanitaris. Tots aquesi serveis són
gratuïts o s'ofereixen amb un descompte
important sobre el seu preu de mercat.
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Les teves escapades
www. elvendrellturistic. com

en 5 segons

MOLT FÀCIL, MOLT A PROP

Entra, informa't i planifica a www.elvendrellturistic.com la forma més ràpida i eficaç d'organitzar les
teves escapades en el més gran i millor conjunt turístic a 30 minuts de Barcelona i a 20 de Tarragona.

Awww.elvendrellturistic.com tenim descomptes i ofertes especials per a tu.
Identifica't com a col·legiat en formalitzar la reserva i et beneficiaràs d'un important descompte.

'Descompte subjecte a les condicions de cada empresa.

MINISTERIO ,M«K>
OE INDUSTRIA, wnjMMOYCOH«cio
TURISMO Y
COMERCIO n "mivío

Generalitat de Catalunya
Departament de Comerç, Turisme I Consum

*•>+.'
¿uí

\1\ MAMtM IIH tIMIllll I
Patronal Municipal d» Tur»™ i nriim i

PIA DÍHÍIL.UüCIA TURllTICA*

¿pEL VENDR

www.elvendrellturistic.com



EL COL·LEGI INFORMA

Les claus de la nova Llei de
Prevenció de riscos laborals
El nou texto legal determina les obligacionsels empresaris
i determina sancions en eas d'incompliment de la normativa

SERVEIS JURÍDICS COVB

Desde La entrada en vigor de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales ( II

febrero de 1996) y del Reglamento de los

Servicios de Prevención (Real Decreto

5cS/ig97, de 17 de enero) todas las
empresas están obligadas a integrar la
Prevención de Riesgos Laborales en su
gestión empresarial.

Incluso es de aplicación esta normati
va para aquellas empresas c*n\ un único
trabajador en régimen general de La
seguridad social y en ámbitos de activi
Jad como ganadería, agricultura o veteri-
naria,

A continuación se exponen las obliga-
ciones del empresario con respecto a
organización y gestión de prevención de
riesgos laborales en la empresa, respons-

abilidades v sanciones; asi como las alter-
nativas Je que dispone para La organi-
zación de los recursos preventivos en su
empresa.

Obligaciones del empresario

a) Actuar en rodo momento según los
principios de la acción preventiva que se
establecen en el artículo 15 de la ley
31/95, y son:

- Ev,lluar l o s r i

- Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.

(lombatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Tener en cuenta la evolu< ion de la téc-

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poro o ningún riesgo.
- Planificar la prevención.
- Adoptar medidas que antepongan la
protección colectiva a la individual- .
Dar las debidas instrucciones a los traba-
jadores.

b) Plan de emergencia, todas las empre-
sas independientemente de su tamaño, el
sector laboral y la plantilla empleada,
están obligadas a tenerlo según el art. 10
de la LPRL.

c) Establecer o implantar un plan de pre-
vención en la empresa.

d) Documentar las actividades preventi
vas que se lleven a cabo en la empresa.
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Esta documentación debe estar en poder
del empresario, deben conocerla los tra-
bajadores y estat ;i disposición de la
autoridad laboral (inspección de traba-
jo).

I a evaluación inicial y las periódicas de
riesgos laborales.

I ,1 informa< ion dada a los trabajadores.
1.1 formación impartida a los traba-

jadi tres.
- Registros de ac i identes
- Vigilancia de la salud
• Plan de i n s p e c c i ,
- Visitas de inspci ción de trabajo.

e) (Constituir la organización tic recursos
p.ini la integración de la preveru ion en
la empresa. Para ello el empresario podrá
optar por alguna de las modalidades sigu-
ientes:

- Asumir personalmente la a< i ividad pre-
ventiva.

Opción válida únicamente para
empresas de menos de seis trabajadores,
cuya actividad no esté incluida en el lis-
tado de las actividades que se señalan en
el Anexo 1 del Reglamento de los
Servicios de Prevención. Las condi-
ciones para que el empresario pueda
optar por esia opción si ni que desarrolle
de forma habitual su actividad en el cen-
tro de trabajo y tenga la formación en
prevención de riesgos laborales necesaria
para las actividades a desarrollar. (Nivel
básico, intermedio o superior).

