Benvolguts/des companys/nyes,
Informació important sobre les unitats mòbils veterinàries.
L’assemblea de presidents el dia 11 de juliol de 2015, va aprovar el Reglament per a
l’Exercici Professional en Clínica d’Animals de Companyia. Aquest reglament va ser adoptat
per el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya y per el Col·legi de Veterinaris de Girona. És
per tant d’obligat compliment.
Us acompanyem una còpia, completa,del reglament en format pdf, així com una còpia de
la resolució de la junta del Consejo General de Colegios Veterinarios de España del 25
d’octubre de 2015 en la que es clarifiquen alguns dubtes.
Aprofitem per fer un resum recordatori de l’articulat que afecta a les unitats mòbils:


L’article 2 diu que l’activitat clínica podrà fer-se de les maneres el següents:
a) Exercici realitzat en el domicili del client sobre animals de la seva propietat.
b) Exercici realitzat en consultori, clínica, hospital veterinari o centre de
referència.
c) Exercici realitzat com a veterinari responsable de criadors, botigues
d’animals, centres d’acollida de titularitat pública o privada o altres nuclis
zoològics amb els animals d’aquests centres.
d) Exercici realitzat en un local autoritzat temporalment per l’administració i
que acompleixi els requisits d’aquest Reglament.
e) Exercici realitzat per compte propi en consultori, clínica o hospital per un
veterinari extern al centre en el qual presta serveis especialitzats i que
aporta mitjans i instruments dels quals no disposa el centre, o bé d’un altre
centre, però que utilitza tots o algun dels mitjans del centre on es realitza
l’activitat.





Segons l’article 4, hi ha quatre tipus de centres:
Consultori, Clínica, Hospital i Centre de Referència,
característiques que s’han de reunir per cadascun d’ells.

especificant-ne

les

És especialment important l’article 7.
ACTIVITATS DELS CENTRES I ABAST DE LES CIRURGIES.
1. En els centres es podran realitzar les activitats clíniques que les seves
instal·lacions i equips medicoquirúrgics permetin en funció de la bona pràctica
professional, d’acord amb aquest Reglament, amb el Codi Deontològic de la
professió veterinària i amb la normativa estatutària i legal vigents, amb
l’objectiu prioritari de defensar la salut dels pacients i els interessos dels
consumidors i usuaris prestataris dels serveis professionals dels veterinaris.
2. Per protegir adequadament l’interès del pacient i dels consumidors i usuaris
prestataris dels serveis professionals veterinaris, per realitzar intervencions
quirúrgiques, tret d’aquelles que es considerin cirurgies menors, serà necessari
comptar amb, almenys, una sala d’operacions independent, gasos medicinals i

monitorització anestèsica adequada. Per tant, es consideren cirurgies menors,
aquells procediments quirúrgics senzills i, generalment, de curta durada,
realitzats sobre teixits superficials o estructures fàcilment accessibles, sota
anestèsia local i prèvia sedació i analgèsia, que tenen baix risc per a la salut i
integritat del pacient, després de les quals no s’esperen complicacions post
quirúrgiques significatives i que no impliquen l’ús habitual de tasques de
reanimació. Resten expressament excloses del concepte de cirurgies menors
les esterilitzacions.
3. Quan la salut dels animals perduts o abandonats, sota la custòdia d’un
centre d’acollida públic o privat, requereix d’una intervenció curativa o d’una
esterilització, les instal·lacions en les que es duguin a terme aquestes
actuacions i intervencions veterinàries hauran de complir els mateixos requisits
que els centres veterinaris regulats en aquest Reglament, per garantir unes
condicions higiènic-sanitàries mínimes i una reducció adequada i màxima dels
riscos per al pacient. En cas contrari, s’hauran de remetre a un altre centre
veterinari registrat en el que pugui prestar-se l’assistència que requereix.
4. A l’activitat clínica en el domicili del client se li aplicarà tot allò previst en
aquest article afegint-hi la impossibilitat de realització de qualsevol
intervenció quirúrgica.


Els mitjans de transport i unitats mòbils venen regulades també per l’article 8, on
especifica que els professionals veterinaris podran disposar d’unitats mòbils com a
mitjà de transport i suport per a la realització de l’activitat veterinària a domicili,
garantint el benestar i sanitat animal, la salut pública i un servei correcte als usuaris i
disposaran de la dotació d’eines i mitjans adequats per a la realització de les activitats.
En aquest mateix article 8, remarca expressament que:
“Els mitjans de transport de centres o societats només podran ser utilitzats
per al trasllat dels animals fins als establiments, no es podran realitzar en el
seu interior activitats professionals diferents a les necessàries per assegurar
la vida de l’animal en els casos greus fins a la seva atenció en un centre
veterinari.”

Del seu redactat es desprèn que la finalitat d’aquest reglament és salvaguardar la
qualitat dels serveis prestats per els professionals veterinaris garantint d’aquesta manera els
interessos dels clients i sobretot garantir els interessos i benestar de l’animal. Hem de
concloure que:
1.- Les unitats mòbils no són un centre veterinari sotmès a homologació. Es
contemplen com a un complement d’un centre i/o com a medi de transport per exercir a
domicili, amb les limitacions inherents a aquesta modalitat.
2.- De tot l’anterior cal remarcar que en l’activitat clínica d’animals de companyia a
domicili, en cap cas poden fer-se cirurgies, ni en el domicili ni a la unitat mòbil.
Esperem que us sigui d’utilitat i restem a la vostra disposició al Col·legi.

