ESTATUTS DEL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA

TÍTOL 1
Disposicions generals
CAPÍTOL 1
Constitució, naturalesa jurídica, objecte, i domicili
Article 1
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, és
una corporació de dret públic, amb plena capacitat i personalitat jurídica pròpia, que integra i
agrupa els 4 col·legis oficials de veterinaris de Catalunya.
Article 2
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya té per objecte fonamental representar la
professió davant la Generalitat de Catalunya, l’Administració central de l’Estat i el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España, com també davant qualsevol persona física o
jurídica i organismes o entitats públiques o privades de tota mena, exercint les funcions que li
corresponguin d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat i segons la Llei i els
presents Estatuts I sens perjudici de les competències pròpies de cada Col·legi.
Article 3
La seu del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya radicarà a Barcelona, al carrer
Ferran Puig, 15 1, sens perjudici de poder celebrar reunions en qualsevol altre lloc de
Catalunya.
El domicili es podrà modificar per acord del ple en sessió extraordinària convocada
especialment a aquest efecte.
CAPÍTOL 2
Funcions i finalitats del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
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Article 4
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya té les funcions i finalitats següents:
a) Coordinar els col·legis que l’integren, representar i defensar els interessos generals de la
professió en el seu àmbit territorial i sens perjudici de la competència pròpia de cada
Col·legi.
b) Recollir i elaborar les normes deontològiques comunes a la professió i vetllar perquè es
compleixin.
c) Mitjançar en els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis que l’integren o, si s’escau,
resoldre’ls per via arbitral, sens perjudici d’un ulterior recurs contenciós administratiu.
d) Aprovar i modificar els seus propis Estatuts.
e) Exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres de les juntes de govern dels
Col·legis i els del mateix Consell.
f) Informar, amb caràcter previ, els projectes de Llei i de disposicions generals que elabori la
Generalitat en matèria que afecti als interessos generals de la professió.
g) Col·laborar amb els poders públics en l’aplicació i el desenvolupament, dins l’àmbit de
Catalunya i mitjançant els col·legis, de les disposicions i resolucions que es dictin en el seu
àmbit, i proposar la regulació de les qüestions que ho exigeixin, especialment pel que fa a
les condicions generals de l’exercici de la professió veterinària.
h) Mantenir els contactes oportuns amb altres organitzacions d’àmbit estatal o internacional
relacionades amb la professió veterinària.
i) Realitzar, respecte al patrimoni propi del Consell, amb les facultats més àmplies, tot acte
de disposició, alienació, gravamen o administració i atorgar, quan calgui, els poders
necessaris a aquest efecte, i en especial:
1) Administrar béns.
2) Pagar i cobrar quantitats
3) Fer efectius lliuraments, donar i acceptar béns, en o per a pagar.
4) Atorgar transaccions, compromisos i renúncies.
5) Comprar, vendre, cedir i permutar purament o condicionalment, amb preu
confessat i/o pagar al comptat, tota classe de béns, mobles o immobles, drets reals i
personals.
6) Dissoldre comunitats de béns, condominis; declarar obres noves, millores, excessos
de cabuda.
7) Constituir, acceptar, dividir, gravar, redimir i extingir usdefruits, servituds, opcions i
arrendaments inscriptibles i altres drets reals, i exercitar totes les facultats derivades
d’aquests.
8) Constituir hipoteques.
9) Prendre part en concursos i subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions.
10) Acceptar a benefici d’inventari i repudiar herències, i fer aprovar i impugnar
particions d’herències i lliurar i rebre llegats.
11) Contractar, modificar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena.
12) Operar en caixes oficials, caixes d’estalvis i bancs, inclòs el d’Espanya i sucursals, i
fer tot el que la legislació i les pràctiques bancàries permetin: seguir, obrir i cancel·lar
comptes i llibretes d’estalvi, comptes corrents i de crèdit i caixes de seguretat.
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13) Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, intervenir i negociar lletres de canvi i altres
efectes.
14) Comprar, vendre, canviar, pignorar valors i cobrar-ne els interessos, dividends i
amortització, concertar pòlisses de crèdit, ja sigui personal o amb pignoració de valors,
amb bancs, establiments de crèdit, fins i tot amb el Banc d’ Espanya i les sucursals, i
firmar els documents oportuns.
15) Modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits d’efectiu i valors
provisionals i definitius.
j) Instar actes notarials de tota mena, fer acceptar i contestar notificacions i requeriments
notarials.
k) Comparèixer davant centres i organismes de l’Estat, la comunitat autònoma, província o
municipi, jutjats, tribunals, fiscalies, sindicats, delegacions, comitès, juntes, jurats,
comissions, i en aquest, instar, seguir, acabar com a actor, demandat o en qualsevol altre
concepte, tota classe d’expedients, judicis i procediments civils, penals i administratius,
contenciosos administratius, laborals de tots els graus, jurisdiccions i instàncies formulant
peticions i exercint accions i excepcions en qualsevol procediment, tràmits i recursos, fins i
tot el de cassació, prestar quan es requereixi la ratificació personal, i atorgar poders amb
les facultats que detalli; revocar poders i substitucions. Interposar tota classe de recursos
davant de l’administració de l’Estat, la comunitat autònoma, la província o el municipi.
