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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2607 Reial decret 126/2013, de 22 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts 

generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola.

L’Organització Col·legial Veterinària Espanyola és una corporació de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, d’acord amb 
el que disposa l’article 36 de la Constitució.

Va ser creada per la Reial ordre de 7 de novembre de 1924, que autoritzava la creació 
de les agrupacions veterinàries. En aquell moment, l’organització professional veterinària 
espanyola es va agrupar sota el nom d’Associació Nacional de Veterinària Espanyola, i 
l’Ordre ministerial de l’aleshores Ministeri d’Agricultura de 19 d’octubre de 1940 li va 
reconèixer la denominació de Col·legi Nacional i Provincials de Veterinaris.

Posteriorment, les ordenances que el regien van ser modificades per les ordres 
ministerials de 30 d’agost de 1945 i 13 de febrer de 1957, on es va denominar l’organització 
col·legial espanyola amb el nom de Consell General i Col·legis Provincials de Veterinaris 
d’Espanya. Aquestes ordenances, en vigor fins al 1970, regulaven l’exercici professional 
d’acord amb les estructures legals i professionals que aleshores regien. Les profundes 
modificacions legals que es van fer durant els anys seixanta respecte a les eleccions de 
les organitzacions col·legials, a la seva representativitat i, particularment, a l’exercici 
professional veterinari, van portar a la seva substitució per l’Ordre del Ministeri 
d’Agricultura de 25 de setembre de 1970, posteriorment modificada als anys vuitanta.

En l’actualitat, l’Organització Col·legial Veterinària es regeix per uns estatuts aprovats 
pel Reial decret 1840/2000, de 10 de novembre, pel qual s’aproven els Estatuts generals 
de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, vigents fins a l’actualitat.

Tanmateix, el procés d’adaptació de l’ordenament jurídic espanyol als canvis que 
introdueix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, i les seves normes de 
transposició, fa necessari aprovar uns nous estatuts de l’Organització Col·legial 
Veterinària Espanyola.

Aquesta modificació ha suposat un profund canvi normatiu en la regulació dels 
col·legis professionals i dels consells generals d’aquestes organitzacions d’estructura 
múltiple, com la veterinària. Això exigeix una modificació dels estatuts generals per 
adequar-los a la nova realitat jurídica.

Així, amb l’objecte d’actualitzar-ne els Estatuts i d’adaptar-los a les modificacions que 
incorpora la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, la Llei 25/2009, de 22 
de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, aquest Reial decret aprova els nous 
Estatuts de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola.

El Consell General de Col·legis de Veterinaris d’Espanya, un cop escoltats els 
col·legis professionals de la seva especialitat, ha elevat una proposta de nous estatuts a 
la consideració del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el que 
preveu l’article 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 22 de febrer de 2013,
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DISPOSO:

Article únic. Aprovació dels Estatuts generals de l’Organització Col·legial Veterinària 
Espanyola.

Aquest Reial decret té per objecte l’aprovació dels Estatuts generals de l’Organització 
Col·legial Veterinària Espanyola, el text dels quals figura a l’annex d’aquesta disposició.

Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 1840/2000, de 10 de novembre.

Queda derogat el Reial decret 1840/2000, de 10 de novembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar les bases del règim 
jurídic de les administracions públiques.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de febrer de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX

Estatuts generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola

TÍTOL I

Disposicions generals

CAPÍTOL I

Naturalesa jurídica de l’Organització Col·legial Veterinària

Article 1. Naturalesa jurídica de l’Organització Col·legial Veterinària.

1. L’Organització Col·legial Veterinària està integrada per: el Consell General de 
Col·legis Veterinaris d’Espanya; els consells de col·legis existents a les comunitats 
autònomes i els que, si s’escau, es constitueixin, i els col·legis oficials de veterinaris 
existents a cada província i a les ciutats de Ceuta i Melilla. Tots aquests són corporacions 
de dret públic, que es regeixen, en desplegament del que disposa l’article 36 de la 
Constitució, per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals, per les lleis 
autonòmiques de col·legis professionals i pel que disposen aquests Estatuts generals. La 
seva estructura i el seu funcionament són democràtics, tenen caràcter representatiu i 
personalitat jurídica pròpia, independents de l’Administració de l’Estat i de la de les 
comunitats autònomes, si s’escau, de les quals no formen part integrant, sense perjudici 
de les relacions de dret públic que, amb elles, legalment els corresponguin.