En el caso de la actividad veterinaria
la pertenencia .il anexo I del RSPse debe
valorar en función de si existen o no
alguno de estos dos condicionantes de la
IIK lusión en el i liado anexo:

a) Trabajos con exposición a radiaciones
ionizantes en zonas controladas según
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero,
sobre protección sanitaria contra radia-
ciones ionizantes, La clasificación de
zona controlada o vigilada la establece la

UTTR.

b) Trabajos con exposición a agentes
biológicos de los grupos 1 y 4 según la
Directiva 90/679/CEE y sus modifica-

ciones, por ejemplo: Anlhrax Bacillus
anthracis, Brucella suis, Rabies,
Francisella tularensis tipo A. El propio
veterinario con el conocimiento de la
p o b l a c i ó n c o n la q u e h a b i t u a l m e n t e t r a -
baja podra determinar la probabilidad de
contado con alguno de estos agentes
biológicos

- Designar a uno o vanos trabajadores.

El 0 los trabajadores designados
deberán poseei formación en Prevem ion

de Riesgos Laborales que les de capaci
dad correspondiente a las funciones a
desempeñar.

• Constituir un Servicio de Prevención
Propio.

Cuando la plantilla supere los 500 tra-
bajadores O teniendo mas de 250 Haba
¡adores la empresa desarrolle actividades
consideradas de riesgo según el anexo I
del Reglamento de los Servicios de
Prevención.

29



EL COL·LEGI INFORMA

• Recurrir .1 uno o varios Servicios de
Prevención Ajenos, Los requisitos
serían que la relación .1 establecer sea
de forma contractual \ que estos servi'
iius L-sti.ii debidamente acreditados
como tales por la Autoridad I aboral.

Según l:i IA\ 51/95 y normas comple-
mentarias (el REAI DECRE TO LEG-
ISI \LIVO ^11000 y LEY 54/2003, de
\1 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos
laborales. BOE núm. 298 de I i de
diciembre) al empresario se le puede
exigir, por no cumplimiento de lo
establecido en la normativa legal sobre
Prevención de Riesgos Laborales,
responsabilidades de tipo Penal, t ¡ivil,
Administrativa y Je Seguridad Social
todas ellas se pueden exigir a la vez.

Penal Fútela del bien jurídic o bási< 11
de la vida, la saluJ y la integridad de
los i rabajadores.
Prisión \ multa
N. 1 asegurable
( üvil. lndemniza< ion por el Juño sufri
do por el trabajador: reparac ion de
daños v perjuicii >s.
E< onómii .1. Asegurable
Administrativa Defensa del interés
general y el respeto a las normas
establecidas. Infracción de la norma.
Ecoi lómú a. Public idad de la san< ¡i >n .
Cierre o suspensión. Limitaciones de
contratar con las administraciones
públicas. No asegurable
Seguridad Social Imputar el p.i
Lis prestaciones o mejoras respecto a
quienes no debieron sufrii un
dente o soportar u\\.\ enfermedad pro-
fesional. Econòmic a No ase
gurable

Según el REAL DECRETO I E( i
ISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, poi
el que se aprueba el texto refundido de
la Lev sobre Infracciones v Sanciones
en el Orden Social. (Corrección de
errores BOL: 228 de 22 de septiembre
de 2000), las sanciones económicas se

graduarán según se trate de infrac-
ciones leves, graves o muy graves en
grado mínimo, medio v máximo.

Son ejemplos Je sanciones muy
graves:

No observar las normas específicas
en materia de protección de la seguri-
dad v la salud de los menores de edad y
de las 1 rabajadoras Jurante los períodos
de embarazo y lactancia. Superai los
límites de exposición a los agentes
noci\os, etc.

Son ejemplos de san( iones graves:

No llevar a cabo la> evaluaciones Je
riesgos y, en su caso, sus ai tuali ¡aciones
y revisiones.

Incumplir la obligación de efectuar
la planificac ion de la actividad preven
tiva que derive como necesaria de la
evaluac ion de riesgos.

El incumplimiento de las obliga-
ciones en materia de formación e
informal ion sufic ¡ente \ adec uada a los
trabajadores acerca Je los riesgos del
puesto de trabají 1.