l) Atorgar poders o delegar totes o algunes de les facultats exposades al President o,
conjuntament o separadament, a un o diversos consellers. Acceptar, exercir i renunciar a
mandats i poders dels col·legis de veterinaris de Catalunya.
m) Impedir, per mitjans legals oportuns, l’intrusisme i la clandestinitat en l’exercici
professional, sens perjudici de la iniciativa i competència de cada Col·legi.
n) Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, l’exercici de la professió, vetllant perquè
s’adeqüi als interessos de la societat i al prestigi de la professió.
o) Convocar i celebrar congressos, jornades i actes similars relacionats amb la professió
veterinària i amb l’exercici del veterinari a Catalunya.
p) Defensar els drets dels col·legis de veterinaris catalans i també els dels seus col·legiats quan
s’estableixi legalment o bé sigui requerit per algun dels col·legis que integren el Consell. Per
complir aquest objectiu podrà exercir les accions i els recursos que siguin procedents
davant les autoritats i jurisdiccions competents, fins i tot davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem de l’Estat espanyol, sens perjudici de la
legitimació que correspongui a cada Col·legi Oficial de Veterinaris de Catalunya.
q) Determinar els requisits de comunicació que han de complir els col·legiats per a l’exercici
de la professió en un altre col·legi de veterinaris de Catalunya.
r) Aprovar la memòria, els balanços i comptes anuals i també els pressupostos anuals de
gestió i finançament del Consell. Fixar equitativament i anualment la participació dels
col·legis professionals en el sosteniment del Consell.
s) Resoldre els dubtes que puguin produir-se en l’aplicació dels presents Estatuts i adoptar les
mesures necessàries per tal que els seus col·legis compleixin les resolucions del Consell de
Col·legis en matèries de la seva competència.
t) Portar un Registre de sancions que afectin els veterinaris dels col·legis catalans.
u) Fomentar, crear, organitzar amb caràcter supletori diferents institucions, serveis i activitats
que, sempre en relació amb la professió, tinguin per objecte la promoció i la difusió de la
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ciència veterinària, el foment de l'ocupació i altres actuacions que consideri convenient,
respectant les competències dels col·legis en aquestes matèries i en el seu àmbit territorial.
A aquests efectes podrà establir els concerts o acords més adients en aquest sentit amb
l'Administració pública i les institucions, organismes o entitats que correspongui.
v) Crear les comissions oportunes homologables amb les existents en els col·legis. Els
Presidents de les comissions col·legials seran membres nats de les comissions equivalents
del Consell, juntament amb la resta de membres que es determini pel Ple del Consell en el
moment de la seva creació. Aquestes comissions seran consultives i es reuniran un cop a
l’any, com a mínim, a la seu del Consell.
w) Realitzar totes les funcions establertes en la normativa vigent i també aquelles que, tot i no
haver estat enunciades expressament, estiguin relacionades amb les anteriors o en siguin
conseqüència.
x) Exercitar qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic vigent.

TÍTOL 2
CAPÍTOL 1
Composició i organització dels òrgans de govern
Article 5
El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya estarà integrat pels òrgans de Govern següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) El President.
Article 6
6.1. Tots els col·legis de veterinaris de Catalunya integren el Ple, òrgan sobirà del Consell, però
en l’exercici del dret de vot correspondrà a cadascun dels col·legis de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona una sola representació amb un nombre de vots, d’acord amb el sistema de vot
ponderat, igual al nombre dels seus col·legiats.
6.2. El Ple es compon de 12 membres que seran designats pels col·legis professionals, a raó de
3 membres per cada col·legi professional; entre els seus membres es designarà el President, el
Vicepresident, el Tresorer i el Secretari.
6.3. En qualsevol cas, i dins la composició prevista a l’apartat anterior a aquest article, seran
membres nats del Ple del Consell de Col·legis els respectius presidents de cadascun dels
col·legis professionals de veterinaris de Catalunya, de manera que cada Col·legi elegirà dos
membres que el representin en el Ple.
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Article 7
7.1. Correspondrà a la Junta de Govern de cadascun dels col·legis professionals de veterinaris,
el nomenament i el cessament dels 2 membres que han de formar part del Ple del Consell de
col·legis, segons el procediment que estableixin els Estatuts de cadascun dels col·legis.
7.2. Els acords del Ple s'adoptaran per majoria simple de vots dels membres presents o
representats. Correspondrà a cada col·legi professional integrat en el Consell de col·legis,
d'acord amb el sistema de vot ponderat, un nombre de vots igual al nombre de les persones
col·legiades. Tanmateix, per a l'adopció d'acords també cal el vot favorable de més d'una
quarta part de la representació dels col·legis professionals presents.
7.3. En matèria disciplinària i de l’elecció i cessament de President del Consell cada Conseller
tindrà un sol vot.