2. El Consell General, els consells de col·legis autonòmics i els col·legis oficials de 
veterinaris, dins del seu propi i respectiu àmbit d’actuació, gaudeixen separadament i 
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individualment de plena capacitat per complir els seus fins, i poden adquirir a títol onerós 
o lucratiu, alienar, vendre, gravar, posseir i reivindicar tota classe de béns; contraure 
obligacions i, en general, ser titulars de tota classe de drets, executar o suportar qualsevol 
acció judicial, reclamació o recurs en totes les vies i jurisdiccions, civil, penal, laboral, 
contenciosa administrativa, econòmica administrativa, i fins i tot els recursos extraordinaris 
de revisió i cassació en l’àmbit de la seva competència.

3. La representació legal del Consell General, dels consells de col·legis autonòmics 
i dels col·legis oficials, judicial o extrajudicial, recau en els seus respectius presidents, que 
estan legitimats per atorgar poders generals o especials a procuradors, lletrats o a 
qualsevol classe de mandataris, amb l’acord previ de les juntes de govern respectives.

4. D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, quan ho estableixi una 
llei estatal, els col·legis professionals han d’agrupar obligatòriament tots els veterinaris 
que exerceixin la professió en qualsevol de les seves modalitats, ja sigui lliurement, en 
entitats privades i en tota activitat de la mateixa índole en què calgui estar en possessió 
del títol, o sempre que aquesta titulació sigui condició per exercir-la. Voluntàriament poden 
sol·licitar col·legiar-se els qui, amb títol de veterinari, no exerceixin la professió.

No estan obligats a col·legiar-se els militars de carrera que pertanyen al cos militar de 
sanitat, especialitat fonamental veterinària, i els militars de complement adscrits al mateix 
cos amb la mateixa especialitat fonamental d’acord amb el que preveu l’article 42 de la 
Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

5. L’Organització Col·legial de la professió veterinària espanyola té com a emblema 
el següent:

a) Un camp de fons amb uns monticles rere els quals apareix el disc del sol naixent, 
al voltant del qual hi ha la inscripció «Hygia Pecoris, Salus Populi».

b) Davant d’aquest motiu apareixen dues ovelles enmig de les quals hi ha la Creu 
de Malta.

c) Tot això està envoltat per dues branques arquejades de fulles de llorer que 
convergeixen de baix a dalt.

6. L’Organització Col·legial Veterinària Espanyola està col·locada sota el patronatge 
de sant Francesc d’Assís.

7. L’emblema es reflecteix en la medalla corporativa que han d’utilitzar tots els 
membres dels òrgans rectors de l’Organització Col·legial Veterinària (presidents de 
col·legis oficials provincials, membres dels consells de col·legis de comunitats autònomes 
i del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya) en els actes oficials i les 
circumstàncies d’honor i protocol a què assisteixin en representació de la professió 
col·legiada.

L’emblema corporatiu es materialitza en una medalla suspesa en cordó de seda verda 
amb espiral de fil d’or.

CAPÍTOL II

Relacions amb l’Administració General de l’Estat

Article 2. Relacions amb l’Administració General de l’Estat.

1. El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya es relaciona amb 
l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

2. L’Organització Col·legial Veterinària, destinada a col·laborar en la realització de 
l’interès general, gaudeix de l’empara de la Llei i del reconeixement per l’Estat, les 
comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

3. El Consell General, els consells de col·legis autonòmics i els col·legis oficials 
tenen el tractament d’il·lustre i els seus presidents el d’il·lustríssims senyors.
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CAPÍTOL III

Fins de l’Organització Col·legial Veterinària

Article 3. Fins de l’Organització Col·legial Veterinària.

Són fins de l’Organització Col·legial Veterinària:

1. L’ordenació, en l’àmbit de la seva competència, de l’exercici de la professió 
veterinària, la representació institucional exclusiva d’aquesta quan estigui subjecta a 
col·legiació obligatòria, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la 
protecció dels interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats, tot 
això sense perjudici de la competència de l’Administració Pública per raó de la relació 
funcionarial.

2. La salvaguarda i l’observança dels principis deontològics i eticosocials de la 
professió veterinària i de la seva dignitat i prestigi, per a la qual cosa li correspon elaborar 
els codis corresponents i la seva aplicació.

3. La promoció, per tots els mitjans al seu abast, de la millora constant dels nivells 
científic, cultural, econòmic i social dels col·legiats, per a la qual cosa pot organitzar i 
mantenir tota mena d’institucions culturals i sistemes de previsió i protecció social.

4. La col·laboració amb els poders públics en la consecució de la salut de les 
persones i els animals, la millora de la ramaderia espanyola i la regulació i l’ordenació 
més eficients, justes i equitatives del sector ramader i alimentari des de la fase de 
producció fins al consum, així com l’atenció al medi ambient.