No someter, en los términos
reglamentariamente establecidos, el
sistema de prevención de la empresa al
control Je una auditoría o evaluación
externa cuando no se hubiera concei
tado el servicio de prevenc ion con una
entidad especializada ajena a la empre-
sa.

ASEPEYl) ofrei e a través de su
departamento de Seguridad e Higiene
asesor,uniento en Prevención de
Riesgos Laborales con cargo a las cuo-
tas de contingencias profesionales, sin
Cl isle aJu lonal.

I .1 finalidad de este sen i< io es que
las empresas puedan establecer tos
mójelos organizativos de gestión de la
prevención m.is adecuados e incorpo-
ral 1' 's instrumentos de planific a< ion
establecidos legalmente.

ASEPEYO como Mutua de
ACÍ identes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
co labora en la ejecu< ion J e esle Plan

( ¡ener.1l de A< 11 v ¡dades Preventivas,
promulgado por el Ministerio de
Irabaio \ Asuntos Sociales, para sus

empresas asociadas. Se prevén unas
actividades específicas, a desarrollar en
función Je las características Je las
empresas destinatarias y de sus necesi-
dades prevent ivas.

Programa Específico
para Empresas de Especial
Accident a bilidad.

Visitas a la empresa para anál is is J e

las causas y factores generadores Je
ai iiJenie-- \ eiilermeJaJes profesion-
ales con el objetivo Je asesorar y ori
e n t a r para su 1 orreí v ion.

Elaboración Je informe escrito del
análisis Je la accidentalidad \ medidas

toras de las causas y factores que
generan los accidentes.

Distribución Je publicaciones espe-
cializadas según la rama v actividades
principales de la empresa.

Programa de Capacitación de
Empresarios.
Un curso Je 50 horas que pueden ser
superadas en función de la complejidad
de la ram,1 Je ,u 1 ividad ,1 la que
pertenezcan las empresas o los traba-
jadi'íes autónomos.

de Visihis.

Visi tas a las e m p r e s a s y a los

autónomos para asesorar y orientar
sobre la realización por las mismas Je
la evaluación Je riesgos y el plan Je
prevención.

I laboración Je informe para la
empresa o trabajador visitado con las
orientaciones v observaciones,

Distribución Je publicaciones bási-
cas sobre legislación y gestión Je la
preven* ion.

Fi< ha Je autoevaluac MU sobre el
estado M. t Lia I Je la empresa.

Programa Je Formación, dirigido ,1
empresario--, \ en su caso, responsables
Je la alia Jnei i ion \ a 11 aba |a Joros de
las pequeñas y medianas empresas.
Frabajadores por cuenta propia del
Régimen Especial Agrario v del
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos que hayan mejorado la
111 ion protec tora Jel mismo mediante
la inclusión Je las contingent ¡as profe-
sionales.
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FORMACIÓ

Cursos de formació. MAIG 2005

Monografia: Cardiorespiratori. Protocols de diagnòstic

Ponent: Sra. Iolanda Navalón (Hospital Ars Veterinària), Sr. Daniel Sánchez (Hospital Ars Veterinària).
Dia: 4 i 11 de maig (Seu del COVB).
Horari: 9.30 a 13.30 hores
Presentació:
L'objectiu és facilitar les eines a tots els alumnes per tal de poder establir un diagnòstic fent una clara diferenciació
entre els dos sistemes i poder comprovar les interaccions existents entre ambdós.
Programa:
-"El meu gos respira malament". Aproximació a la dispnea.
-Dispnea inspiratòria: diagnòstic diferencial i tractament.
-Tos i dispnea expiratòria, vies respiratòries baixes.
-Estem davant d'un problema cardíac?. Malalties valvulars i malalties miocàrdiques.
-Aquest cadell té un buf; què hem de fer ?. Tractament
-Places limitades. Inscripcions a partir del 4 d'abril.

Monografia: Radiografia abdominal. Com treure la màxima informació d'una radiografia

Ponent: Sr. Jordi Cairo (Hospital Veterinari Canis i Felis).
Dia: 18 de maig (Seu del COVB).
Horari: 9.30 a 13.30 hores
Presentació:
Es visualitzaran radiografies de casos que poden aparèixer a qualsevol consulta intentant extreure el màxim
de informació possible.
Programa:
-Discussió de radiografies abdominals. Casos clínics.
-Places limitades. Inscripcions a partir del 11 d'abril.