7.4. Als efectes de l'exercici del dret de vot correspondrà a cada col·legi una sola representació
de manera que els membres de cada col·legi en el Consell, ja siguin designats per les
respectives Juntes de Govern o els membres nats, han d'actuar en el mateix sentit.
Article 8
Els còmputs de col·legiats per fixar el nombre de vots que correspon a cada col·legi
professional, als efectes de la ponderació regulada per l'article 7.2 anterior, s’efectuarà
d’acord amb el nombre de membres de cada col·legi el 31 de desembre de l’any natural
anterior, segons certificació que emetrà el Secretari del col·legi respectiu.
Article 9
La duració del mandat dels membres del Consell serà de 4 anys, a excepció dels presidents dels
Col·legis, que hauran de cessar en el moment en què perdin la seva condició, encara que no
hagués transcorregut el termini esmentat.
Els cessaments i les vacants seran proveïts, fins esgotar el termini del mandat, per les persones
que siguin nomenades per la Junta de Govern del respectiu Col·legi.
Article 10
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat de direcció i administració del Consell de Col·legis, i
estarà integrat pels quatre presidents dels col·legis de veterinaris existents a Catalunya, i
també pel President, pel Secretari i pel Tresorer del Consell.
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Article 11
11.1. El President del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i de tots els òrgans
col·legiats previstos a l’article 5 serà elegit pel Ple entre els seus membres, en la forma prevista
a l’article 7.3 dels presents Estatuts.
11.2. La durada del mandat del president serà de 4 anys, sense perjudici del que disposa
l’article 9.
11.3. El President del Consell cessarà en el seu lloc en el mateix moment que deixi, per
qualsevol motiu, el càrrec de membre del Consell. En aquest cas, el Vicepresident del Consell el
substituirà en condició de President en funcions fins que hagi transcorregut el termini del
mandat que li falti per complir, o bé fins que s’elegeixi un nou President d’acord amb el que
disposa l’apartat 11.1 d’aquest article.
Article 12
12.1. Tindrà el càrrec de Vicepresident del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, i de
tots els òrgans col·legiats previstos en l’article 5, qualsevol dels membres del Consell elegit pel
Ple en la mateixa forma prevista per a l’elecció de President i de diferent Col·legi.
12.2. La durada del mandat del Vicepresident serà de 4 anys, sense perjudici del que disposa
l’article 9.
12.3. El Vicepresident cessarà en els mateixos casos que el President, segons el que preveu
l’article 11.3. En aquest supòsit, el Ple procedirà a l’elecció d’un nou Vicepresident.
Article 13
El Ple designarà el Secretari i el Tresorer, càrrecs que han de recaure en persones distintes i de
Col·legis diferents.
Serà elegit el candidat que obtingui un major nombre de vots, i, en cas d’empat, es farà una
nova votació en la qual sols seran candidats els qui hagin obtingut el mateix nombre de vots. Si
persisteixi la igualtat, seria proclamat el candidat del Col·legi que no tingui representació en els
4 càrrecs abans esmentats.
Els candidats elegits romandran en els seus càrrecs mentre duri el seu mandat com a membres
del Ple, per bé que podran ser destituïts o substituïts en qualsevol moment per decisió del Ple
mitjançant simple acord majoritari.
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Article 14
El Consell de Col·legis haurà de comunicar al Departament de Justícia o a aquell que tingui
competència en matèria de Col·legis Professionals, el nomenament i els canvis dels
components dels seus òrgans de govern, en el termini màxim de deu dies des que es
produeixin.
Article 15
Per al supòsit que es produeixin vacants en qualsevol dels òrgans de govern del Consell de
Col·legis, es cobriran pels membres que designin les Juntes de Govern de cada col·legi
professional de veterinaris al qual correspongui la vacant, pel període que quedava de mandat.
CAPÍTOL 2
Funcionament i règim de sessions dels òrgans de govern
Article 16
16.1. El Ple del Consell es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions
ordinàries, les convocarà el President, i l’ordre del dia de la sessió es fixarà d’acord amb la
Comissió Permanent.
16.2. Les sessions ordinàries s’hauran de celebrar necessàriament 4 vegades l’any, com a
mínim, i es convocaran amb una antelació mínima de deu dies naturals a la seva celebració. La
primera sessió ordinària caldrà fer-la dins el primer trimestre natural de cada any, i l’última
dins l’últim trimestre.
Article 17
17.1. Les sessions extraordinàries les podrà realitzar el Ple del Consell en qualsevol moment, i
hauran de convocar-se quan ho sol·licitin, com a mínim, una quarta part dels membres que
formen el Ple, o bé quan el President ho consideri convenient.
17.2. Quan la sol·licitud de convocatòria la realitzi una quarta part dels membres, aquests
hauran d’indicar forçosament els motius que la justifiquin i els assumptes concrets que
considerin que s’han d’incloure en l’Ordre del dia de la sessió extraordinària.