CAPÍTOL IV

Àmbit i distribució territorial de l’Organització Col·legial Veterinària

Article 4. Competència territorial.

El Consell General de Col·legis Veterinaris estén la seva competència a tot el territori 
espanyol. El seu domicili, amb la totalitat dels seus serveis, radica a Madrid, sense 
perjudici de poder celebrar reunions a qualsevol altre lloc del territori espanyol, quan ho 
aprovi la majoria dels seus components.

Els col·legis oficials de veterinaris estenen la seva competència, respectivament, a 
cadascuna de les províncies que integren el territori d’Espanya i a les ciutats de Ceuta i 
Melilla.

Els consells de col·legis veterinaris d’àmbit autonòmic que es constitueixin tenen la 
denominació, la composició, les competències i les funcions que els corresponguin dins 
del territori respectiu, d’acord amb la legislació aplicable.

TÍTOL II

Estatuts del Consell General de Col·legis Veterinaris

CAPÍTOL I

Naturalesa i funcions

Article 5. Naturalesa.

El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya és l’òrgan superior representatiu 
i coordinador en l’àmbit estatal i internacional dels il·lustres col·legis oficials de veterinaris 
d’Espanya. Té, a tots els efectes, la condició de corporació de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat per complir els seus fins.
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Article 6. Funcions.

Són funcions del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya:

a) Les que atribueix l’article 5 de la Llei de col·legis professionals als col·legis oficials 
de veterinaris, quan tinguin àmbit o repercussió nacional o internacional.

b) Les que siguin aplicables en virtut de l’article 9 de la mateixa Llei i totes les altres 
que se li puguin atribuir en virtut de disposicions generals o especials.

c) Ostentar la representació exclusiva i la defensa de la professió veterinària, quan 
estigui subjecta a col·legiació obligatòria, adoptant com a pròpies les seves aspiracions 
legítimes, dins de l’àmbit de les seves competències respectives.

d) Emetre els informes que li sol·licitin l’Administració, els col·legis de veterinaris i 
les corporacions oficials respecte a assumptes relacionats amb els seus fins o que acordi 
formular per iniciativa pròpia i intervenir en totes les qüestions que afectin la veterinària 
espanyola, emetent preceptivament informe sobre qualsevol altre projecte de disposició 
estatal que afecti les condicions generals de l’exercici professional, entre les quals figuren 
l’àmbit, els títols oficials requerits, les condicions d’exercici i el règim d’incompatibilitats 
amb altres professions. Emetre preceptivament informe sobre tot projecte estatal de 
modificació de la legislació sobre col·legis professionals.

e) Vetllar pel prestigi de la professió de veterinari i tenir cura d’ordenar i harmonitzar 
en tot moment l’actuació de la professió amb les exigències de l’interès general. La 
promoció i realització d’activitats de cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària, 
tant en l’àmbit nacional com internacional.

f) Representar i ser portaveu del conjunt dels il·lustres col·legis oficials de veterinaris 
d’Espanya en l’àmbit estatal i internacional.

g) Defensar els drets dels col·legis oficials de veterinaris, així com els dels seus 
col·legiats quan li ho requereixi el col·legi respectiu o ho determinin les lleis. El Consell 
General pot promoure, en el compliment dels fins esmentats, les accions i els recursos 
que siguin procedents davant les autoritats i jurisdiccions competents, sense perjudici de 
la legitimació que correspongui a cadascun dels diferents col·legis oficials de veterinaris 
o, individualment, a cada veterinari.

h) Elaborar els Estatuts generals de l’Organització Col·legial Veterinària, així com 
les seves modificacions, que ha d’aprovar el Govern. Amb caràcter previ, s’han de 
sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General de Presidents d’aquest Consell General.

i) Establir les relacions amb els organismes i les corporacions similars d’altres 
països, així com amb les organitzacions internacionals, i assumir la representació de la 
veterinària espanyola en els termes que assenyala l’article 1.3 de la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer.

j) Dirimir els conflictes que es puguin suscitar entre col·legis que pertanyen a 
comunitats autònomes diferents en l’àmbit de les seves competències.

k) Resoldre els recursos que s’interposin contra els acords dels col·legis en els 
termes que preveuen aquests Estatuts generals, quan així ho prevegin els seus Estatuts 
particulars, ho disposi la legislació autonòmica corresponent i també en absència 
d’aquesta legislació.

l) Totes les funcions que redundin en benefici de la protecció dels interessos dels 
consumidors i usuaris dels serveis dels col·legiats.

m) Establir models de documents i impresos que s’utilitzen en l’activitat professional 
dels veterinaris, sempre que es tracti de documents que hagin de ser uniformes en tot el 
territori nacional i, per tant, sense perjudici d’altres models de documents que per raó de 
la legislació autonòmica hagin d’existir dins del territori de la comunitat respectiva i puguin 
preveure els Estatuts particulars.

n) Adoptar les mesures necessàries perquè els col·legis compleixin les resolucions 
del mateix Consell General, dictades en matèria de la seva competència, a petició dels 
mateixos col·legis afectats.