Monografia: Diagnòstic de coixeses ortopèdiques

Ponent: Sr. Diego López (Clínica Veterinària Gramanet).
Dia: 25 de maig (Seu del COVB).
Horari: 9.30 a 13.30 hores
Presentació:
L'enfocament d'aquesta Monografia és clarament pràctic on es puguin establir unes pautes correctes d'explo-
ració de les diferents articulacions per tal de poder arribar a un diagnòstic i posterior tractament adequat.
Programa:
-Mètodes de diagnòstic.
-Coixeses del membre posterior: espatlla, colze i turmell.
-Coixeses del membre posterior: maluc, genoll i turmell.
-Artritis i poliartritis.
-Places limitades
-Places limitades. Inscripcions a partir del 18 d'abril.

Curs: Curs Pràctic de Necropsia Porcina

Ponent: Sr. Joaquim Segales (Departament de Sanitat i Anatomia Animals-UAB).
Dia: 26 de maig (Facultat de Veterinària de la UAB).
Horari: 15.00 a 19.30 hores
Presentació:
L'objectiu del curs és aconseguir que qualsevol veterinari de camp pugui realitzar una necropsia porcina amb
un protocol i determinar les principals alteracions en les troballes de la necropsia.
Programa:
Presentació i aspectes teòrics de la necropsia al bestiar porcí.
Realització pràctica de necròpsies (realitzat en cadàvers porcins). \ M ||
Discussió de les troballes de necròpsies.
Places limitades. Inscripcions a partir del 18 d'abril. Curs patrocinat per Boehringer-lnaelheim.



NOVETATS COMERCIALS

Nou producte per l'envelliment cel·lular
Affinity Petcare ha tret al mercat un producte contra l'envelliment cel·lular

dels animals. L'Advance Antioxidant System és una combinació d'antioxidants que
ajuda a retrassar l'envelliment de les cèl·lules causant de l'aparició de malalties i,
a més, en redueix la mortalitat. El nou medicamet conté Vitamina E, C. Bioflavo-
noides, Seleni, Coure, Manganès,Taurina i Zinc. L'acció d'aquests antioxidants ac-
tua de manera sinèrgica incrementant les defenses naturals de l'animal i reduint
l'efecte negatiu dels Radicals Lliures que debiliten els sistema ¡mmunológic de l'a-
nimal i provquen el deteriorament de les cèl·lules.

') NOVARTIS

FORTEKOR
Better I ¡ves for cats & dogs.

Novartis amplia la
gamma Fortekor

Novartis Sanidad Animal llença el nou For-
tekor 2,5 mg per a gats indicat per al tracta-
ment de l'insuficiència renal crònica felina. El
nou producte amb gust a vainilla és ben ac-
ceptat pels animals. En un assaig realitzat amb
88 gossos i 212 gats, 8 de cada 10 gossos i 9
de cada 10 gats van prendre el producte de
manera espontània. Fortekor 2,5 mg es pre-
senta en envasos de 28 comprimits per trac-
tar el gat durant 28 dies.

A la gamma Fortekor s'hi afegeix el nou
envàs de 42 comprimits de la dosi de 5mg.
Amb aquesta presentació, el propietari podrà
tractar els seu gos o gat durant un periode
que oscil·la entre el mes i mig i els 3 mesos.
Així doncs, els veterinaris podran reduir el
nombre de propietaris que abandonen el trac-
tament quan veuen que la seva mascota mi-
llora.

Aquestes dues noves incorporacions, per-
metran al veterinari tractar més animals du-
rant períodes de temps més llargs, especial-
ment en les patologies que un cop detectades
necessiten un tractament de per vida, com la
insuficiència renal crónica felina i la insuficiència
cardíaca congestiva canina.

Pzifer continua
apostant pels
tractaments de dosi
única.

Pzifer Salud Animal es troba en les
darreres etapes de desenvolupament
d'una nova formulació de la cefalospo-
rina ceftiofur (Excenel), que ja s'utilit-
za per al tractament de malalties del
bestiar bovi i porci.Amb el canvi de fa-
bricació del fàrmac, s'ha aconseguit am-
pliar la duració mitjana del tractament.
El nou procés recobreix el cefttiofur
amb una pel·lícula protectora que ra-
lentitza la degradació de la molècula.
D'aquesta manera, el nou producte ofe-
reix una teràpia completa, amb una du-
ració de varis dies, només amb una so-
la injecció.