17.3. No podran tractar-se assumptes que no hagin estat inclosos en la convocatòria. En
qualsevol cas, la convocatòria del Ple amb caràcter extraordinari correspondrà que l’efectuï el
President. Serà obligat de fer-ho en el termini màxim de deu dies quan ho sol·liciti la Comissió
Permanent o una quarta part dels membres que formen el Ple.
Article 18
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18.1. Totes les sessions que faci el Ple s’hauran de convocar prèviament per escrit o per correu
electrònic i anar adreçades a tots els seus membres.
18.2. La convocatòria que efectuï el Secretari del Consell, amb la signatura del President, haurà
d’incloure l’ordre del dia de la sessió, amb indicació de la data, l’hora i el lloc en què es durà a
terme. Si no hi han motius especials en contra, totes les sessions dels òrgans de govern tindran
lloc normalment en el domicili seu del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
18.3. La convocatòria haurà de remetre’s amb una antelació mínima de deu dies a la
realització de la sessió.
Article 19
19.1. Per poder constituir vàlidament el Ple en primera convocatòria hauran d’assistir,
presents o representats, un nombre de membres que representin com a mínim la meitat dels
col·legis professionals integrats en el Consell de Col·legis.
19.2. Si no hi hagués el quòrum suficient previst en l’apartat anterior, es farà una segona sessió
mitja hora més tard de l’hora assenyalada per a la primera, sense que sigui necessari
especificar-ho, la qual serà vàlida sigui quin sigui el nombre de membres assistents, sense
perjudici del que disposa l’article 7.2 dels presents Estatuts.
19.3. En cas d’impossibilitat d’assistència, els membres del Consell podran fer-se representar
però exclusivament per un altre membre del Consell mitjançant un document de delegació
atorgat i signat expressament per a cada sessió.
Article 20
20.1. Tots els acords hauran d’adoptar-se en la forma establerta a l’article 7 d’aquests Estatuts.
20.2. Qualsevol dels membres presents podrà sol·licitar que la votació es faci públicament, i
s’haurà de procedir al recompte corresponent dels vots que representi cada Col·legi
Professional.
20.3. Els acords presos pel Ple són vinculants per a tots els col·legis que integren el Consell,
sempre i quan es tracti de matèries atribuïdes legal i estatutàriament com a funcions pròpies i
irrenunciables del Consell, així com quan s’hagués votat a favor de l'adopció d'un acord no
comprès entre les matèries indicades.
20.4. Als efectes d'aquest article, es consideren vinculants, per ser matèries atribuïdes
legalment i estatutàriament com a funcions pròpies i irrenunciables del Consell, les següents:
a) Les contingudes en els articles 60 (apartats 1, 2 i 3) i 61 de la Llei 7/2006, de 31 de
maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, i les que li
pugui atorgar altra norma legal o reglamentària.
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b)
c)
d)
e)

Les de l'article 4 d'aquests Estatuts.
Les funcions públiques que exerceixin per delegació.
Les funcions i matèries que exerceixi per delegació de tots els col·legis que l'integren.
Les funcions i matèries que li hagin estat atribuïdes pel mateix col·legi que pretengui
no estar vinculat.

20.5. Sense perjudici de la plena validesa i executivitat dels acords presos amb les majories
estatutàries, i només pels supòsits de matèries que no siguin vinculants d'acord amb l'apartat
anterior, aquell col·legi que hagi votat en contra de l'acord pres majoritàriament podrà no
estar vinculat per aquest acord, sempre que faci constar en acta de manera expressa la seva
voluntat de no estar-hi vinculat.
Article 21
21.1. La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat del govern i l’administració del Consell de
Col·legis i haurà d’executar els acords del Ple i tenir cura del bon funcionament del Consell. Es
reunirà almenys una vegada cada dos mesos i podrà, en cas d’urgència, acordar el que cregui
convenient per al bon govern del col·lectiu professional, amb l’obligació de rendir comptes al
Ple dels acords, i en la primera sessió que tingui lloc.
21.2. La Comissió Permanent també podrà celebrar sessions extraordinàries quan el President
del Consell ho cregui convenient, o bé ho sol·liciti dos dels seus membres.
21.3. La convocatòria de les sessions que es celebrin es cursarà amb una antelació mínima de
48 hores, per escrit o per correu electrònic, amb indicació de l’ordre del dia de la sessió, la
data, l’hora i el lloc en què es celebrarà.
Article 22
Per a la validesa dels acords que adopti la Comissió Permanent caldrà obtenir la mateixa
majoria establerta per al Ple en els articles 7 i 20 dels presents Estatuts.
CAPÍTOL 3
Funcions del President, Vicepresident, Tresorer i Secretari
Article 23
23.1. El President del Consell de Col·legis Professionals de Veterinaris de Catalunya exercirà la
representació legal de la Corporació i coordinarà les tasques dels diferents òrgans col·legiats,
presidirà les reunions que es celebrin, fixarà el seu ordre del dia, ordenarà els pagaments (sens
perjudici de la delegació de signatura que pugui acordar el Ple), signarà la documentació del
Consell i autoritzarà amb el seu vist-i-plau els certificats expedits pel Secretari i les actes del Ple
i de la Comissió Permanent.