ñ) Exercir, en l’àmbit de les seves competències, les funcions disciplinàries respecte 
als membres de les juntes de govern dels col·legis oficials de veterinaris, així com 
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respecte als membres del mateix Consell General, en els termes que preveuen aquests 
Estatuts. Igualment, li correspon portar el fitxer i el registre, d’àmbit estatal, de les sancions 
que afectin els veterinaris.

o) Elaborar i aprovar els seus pressupostos anuals i el seu compte de liquidació, així 
com l’aportació equitativa dels col·legis oficials i el seu règim. Igualment, pot subvencionar 
el règim econòmic dels organismes col·legials que ho requereixin, cas en el qual està 
facultat per verificar que la subvenció s’ha destinat a la finalitat per a la qual es va 
sol·licitar.

p) En general, en matèria econòmica i sense cap exclusió, fer, respecte al patrimoni 
propi del Consell, tota mena d’actes de disposició i de gravamen i, en especial: 1) 
administrar béns; 2) pagar i cobrar quantitats; 3) fer efectius lliuraments, donar o acceptar 
béns en o per a pagament; 4) atorgar transaccions, compromisos i renúncies; 5) comprar, 
vendre, retreure i permutar, purament o condicionalment amb preu confessat o ajornat o 
pagat al comptat tota classe de béns mobles i immobles, drets reals i personals; 6) 
dissoldre comunitats de béns i condominis, declarar obres noves, millores i excés de 
cabuda; 7) constituir, acceptar, dividir, alienar, gravar, redimir i extingir usdefruits, 
servituds, opcions i arrendaments inscriptibles i altres drets reals, exercitant totes les 
facultats que se’n deriven; 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 o impugnar particions d’herència i llegar o rebre llegats; 
11) contractar, modificar, rescindir i liquidar assegurances de tota mena; 12) operar en 
caixes oficials, caixes d’estalvis i bancs, fins i tot el d’Espanya i les seves sucursals, fent 
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; 13) lliurar, acceptar, 
endossar, cobrar, intervenir i cobrar lletres de canvi i altres efectes; 14) comprar, vendre, 
canviar i pignorar valors i cobrar-ne els interessos, els dividends i les amortitzacions, 
concertar pòlisses de crèdit, ja sigui personal o amb pignoració de valors, amb bancs i 
establiments de crèdit, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals, signant els 
documents oportuns, i 15) modificar, transferir, cancel·lar, retirar i constituir dipòsits 
d’efectiu o valors provisionals o definitius.

q) 1) Instar actes notarials de tota mena; fer, acceptar i contestar notificacions i 
requeriments notarials; 2) comparèixer davant centres i organismes de l’Estat, comunitats 
autònomes, ciutats de Ceuta i Melilla, província i municipi, jutges, tribunals, fiscalies, 
delegacions, comitès, juntes, jurats i comissions, i en aquests instar, seguir i acabar com 
a actor, demandat o en qualsevol altre concepte tota mena d’expedients, judicis i 
procediments civils, penals, administratius, contenciosos administratius, governatius, 
laborals, de tots els graus, jurisdiccions i instàncies, elevant peticions i exercint accions i 
excepcions en qualssevol procediments, tràmits i recursos, fins i tot de cassació, prestar 
quan es requereixi la ratificació personal; i atorgar poders amb les facultats que detalli; 
revocar poders i substitucions; 3) interposar tota mena de recursos davant l’Administració 
de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla, província o 
municipis, i 4) acceptar, exercir i renunciar, dins del seu àmbit de competència, mandats i 
poders dels col·legis oficials de veterinaris.

r) Adoptar les mesures que condueixin a evitar l’intrusisme en l’exercici professional, 
per a la persecució, denúncia i, si s’escau, sanció del qual el Consell General està 
àmpliament i especialment legitimat, sense perjudici de la iniciativa i competència de cada 
col·legi.

s) Impedir la competència deslleial i vetllar per la plena efectivitat de les lleis que 
regulin les incompatibilitats de l’exercici de la veterinària amb altres professions.