Pzifer continua amb la seva aposta
per les teràpies completes amb mono-
dosi que ja va inicar l'any passat amb el
llançament de Draxxin. un tractament
de dosi única per a la pneumònia del
bestiar bovi i porcí.

Segons Greg Otto, director de mar-
keting internacional de Pzifer, l'adopció
de teràpies de monodosi reflecteix les
necessitats del sector:"És una situació
en la qual tots surten guanyant. Els ra-
maders estalvien temps i diners i els
veterinaris poden garantir en un 100%
el compliment de les teràpies".

Salud Animal

Nou catàleg de
Medical Express

Medical Express Veterinària presenta el
nou catàleg pel 2005. Aquest any, inclou
un catàleg complet amb més de 3000 re-
ferències de material per l'equipament de
centres veterinaris: instruments i equips
de diagnòstic, material fungible, vestuari
professional, equipament per radiologia,
perruqueria canina, etc.

Entre les novetats, aquest any han op-
tat per introduir equips de diagnòstic de
la marca Wekh Allyn i han creat un nou
apartat dedicat exclusivament a material
per laboratori.

A més, al catàleg d'aquest any han in-
clòs productes a un preu molt més baix
respecte als de l'any passat.

Medical Express Veterinària continua
amb la seva ràpida evolució i també es-
trena noves instal·lacions i ha ampliat el
seu equip d'atenció al client, a més d'o-
ferir la possibilitat de comprar els seus
productes a través d'internet.

r
Divasa Farmavic presenta nous productes
d'un sol ús de la línia Eurimex

Divasa Farmavic S.A. treu al mercat una nova gamma de productes de la linia de biosegu-
retat per a grans animals, es tracta de la vestidura de protecció Eurimex que inclou: botes,gra-
notes, davantals i impermeables d'un sol ús. Són productes de qualitat, especialment indicats
per a poder realitzar un bon control i una prevenció eficaç de la bioseguretat i la higiene de
les explotacions ramaderes.
Les botes Eurimex estan realitzades en un plàstic antilliscant en dues alçades i una goma elàs-
tica que permet una fàcil col·locació. Les granotes amb captuxa y peu són d'un material resis-
tant igual que els impermeables i els guants.
Aquest nou llançament s'afegeix al recent llançament d'Eurimex Flex i Plast ampliant la gam-
ma de productes d'aquesta marca, dins la línia de productes per a cirurgia de grans animals.
D'aquesta manera, Divasa continua amb el seu objectiu de continuar proporcionant les eines
necessàries per maximitzar la salut i el benestar animal.
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Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres.

MediCaixa

email medicaixaí? lacaixa.es

wcb www.medicaixa.es

Telèfons 'M 241 23 25 I 93 418
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NOU CATALEG ABRIL 2005 - MARÇ 2006
RÀPID: entregues en 24-48 hores.

ECONÒMIC: preus molt competitius, estalviï a les seves compres.
COMPLET: més de 3.700 referències.

CÒMODE: vostè podrà realitzar les seves compres amb una simple truca-
da, per fax, correu electrònic o per la pàgina web. Rebrà la seva comanda

al seu centre a través d'una agència de transport urgent.
SEGUR: amb la confiança de comprar productes de qualitat, i treballar
amb un equip de persones que s'esforcen per mantenir la qualitat de

servei.
¿rvel

SUBMINISTRE DE MATERIAL PER A
CENTRES VETERINARIS

SOLICITI EL CATÀLEG AL
902 320 310,

LI ENVIAREM DE FORMA
TOTALMENT GRATUITA

www.medical-vet.com

Tel. 902 320 310

Fax 938 310 426

Bastos & Torval, S.L

08270 Navarcles (Barcelona)



En la meva empresa ens vam proposar reduir la
sinistralitat laboral implantant la cultura de la prevenció,
oferir una assistència sanitària de qualitat als nostres
empleats i disposar del millor suport per a resoldre amb
eficàcia els tràmits administratius. Estic satisfet d'haver
pres la decisió encertada.

+ ASEPEYO
ASEPEYO. MÚTUA D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL NUM. Ibi