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23.2. L'exercici de la representació legal del Consell faculta el President per atorgar poders
generals o especials a procuradors, lletrats o qualsevol classe de mandataris.
Article 24
El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions en cas de malaltia, absència o
qualsevol altra causa per la qual aquell no pugui actuar personalment.
Article 25
Correspondrà al Tresorer:
a) Materialitzar la recaptació i custodiar els fons del Consell.
b) Pagar els lliuraments que expedeixi el Secretari.
c) Informar periòdicament al Consell dels ingressos i despeses d’aquest i del
desenvolupament de les previsions pressupostàries.
d) Redactar els pressupostos anuals del Consell.
e) Portar els llibres necessaris per a les anotacions dels ingressos i despeses del Consell.
f) Autoritzar les notes de càrrec, lliurament i rebuts que signifiquin moviment del fons del
Consell.
El Tresorer no podrà efectuar cap pagament si no és a conseqüència del lliurament oportú
proposat pel Secretari i visat pel President.
Article 26
Correspondran al Secretari les funcions següents:
a) Estendre i autoritzar les actes de les reunions del Ple i de la Comissió Permanent.
b) Donar compte dels expedients i assumptes que s’hagin de tractar a les reunions del Ple
i a la Comissió Permanent.
c) Portar els llibres d’arxiu, estendre i autoritzar els certificats que s’expedeixin, lliurar les
comunicacions, ordres i circulars que s’hagin de dirigir per acord del Ple, la Comissió
Permanent o pel President, portar el cens de tots els veterinaris col·legiats de
Catalunya i, també, el llibre de registre de sancions.
d) Expedir els lliuraments de pagament, que sempre hauran de ser visats pel President.
e) Exercir les funcions de Cap del personal administratiu del Consell.
f) Redactar la memòria anual del Consell.

En cas de malaltia, absència o qualsevol altra causa per la qual aquell no pugui assistir a una
sessió del Ple o de la Comissió Permanent, serà substituït pel membre d’aquests òrgans que es
designi.
Article 27
27.1. El President del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya tindrà el tractament
d’Excm. Sr./Sra, i la resta de Consellers d’Il·lm. Sr/Sra.
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27.2. A tots els Consellers, se’ls lliurarà la medalla corresponent al seu càrrec, i se’ls expedirà
un carnet acreditatiu d’aquest, que estarà autoritzat pel President del Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya.

TÍTOL 3
CAPÍTOL 1
Règim econòmic
Article 28
28.1. El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya té plena capacitat jurídica en l’àmbit
econòmic i patrimonial per al compliment dels seus fins, amb independència de l’autonomia
en la gestió i administració que correspon als seus respectius col·legis professionals.
28.2. Tots els col·legis oficials de veterinaris de Catalunya hauran de participar en el
sosteniment del Consell de Col·legis en la quantitat i forma que estableixi el Ple, de manera
que el Consell determinarà l’import de participació en la quota col·legial, que haurà de
destinar-se per a sosteniment del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
Article 29
A més de les aportacions dels col·legis a què es refereix l’article anterior, els recursos del
Consell de Col·legis podran ser els següents:
a) Recursos ordinaris.
a.1. Drets d’expedició de tota mena de documents, emissió de dictàmens i tots els drets
que puguin derivar-se per serveis prestats a requeriment de terceres persones físiques
o jurídiques.
a.2. La percepció de qualsevol tipus de rendes, interessos de capital i beneficis que es
percebin per la gestió i administració del patrimoni.
a.3. Qualsevol altres de característiques similars.
b) Recursos extraordinaris.
b.1. Les donacions, herències i llegats que es puguin atorgar a favor seu.
b.2. Les subvencions de qualsevol classe que li concedeixi la Generalitat de Catalunya,
l’Administració de l’Estat o qualsevol altra corporació o institut.
b.3. Les derrames extraordinàries que el Ple pugui determinar per circumstàncies
excepcionals.
b.4. Les quantitats que per altres conceptes puguin correspondre-li.
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Article 30
30.1. L’exercici econòmic del Consell coincidirà amb l’any natural. Correspondrà a la Comissió
Permanent presentar en la primera sessió ordinària que celebri el Ple perquè ho aprovi:
a) La liquidació i el compte de resultats del pressupost de l’exercici anterior i el balanç
general amb un resum que reculli els resultats econòmics de l’exercici.
b) El projecte del pressupost de l’exercici següent, en el qual s’inclouran les partides
d’ingressos i despeses corresponents.
c) L’informe d’auditoria sobre els documents anteriors.
d) La memòria anual de gestió econòmica i de les activitats realitzades.
En tot cas, el projecte del pressupost de l’exercici vinent haurà de ser presentat en la última
sessió ordinària que faci el Ple del Consell, mentre que la resta de documents s’hauran
d’aprovar durant el primer trimestre de cada anualitat.
30.2. Perquè els membres del Consell puguin realitzar les comprovacions oportunes, tots els
documents previstos en l’apartat anterior hauran d’estar a la seva disposició en la Secretaria
del Consell en el moment de la convocatòria.
