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Ens trobem avui aquí convocats, a nivell estatal, per la Conferencia de Decanos y 
Decanas de Veterinaria de España (CDVE), y la Organización Colegial Veterinaria, 
per denunciar el gran risc que comporta la possible apertura de 5 noves facultats, 3 
públiques a Lleida, València i Vitòria i 2 privades a Madrid (Universidad Europea) i 
Alacant (Universidad Mare Nostrum).  

La creació de més facultats de veterinària perjudicarà seriosament els futurs veterinaris i 
a tot el sector professional perquè suposarà una pèrdua de l’excel·lent nivell acadèmic 
actual avalat per la Unió Europea, sobredimensionarà l’oferta nacional d’aquests 
estudis, saturarà el mercat laboral disparant l’atur i la precarietat laboral i, a més, 
augmentarà el greu dèficit econòmic que ja suporten les universitats públiques 
espanyoles. 

Només necessitem entre 4 i 7 facultats 

L’European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) y la 
Federation of Veterinarians of Europe (FVE) vetllen perquè els estudis de veterinària a 
tota la UE segueixen uns estàndards de qualitat mínims i homogenis,  i consideren que 
és suficient amb una facultat per cada 7-10 milions d’habitants per tal que un estat 
membre disposi d’uns bons serveis veterinaris. En les condicions actuals, Espanya 
supera ja amb escreix aquesta recomanació i no necessita més facultats. 

Els estudis universitaris més cars: 9.000 i 12.000 euros/any per alumne 

Un altre aspecte important és l’elevada inversió econòmica imprescindible per tenir les 
instal·lacions segons els estàndards establerts per l’EAEVE per impartir els estudis de 
veterinària: un hospital clínic veterinari obert 24 hores/dia els 365 dies de l’any, una 
granja docent veterinària, sales de dissecció i de necròpsies,  una planta pilot de 
tecnologia dels aliments; aules, laboratoris i microaules informàtiques, etc., i un 
professorat altament qualificat. En total, una inversió inicial d’uns 15 milions d’euros i 
un manteniment anual d’uns 8-10 milions. 

Al no disposar de suport econòmic específic del sistema sanitari públic, com és el cas de 
Medicina o Infermeria, són les mateixes universitats les que han de fer front a totes les 
despeses. Això fa que els estudis de veterinària es trobin entre els més cars del sistema 
universitari estatal: formar un alumne costa entre 9.000 i 12.000 euros a l’any. 

Així doncs, és evident que les universitats públiques, en època de crisi com l’actual, 
difícilment poden afrontar unes despeses que la matrícula només cobreix en un 
percentatge baix (10-15%) i 25% a Catalunya. A les universitats privades les matrícules 
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tampoc cobreixen generalment les despeses i per a que sigui un negoci mínimament 
viable es retalla per la part de les infraestructures i, en conseqüència, es redueix la 
qualitat docent. 

Més graduats que llocs de treball 

Tots els ciutadans catalans i espanyols estan subvencionant amb els seus impostos la 
formació de més professionals veterinaris dels que necessita el país. Cada any es 
graduen a Espanya uns 1.200 estudiants, mentre que als diferents sectors de la 
veterinària es generen uns 600 llocs de treball anuals. En pocs anys s’ha passat de ser 
una professió amb un nivell d’atur baix (6%), a patir una atur greu i una precarització 
professional que està produint una situació molt difícil: salaris poc dignes, contractes 
precaris, emigració forçada, etc. Amb 5 nous centres docents, la xifra de nous estudiants 
pujaria a uns 300-350 per any, el que farà la situació encara més insostenible. 

Donat que les competències universitàries estan transferides a les Comunitats 
Autònomes, en el cas de Catalunya es fa inexplicable la creació de nous estudis 
d’aquestes característiques, amb una greu situació econòmica que ha provocat una 
reducció, del 2010 al 2014, del 25% de la subvenció econòmica que la Generalitat dóna 
a tot el sistema universitari català. També ha estat molt greu la retallada en el Pla 
d’Inversions Universitàries (PIU) del període 2007-2013, amb una pèrdua del 50%. A la 
nostra Facultat, aquest any 2014 el pressupost de funcionament ha estat només el 55% 
del que vam rebre el 2008. 

 

Per totes aquestes raons: 

DEMANEM a las agències responsables d’aprovar els plans d’estudis que exigeixin les 
infraestructures i requisits comentats anteriorment. 

DEMANEM a las autoritats autonòmiques que valorin la necessitat real d’una nova 
facultat i les seves repercussions econòmiques. 

DEMANEM a la professió, representada pel Consejo General de Colegios de 
Veterinaria de España, que denunciï aquesta situació i lluiti racionalment contra 
l’apertura de noves facultats i, finalment, exigeixi la valoració de les necessitats reals de 
veterinaris per als propers 25 anys a tota la Unió Europea. 

 

A Bellaterra, 17 de desembre de 2014, 
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