t) Formar i mantenir actualitzat el cens d’àmbit estatal dels veterinaris espanyols 
(altes, baixes, etc.) i dels veterinaris procedents d’altres estats membres de la Unió 
Europea i de tercers països, així com el Registre general de societats professionals, i pot 
donar a les dades la publicitat que preveu o autoritza legalment l’Assemblea General de 
Presidents, així com emetre, amb el vistiplau del president, els certificats que se li 
sol·licitin.
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u) Designar representants de la veterinària perquè participin en els consells i 
organismes consultius de l’Administració d’àmbit nacional i internacional. Cooperar amb 
els poders públics en la formulació de la política sanitària i alimentària, participant en 
l’elaboració de totes les disposicions que afectin la veterinària de salut pública, el medi 
ambient, la higiene alimentària, la producció i sanitat animal, el desenvolupament ramader, 
la protecció i el benestar animal, la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris 
dels serveis dels seus col·legiats i totes les altres disposicions que es relacionin amb 
aquests fins.

v) Organitzar amb caràcter nacional institucions i serveis d’assegurament, 
assistència i previsió per als veterinaris i col·laborar amb l’Administració per aplicar-los el 
sistema de Seguretat Social més adequat.

w) Elaborar i aprovar un codi deontològic d’àmbit estatal de normes ordenadores de 
l’exercici de la professió veterinària, el qual ha de tenir caràcter obligatori, i aplicar i 
interpretar aquestes normes, vetllant per la seva observança i la seva execució uniforme. 
Ha d’estar subjecte a les lleis i ser accessible de forma telemàtica, d’acord amb el que 
disposa la legislació de col·legis professionals.

x) Col·laborar amb la funció de perfeccionament professional, participant en 
l’elaboració dels plans oficials d’estudis, si aquests centres els ho requereixen, controlant 
i coadjuvant a la docència de graduats i acabats de graduar i la formació continuada i 
participant en la formació i el registre d’especialistes i la seva titulació, d’acord amb 
l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei de col·legis professionals.

y) Organitzar tots els serveis d’assessorament científic, jurídic, administratiu, laboral 
i fiscal que siguin necessaris o convenients per a una millor orientació i defensa dels 
col·legis de veterinaris i els seus col·legiats, així com la publicació de tots els mitjans 
informatius que consideri pertinents. Intentar aconseguir el major nivell d’ocupació dels 
col·legiats, sense perjudici de declarar la incompatibilitat de l’exercici professional quan, 
èticament i deontològicament, així ho consideri. Impulsar i desenvolupar, a través dels 
col·legis oficials de veterinaris, la mediació, així com desenvolupar funcions d’arbitratge, 
nacional i internacional, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

z) Editar els mitjans d’expressió i comunicació del Consell General, que s’han de 
regir per la normativa que existeixi a aquest efecte.

També corresponen al Consell General, finalment, totes les altres funcions i 
prerrogatives que estableixin les disposicions vigents i les que se li puguin atribuir en el 
futur.

CAPÍTOL II

Constitució i òrgans del Consell General

Secció 1a

Article 7. Constitució.

El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya està integrat per l’Assemblea 
General de Presidents, per la Junta Interterritorial i per la Junta Executiva Permanent.

Article 8. Condicions per ser elegible.

Són condicions d’elegibilitat per a qualsevol dels òrgans que integren el Consell 
General: trobar-se en l’exercici de la professió; no trobar-se incurs en cap de les 
incompatibilitats que preveu la Llei de col·legis professionals, els Estatuts generals de 
l’Organització Col·legial Veterinària o altres disposicions legals, i tenir una antiguitat de 
col·legiació de, com a mínim, cinc anys, que a més han de ser ininterromputs, per a 
qualsevol dels càrrecs de la Junta Executiva Permanent, llevat del cas del president, per 
al qual es requereix una antiguitat de col·legiació mínima de deu anys.
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Secció 2a De l’Assemblea General de Presidents

Article 9. Assemblea General de Presidents.

L’Assemblea General de Presidents dels col·legis oficials de veterinaris, òrgan suprem 
del Consell General, està integrada per:

a) Un president.
b) Un vicepresident.
c) Un secretari general.
d) Els presidents de tots els col·legis oficials de veterinaris.

Article 10. Funcions de l’Assemblea General de Presidents de col·legis oficials.