30.3. En el supòsit que el pressupost no fos aprovat pel Ple, es considerarà automàticament
prorrogat el de l'exercici anterior fins que aquesta aprovació no es produeixi, amb l'única
addició possible de les partides que obligatòriament hagin d'atendre com a conseqüència del
compliment d'una disposició legal, o per implicar el compliment d'un acord adoptat amb
anterioritat pel mateix Consell.

TITOL 4
Vinculacions
Article 31
L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, com a organisme consultiu de caràcter
científic i tècnic, quedarà vinculada al Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
Article 32
El Consell mantindrà contactes de col·laboració amb el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España i tindrà la intervenció que la legislació de l’Estat li assigni, i
perfeccionarà els acords i els convenis que acordin lliurement, i també amb qualsevol altres
associacions o entitats relacionades amb la veterinària en l’àmbit estatal o estranger. El
President del Consell tindrà la seva representació amb caràcter general davant el Consejo
General de Colegios Veterinarios de España.
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TÍTOL 5
Comissió de Deontologia del Consell
Article 33
El Consell es dotarà d’una Comissió de Deontologia, la funció principal de la qual serà
assessorar al Ple i coordinar, si escau, les comissions de deontologia dels quatre col·legis que
l’integren. Les funcions, composició i reglament de funcionament seran aprovats pel Ple. Els
quatre Presidents de les comissions col·legials de deontologia seran membres nats d’aquesta
Comissió, juntament amb la resta de membres que es determini pel Ple del Consell en el
moment de la seva creació.

TÍTOL 6
Jurisdicció disciplinària
CAPÍTOL 1
Disposicions generals i competència
Article 34
El Consell exercirà la jurisdicció disciplinària per sancionar les faltes comeses pels professionals
en l’exercici de l’activitat professional o col·legial quan la persona afectada sigui membre de
l’òrgan de govern de qualsevol Col·legi, o del Consell; però en aquest últim cas la persona
afectada no podrà prendre part ni en les deliberacions ni en l’adopció dels acords.
Article 35
No podrà imposar-se cap sanció sense instrucció prèvia d’un expedient disciplinari i sense
audiència prèvia dels afectats. També serà necessària la preexistència de normes que
defineixin les conductes sancionables i els tipus de sancions que correspongui aplicar. En la
tramitació de l’expedient es respectaran les garanties procedimentals i els drets del presumpte
responsable establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i altra normativa que pugui
ser aplicable.
Article 36
Són infraccions per incompliment dels deures professionals o col·legials les previstes en els
Estatuts de cada Col·legi.
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En l’exercici de la potestat disciplinària del Consell, quan sigui competent, seran d’aplicació les
normes que sobre aquesta matèria s’estableixin en els corresponents Estatuts col·legials.

CAPÍTOL 2
Procediment
Article 37
37.1. El procediment s’iniciarà d’ofici, mitjançant denúncia o comunicació fefaent. En el supòsit
que el Consell rebi qualsevol denúncia o comunicació sobre un col·legiat, ho farà avinent a la
Junta de Govern del Col·legi corresponent.
37.2. L’òrgan competent per iniciar l’expedient disciplinari podrà acordar la seva incoació o bé
l’arxiu de les actuacions, que en aquest cas haurà d’expressar les causes que l’han motivat.
Article 38
38.1. L’acord d’incoació d’expedient disciplinari contindrà la designació d’un Instructor i d’un
Secretari que s’encarregarà de tramitar-lo.
38.2. L’Instructor haurà de ser un membre de la Comissió Permanent i el Secretari podrà ser
qualsevol persona al servei del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya que tingui les
condicions i els coneixements idonis per dur a terme la seva funció.
Article 39
39.1. La tramitació del procediment es farà d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, i altra normativa que pugui ser aplicable en cada moment.
39.2. Serà necessari notificar a l’interessat la incoació del procediment i el nomenament de
l’Instructor i del Secretari d’aquest, així com el dret que té a recusar-los, en el termini dels vuit
dies següents a la recepció de la notificació, per les causes previstes en la legislació
administrativa vigent.
39.3. L’Instructor, sota fe del Secretari, ordenarà la pràctica de les diligències que siguin
necessàries per a la determinació i comprovació dels fets, i les proves que portin al seu
aclariment i a la determinació de les responsabilitats susceptibles de sanció.
39.4. S’haurà de prendre declaració de la persona a la qual s’instrueixi l’expedient, i l’Instructor
podrà sol·licitar els informes que consideri necessaris.
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Article 40
40.1. A la vista de les actuacions practicades, l’Instructor formularà el corresponent plec de
càrrecs, en el termini d’un mes des de l’obertura de l’expedient sancionador. El plec de càrrecs
es redactarà de manera clara i precisa, incloent els fets imputats a l’inculpat, les infraccions
presumptament comeses i les sancions que es puguin imposar.
