
 

 

Amb data 26/02/2019 es va celebrar a Vic una reunió organitzada pel COVB i AVPC amb taula rodona en la que van 
participar Mili Voltes per part del DARP, Cristina Muñoz per part de AEMPS, i Raquel Cortes i Joan Wennberg per 
part de l’AVPC, a mes dels companys que van participar i preguntar des de el públic. 

L’ objectiu de la reunió era clarificar tots els dubtes que s’ han presentat els darrers mesos respecte a l’ us i la 
prescripció d’antibiòtics. 

A continuació us informem del que es va parlar en  aquesta reunió i de les “conclusions” que em vam treure com 
AVPC, aclarint això sí, que aquest es un document informatiu per als socis de l’ AVPC, però que com a document 
informatiu no te cap valor “legal”. 

Aquests son els punts que es van tractar: 

1- Cristina Muñoz va repetir en diferents ocasions que per benestar animal i obligació professional els 
animals malalts s’han de tractar. 
 

2- Es evident que estem en una fase encara inicial de la restricció en l’ us d’ antibiòtics i en els propers 2-3 
anys coses que a dia d’ avui son recomanacions, acabaran sent obligatòries. 
També s’ aplicaran normes europees (2021) que encara restringiran més l’ús profilàctic o metafilàctic dels 
antibiòtics. En aquest tema, en la reunió vam insistir que malgrat en un document es pugui separar molt 
camp el que es profilaxis i metafilaxis, al camp la diferència no és tan nítida. 
 

3- Com ja han dit en altres reunions, les granges sobre les quals es prescriu s’ han de conèixer, han d’ haver 
estat visitades. 
No hi ha cap concreció sobre la freqüència de la visita, però es convenient que hi hagi documents (historia 
clínica, anotacions a la granja, registre al llibre de visita, etc.) que demostrin que el veterinari coneix, i  
prescriu amb coneixement de la granja i dels animals. 
 

4- Tot i que es  recomanable, a dia d’avui no es obligatori realitzar antibiogrames (a no ser que ho especifiqui 
la fitxa tècnica). El diagnòstic pot estar fet evidentment en base a historia clínica.  
 

5- El famosos grups d’antibiòtics, A, B,C i D son també una recomanació (acabarà sent una obligació) però a 
dia d’ avui no ho es. 
 

6- Un dels temes més inquietants és el de la fitxa tècnica. La  fitxa tècnica és la que determina l’ús del 
medicament i per tant s’ ha de seguir al peu de la lletra. Qualsevol cosa que es faci que surti de la fitxa 
tècnica, en quant a espècie de destí, indicació, dosi, durada del tractament, implica que cal fer una 
prescripció excepcional.  
 
Es evident que a partir d’ ara cal llegir-se les fitxes tècniques amb atenció. 
 

7- Sense concretar el procediment, sí que van acceptar que en cas d’ equips veterinaris, o situacions on el 
veterinari que prescriu (fàbrica de pinso) sigui diferent del que va a la granja. Però en aquest cas vam 
entendre que seria necessari que el veterinari que visita escrigui algun tipus de document o pla sanitari 
per a “cobrir” el veterinari que prescriu. 
 

8- Va obrir la possibilitat de prescriure en un mateix pinso una premescla antibiòtica i un antiparasitari. 
 

9- Respecte a la comunicació de les prescripcions al GTR, Mili Voltes va insistir que hi ha 30 dies per poder 
enviar la comunicació d’ una prescripció. En tot cas, es millor enviar-les fora de termini que no enviar-les. 
Si en el transcurs d’ una inspecció es troba alguna prescripció que no ha estat enviada, el veterinari s’ 
exposa a sanció o avís administratiu. 
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