Corresponen a l’Assemblea General, entre d’altres, les funcions següents:

a) Aprovar la liquidació del pressupost i la memòria anual dels exercicis econòmics 
corresponents del Consell General, que ha de redactar el secretari general dins del primer 
trimestre de cada any.

b) Aprovar el pressupost corresponent d’ingressos i despeses del Consell General 
per a l’exercici econòmic següent, que s’ha de presentar l’últim trimestre de cada any.

c) Totes aquelles qüestions que per la seva importància i transcendència li sotmetin 
a estudi i aprovació la Junta Interterritorial i la Junta Executiva Permanent.

d) Ratificar, en l’àmbit de les seves competències, les sancions que la Junta 
Executiva Permanent del Consell General imposi a membres del mateix Consell o a 
membres de la Junta de Govern del Col·legi, en els termes que preveuen aquests Estatuts 
generals.

e) Aprovar el Codi deontològic per a l’exercici de la professió i les seves 
modificacions.

f) Aprovar el programa de govern per al mandat corresponent, la memòria anual 
d’activitats i l’informe anual sobre l’estat de la professió.

g) Aprovar els Estatuts generals de la professió, les seves modificacions, els 
reglaments de règim interior i altres de funcionament.

h) Exercir i votar la moció de censura contra la Junta Executiva Permanent o algun 
dels seus membres, en els termes que preveuen aquests Estatuts.

i) Votar la qüestió de confiança plantejada per la Junta Executiva Permanent o per 
algun dels seus membres, en els termes que preveuen aquests Estatuts.

Article 11. Reunions de l’Assemblea General.

1. L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari tres vegades l’any, sense 
perjudici que sigui convocada pel president, amb caràcter extraordinari, quan la 
importància dels assumptes ho requereixi. El president ha de convocar l’Assemblea, 
també amb caràcter extraordinari, si ho sol·licita la meitat més un dels presidents dels 
col·legis. A la primera Assemblea General de cada any natural, el president ha de 
presentar la memòria d’activitats de l’any anterior i un informe sobre l’estat de la professió.

2. Les convocatòries per a la reunió de l’Assemblea General les ha de fer la 
secretaria, amb el mandat previ de la presidència, amb vint dies naturals d’antelació, com 
a mínim, llevat de casos d’urgència, en què es poden convocar per qualsevol mitjà de 
comunicació amb quaranta-vuit hores d’anticipació.

3. Les convocatòries s’han de formular per escrit i s’han d’acompanyar amb l’ordre 
del dia corresponent. En la convocatòria s’ha de fer constar, si escau, la celebració de la 
sessió en segona convocatòria, i entre la primera i la segona convocatòria de la reunió no 
hi pot haver un termini inferior a mitja hora.

4. Queda vàlidament constituïda l’Assemblea, en primera convocatòria, quan 
concorrin la majoria dels seus membres. Queda vàlidament constituïda en segona 
convocatòria quan assisteixin, com a mínim, un terç dels components de l’Assemblea. En 
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les dues convocatòries hi ha de ser present, necessàriament per a la validesa dels acords 
adoptats, també el president i el secretari general, o les persones en qui aquests deleguin.

5. Les reunions de l’Assemblea General no són públiques. No s’admeten els vots 
delegats, però sí que s’admet, en canvi, la representació degudament acreditada. Els 
acords s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents. Es pot convocar, amb caràcter 
assessor, qualsevol persona que la Junta consideri idònia. El president té vot de qualitat 
en cas d’empat en la votació. Es prohibeix adoptar acords respecte a assumptes que no 
figurin en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l’Assemblea 
General i es declari la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 12. De la moció de censura.

1. El vot de censura a la Junta Executiva Permanent o a algun dels seus membres 
competeix sempre a l’Assemblea General extraordinària de presidents, convocada a 
aquest sol efecte.

2. La sol·licitud d’aquesta convocatòria d’Assemblea General extraordinària de 
presidents requereix la signatura d’un mínim de la meitat més un dels presidents de 
col·legis que la integren. La sol·licitud ha d’expressar amb claredat les raons o els motius 
en què es fonamenta.

3. L’Assemblea General extraordinària de presidents ha de tenir lloc dins dels trenta 
dies hàbils comptats des de l’endemà en què s’hagi presentat la sol·licitud i no s’hi poden 
tractar més assumptes que els que expressa la convocatòria.

4. Per tal que el vot de censura s’aprovi i es produeixi el consegüent cessament de 
la Junta Executiva Permanent o del membre d’aquest òrgan al qual afecti, és necessari el 
vot favorable de les dues terceres parts de la totalitat dels presidents de col·legis que 
integren l’Assemblea General.

Si el vot de censura és aprovat per la majoria referida en el paràgraf anterior, s’han de 
convocar eleccions en la forma que preveuen aquests Estatuts generals.

Article 13. De la qüestió de confiança.

1. La Junta Executiva Permanent o qualsevol dels seus membres pot plantejar 
davant l’Assemblea General de Presidents la qüestió de confiança sobre el seu programa 
d’actuacions si considera que aquest està contestat majoritàriament o sobre la seva 
actuació en l’acompliment de les seves funcions.