40.2. El plec de càrrecs es notificarà a l’inculpat, que disposarà d’un termini improrrogable de
deu dies per contestar-lo amb les al·legacions que consideri pertinents i aportant els
documents que consideri d’interès. Podrà també proposar la pràctica de qualsevol mitjà de
prova admissible en dret i que cregui necessari per a la seva defensa.
40.3. Un cop contestat el plec de càrrecs, o transcorregut el termini establert per haver-ho fet,
l’Instructor obrirà el període de pràctica de proves per un termini d’un mes, en el qual es
realitzaran les que estimi pertinents perquè són adequades per la determinació dels fets i les
seves possibles responsabilitats; es podran practicar àdhuc proves no proposades per
l’inculpat. La denegació per l’Instructor de l’admissió i pràctica de proves proposades per
l’inculpat requereix resolució expressa i motivada, que es podrà recórrer quan determini la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixi indefensió. Per a la pràctica de les
proves que hagi d’efectuar el mateix instructor, es notificarà a l’inculpat el lloc i la data de
celebració, perquè hi pugui intervenir, si li convé.
Article 41
41.1. L’Instructor formularà, en els 20 dies següents a la finalització de la prova, proposta de
resolució en què es fixaran els fets, la seva valoració jurídica per determinar la falta, la
responsabilitat i la sanció que s’hauria d’imposar. Aquesta proposta de resolució es notificarà a
l’interessat perquè, en el termini de 10 dies, al·legui el que cregui convenient per a la seva
defensa.
41.2. Escoltat l’interessat, o transcorregut el termini sense cap tipus d’al·legacions, l’Instructor
elevarà, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva terminació, la proposta de
resolució conjuntament amb l’expedient complet al Consell perquè l’estudiï i resolgui en el
termini màxim dels trenta dies següents a la seva recepció.
El Consell podrà, dins el termini anteriorment indicat, sol·licitar els informes que consideri
oportuns a la Comissió de Deontologia per a una millor resolució de l’expedient.
Igualment podrà tornar a l’Instructor l’expedient per a la pràctica de les diligències que, si han
estat omeses, siguin imprescindibles per a l’adopció de la resolució de l’expedient.
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En la pràctica de les noves diligències intervindrà l’interessat, si li convé, i se li comunicarà el
resultat per tal que en el termini de vuit dies manifesti allò que estimi convenient a la seva
defensa.
Article 42
42.1. La resolució posarà fi al procediment disciplinari, resoldrà totes les qüestions plantejades
en l’expedient, serà motivada i determinarà la falta que es consideri comesa i la sanció que
s’imposa.
42.2. La resolució es notificarà a l’interessat en el termini dels deu dies hàbils següents a la
seva adopció, amb expressió dels recursos que corresponguin en contra d’aquesta, els òrgans
administratius o judicials davant dels quals s’haurà de presentar i el termini per interposar-los,
sense perjudici que l’interessat pugui exercir-ne qualsevol altre que consideri oportú.
42.3. En la deliberació i aprovació de la resolució no intervindran els qui hagin actuat en la fase
d’instrucció del procediment com a Instructor i Secretari, sense que per tant es computin a
efectes de quòrum o majories.

TÍTOL 7
Règim jurídic del Consell, requisits i contingut dels actes i acords i recursos contra ells
CAPÍTOL 1
Règim jurídic
Article 43
Correspon al Consell l'exercici de les competències que l'ordenament jurídic, de forma
genèrica, li atorga com a corporació de dret públic i, en especial, aquelles competències
específiques que li han de permetre de portar a terme les finalitats i funcions establertes en els
articles 2 i 4 d'aquests Estatuts.
Article 44
44.1. Els acords i actes del Consell que afectin la seva regulació interna són públics i es donarà
la publicitat adequada per tal que puguin ésser coneguts convenientment.
44.2. Els actes o acords del Consell que tinguin efectes per a tercers o pels col·legis de
veterinaris seran vàlids i produiran efectes des de la data en què siguin aprovats, llevat que es
disposi sobre ells una altra cosa. L'eficàcia d'aquests restarà demorada quan així ho exigeixi el
contingut de l'acte o acord, o quedi supeditada a la seva notificació o publicació.
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Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes i els acords que es dictin en
substitució d'altres anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables als interessats,
sempre que els supòsits de fet necessaris existissin en la data en què es retrotregui la seva
eficàcia i aquests no lesionin drets o interessos legítims de tercers.
44.3. El Consell, en la seva condició de corporació de dret públic i en l'àmbit de les seves
funcions públiques, actua d'acord amb el dret administratiu i exerceix les potestats inherents a
l'Administració pública, aplicant en les seves relacions amb els col·legis, les persones
col·legiades i els ciutadans els drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació de
règim jurídic i de procediment administratiu.
En l'exercici de les seves funcions privades, el Consell resta sotmès al dret privat. També
queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni, a la contractació i a les
relacions amb el seu personal, que es regeixen per la legislació laboral.

Capítol 2
Requisits i contingut dels actes i acords del Consell
Article 45
Els actes que adopti el Consell es produiran per l'òrgan competent, mitjançant el procediment
establert, i caldrà complir els requisits formals i materials que s'estableixen en la normativa de
procediment administratiu comú vigent a Catalunya.
Article 46
46.1. Seran nuls de ple dret els actes adoptats pels òrgans del Consell en què es produeixi
algun dels següents supòsits:
a. Els dictats per òrgan manifestament incompetent.
b. Aquells que tinguin un contingut d'impossible compliment o siguin constitutius de
delicte.
c. Els adoptats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de
les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats.
46.2. Són anul·lables els actes i acords adoptats que incorreguessin en qualsevol infracció de
l'ordenament jurídic, inclosa la desviació de poder, o estiguin mancats dels requisits formals
indispensables per aconseguir el seu fi, o produeixen la indefensió dels interessats.
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Capítol 3
Recursos contra els actes i acords del Consell
Article 47
47.1. Els actes i els acords subjectes a dret administratiu del Consell posen fins a la via
administrativa i poden ser objecte de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant el mateix Consell.
47.2. La interposició del recurs de reposició previst en l’apartat anterior no suspendrà
l’execució de l’acte o acord impugnat, excepte si el Ple, d’ofici o a instància de part, considera
que pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
47.3. Estaran legitimats per interposar els recursos establerts en els articles anteriors:
a. Quan es tracti d'un acte, acord o resolució que tingui efectes jurídics individualitzats,
els titulars d'un dret subjectiu o d'un interès legítim, personal i directe en l'assumpte.
b. Quan es tracti d'un acte, acord o resolució que afecti una pluralitat indeterminada de
persones, s'entendrà que qualsevol col·legiat pertanyent a un col·legi que pertanyi al
Consell està legitimat per recórrer.
c. Els col·legis professionals de veterinaris de Catalunya.
d. L'Administració de la Generalitat.
Article 48
48.1. Contra els actes, resolucions i acords de la Comissió Permanent del Consell de Col·legis
de Veterinaris de Catalunya, subjectes al dret administratiu, els interessats afectats podran
interposar, en el termini d’un mes a comptar des que foren notificats, recurs de reposició
davant la mateixa Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
48.2. La Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya resoldrà el
recurs en el termini del mes següent a la interposició, previs els informes i proves que
considerin necessaris. Transcorregut aquest termini, si no hi ha resolució expressa, es podrà
entendre desestimat el recurs.
48.3. L’acord o resolució de la Comissió Permanent del Consell, exprés o presumpte, exhaureix
la via administrativa, i contra ell es podrà interposat recurs contenciós administratiu dins el
termini i en la forma que estableix la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció.
Article 49
49.1. El recurs extraordinari de revisió es podrà interposar contra els actes administratius del
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, d’acord amb els supòsits regulats en la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
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49.2. El règim jurídic dels actes presumptes del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
es regirà d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

TÍTOL 8
Relacions amb la Generalitat, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España i
els Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya
Article 50
50.1. El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya es relacionarà amb la Generalitat en
tot el que es refereix als aspectes institucionals i corporatius previstos en la Llei de col·legis
professionals i aquests Estatuts, mitjançant el Departament de Justícia o aquell en qui delegui.
50.2. En tot el que fa referència al contingut de la professió, es relacionarà amb la Generalitat,
mitjançant tots els departaments del govern de la Generalitat la competència dels quals tingui
relació amb la professió veterinària.
Article 51
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya es relacionarà, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent i en la forma que convingui en cada cas, amb el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España mitjançant el seu President, que en serà el representant.
Article 52
Els col·legis oficials de veterinaris de Catalunya hauran de notificar al Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya:
a) Els seus Estatuts i modificacions corresponents.
b) El nombre dels components de les seves juntes de govern.
c) El nombre de col·legiats i de Societats Professionals inscrites el 31 de desembre de cada
any.
d) El nom de tots el col·legiats i les altes i baixes que es produeixin, a fi de poder portar el
cens oportú dels veterinaris col·legiats.
e) Les sancions disciplinàries que imposin.

El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, per la seva part, comunicarà als col·legis
afectats:
1.
2.

Els supòsits de doble col·legiació.
La composició del Ple, de la Comissió Permanent i de la resta de Comissions que es
pugin crear, i les seves variacions quan es produeixin.
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TÍTOL 9
Modificacions estatutàries i causes de dissolució.
Article 53
53.1. Els Estatuts que regulen el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya podran ser
modificats per acord del Ple del Consell, amb el mateix quòrum de votació previst en l’articles
7 i 20 d’aquests Estatuts.
53.2. Serà necessària la convocatòria de sessió extraordinària del Ple per adoptar aquest
acord.
Article 54
54.1. El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya es pot dissoldre per raó de la dissolució
de tots els col·legis professionals que l’integren, de la reducció d’aquests a un de sol o de la
seva fusió en un sol col·legi professional d’àmbit català.
54.2. La extinció del Consell es farà mitjançant Decret del Govern.
Disposició Transitòria
Els membres actuals del Ple del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya continuaran
exercint les seves funcions fins esgotar el seu actual mandat de 4 anys.
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