2. L’atorgament o rebuig de la confiança competeix sempre a l’Assemblea General 
extraordinària de presidents, convocada a aquest sol efecte per la Junta Executiva 
Permanent del Consell, per acord d’aquesta o a petició d’un dels seus membres que 
vulgui plantejar individualment la qüestió de confiança.

3. La confiança s’entén atorgada quan voti a favor la majoria simple dels assistents, 
en els termes que preveu l’article 11 d’aquests Estatuts.

Secció 3a De la Junta Interterritorial

Article 14. Junta Interterritorial del Consell General.

1. La Junta Interterritorial del Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya 
està integrada per:

a) El president.
b) El secretari general.
c) Un conseller integrant de la Junta Executiva Permanent.
d) Un representant per cadascuna de les comunitats autònomes i les ciutats de 

Ceuta i Melilla, que ha d’ostentar la condició de president del Consell de Col·legis de la 
comunitat autònoma que correspongui (o persona que legalment el representi) o, si no 
n’hi ha, que s’ha de designar d’acord amb el sistema d’elecció que a aquest efecte 
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estableixin els Estatuts particulars dels col·legis esmentats i els del Consell de Col·legis 
de la comunitat autònoma, si s’escau.

2. A manca d’aquesta previsió estatutària, el representant s’ha d’elegir mitjançant 
votació personal dels presidents de col·legis de les províncies que integren la comunitat 
autònoma.

3. Si hi ha un sol col·legi de veterinaris a la comunitat autònoma o a les ciutats de 
Ceuta i Melilla, el seu president ha de formar part directament d’aquest òrgan com a 
representant d’aquesta.

Article 15. Reunions de la Junta Interterritorial del Consell General.

1. La Junta Interterritorial del Consell General es reuneix ordinàriament tres vegades 
l’any, sense perjudici que, quan els assumptes ho requereixin, segons el parer del 
president, ho faci amb més freqüència.

2. També s’ha de reunir amb caràcter extraordinari quan ho sol·licitin almenys els 
representants de set comunitats autònomes, que han de motivar la petició i acompanyar-la 
de l’ordre del dia corresponent per a la sessió de la qual sol·liciten la convocatòria.

3. Les convocatòries de la Junta Interterritorial, amb l’ordre del dia, s’han de cursar 
amb vint dies naturals d’antelació, com a mínim, llevat de casos d’urgència, en què es 
poden convocar amb quaranta-vuit hores d’antelació, i, obligatòriament, per escrit o per 
qualsevol mitjà de comunicació. Del contingut de l’ordre del dia se n’ha de donar compte 
a tots els col·legis.

4. En la convocatòria s’ha de fer constar, si escau, la celebració de la sessió en 
segona convocatòria, i entre la primera i la segona convocatòria de la reunió no hi pot 
haver un termini inferior a mitja hora.

5. La Junta Interterritorial pot traslladar a la decisió de l’Assemblea qüestions que 
siguin de la seva competència. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple. Es prohibeix 
adoptar acords respecte a assumptes que no figurin a l’ordre del dia, llevat que hi siguin 
presents tots els membres de la Junta Interterritorial i es declari la urgència de l’assumpte 
amb el vot favorable de la majoria.

En qualsevol cas, per tal que els acords es considerin vàlids en primera convocatòria, 
ha d’assistir a la reunió la meitat més un dels seus membres.

Són vàlids els acords adoptats en la segona convocatòria quan hi assisteixin, com a 
mínim, una tercera part dels components de la Junta Interterritorial. En les dues 
convocatòries també hi ha de ser present, necessàriament per a la validesa dels acords 
adoptats, el president i el secretari general, o les persones en qui aquests deleguin.

6. La Junta Interterritorial pot convocar, amb caràcter assessor, qualsevol persona 
que consideri idònia. Quan l’assumpte objecte de debat afecti alguna de les àrees de 
gestió encomanades a qualsevol dels consellers que integren la Junta Executiva 
Permanent, que no formin part a més de la Junta Interterritorial, aquests han d’assistir a la 
sessió de què es tracti, si bé ho han de fer amb veu però sense vot.

7. Les reunions de la Junta Interterritorial no són públiques. L’assistència i l’exercici 
de drets polítics a la Junta Interterritorial és personal, i no s’admeten delegacions en 
representants d’altres comunitats autònomes. Sí que s’admet, en canvi, la representació 
degudament acreditada, de conformitat amb els Estatuts particulars dels col·legis i del 
Consell de Col·legis de la comunitat autònoma, si s’escau, a través d’un altre membre de 
l’òrgan de govern del consell autonòmic respectiu o del de qualsevol col·legi de la mateixa 
comunitat autònoma.

8. De les actes de les reunions se n’ha de donar trasllat a tots els col·legis oficials de 
veterinaris.

9. Correspon a la Junta Interterritorial:

a) Coordinar els interessos dels diferents col·legis oficials de veterinaris (sempre 
que s’hi trobin implicats col·legis que pertanyen a diferents comunitats autònomes) i dels 
consells de col·legis de les comunitats autònomes, si s’escau.
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b) Ser l’òrgan de comunicació i informació de les corporacions de les diferents 
comunitats autònomes, en el qual s’han de debatre en comú les qüestions de política 
professional o d’una altra índole de cadascun dels territoris autonòmics i les que afectin 
tot el territori nacional.

c) Traslladar les propostes en matèries de la seva competència a la Junta Executiva 
Permanent o a l’Assemblea General de Presidents, segons escaigui.

Secció 4a De la Junta Executiva Permanent del Consell General

Article 16. Elecció del president, vicepresident i secretari general.

El president, el vicepresident i el secretari general són elegits per tots els presidents 
dels col·legis oficials de veterinaris d’Espanya o pels qui estatutàriament els representin, 
d’entre els presidents de col·legi integrants de l’Assemblea General que compleixin els 
requisits de l’article 8. També és elegible, a més dels anteriors, qui ostenti el càrrec de 
president del Consell General quan opti a la reelecció.

Amb independència del que disposa el paràgraf anterior, en el cas particular del 
president del Consell General, també és elegible qualsevol dels col·legiats, sempre que, 
almenys, tingui una antiguitat de col·legiació mínima de deu anys i presenti la seva 
candidatura amb la signatura de quinze presidents de col·legis.

Article 17. Elecció dels consellers de la Junta Executiva Permanent.

Entre els membres de l’Assemblea General de Presidents i també pels seus integrants 
s’han d’elegir els consellers de la Junta Executiva Permanent, en nombre de vuit, els 
quals han d’assumir la titularitat de les diferents seccions.

Article 18. Cessament dels membres de la Junta Executiva Permanent.

Els membres de la Junta Executiva Permanent cessen en els seus càrrecs per les 
causes següents:

a) Condemna per sentència ferma que comporta la inhabilitació absoluta o especial 
per a càrrec públic.

b) Sanció disciplinària ferma per la comissió de falta molt greu.
c) Pèrdua de la confiança del president raonada davant l’Assemblea General i 

després de l’aprovació d’aquesta.
d) Faltes d’assistència durant tres reunions consecutives de la Junta Executiva 

sense causa justificada.
e) Denegació per part de l’Assemblea General de Presidents de la confiança en els 

termes que preveuen aquests Estatuts.
f) Aprovació de la moció de censura en els termes que preveuen aquests Estatuts.
g) Pèrdua de les condicions d’elegibilitat expressades als articles 8 i 16.
h) Renúncia expressa de l’interessat davant l’Assemblea General de Presidents.
i) Expiració o fi del termini per al qual es van elegir.
j) Per nomenament per a un càrrec polític de caràcter executiu del Govern o de 

l’Administració General de l’Estat, autonòmica, local o institucional, o per a qualsevol altre 
que estigui afecte per la legislació estatal o autonòmica vigent en matèria 
d’incompatibilitats.

Si durant el mandat dels membres de la Junta Executiva Permanent del Consell 
General es produeix alguna vacant, aquesta s’ha de notificar a l’Assemblea General i s’ha 
de cobrir mitjançant l’elecció d’un substitut, president de Col·legi, en el termini de sis 
mesos, en la forma que preveuen aquests Estatuts generals. La Junta Executiva 
Permanent, amb la ratificació de l’Assemblea General de Presidents, ha de designar, si 
ho considera oportú, un substitut amb caràcter d’interinitat, fins que es verifiqui la 
convocatòria d’eleccions, en el termini abans esmentat.
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Una vegada s’hagi verificat l’elecció, l’electe ha de romandre en el càrrec fins que 
s’esgoti el mandat electoral per al qual es van elegir la resta dels membres de la Junta, 
inclòs el que va causar la vacant.

Article 19. Convocatòria d’eleccions als càrrecs de la Junta Executiva Permanent del 
Consell General.

El Consell General ha de convocar les eleccions als càrrecs de la Junta Executiva 
Permanent amb una antelació, com a mínim, de dos mesos abans que expiri el mandat. 
L’acord s’ha de comunicar als col·legis per escrit. Les candidatures respectives són 
obertes i s’han de fer arribar al Consell amb trenta dies d’antelació a la data en què 
s’hagin de celebrar les eleccions. En els cinc dies següents, el Consell General ha de 
comunicar als col·legis els candidats que, com que reuneixen els requisits oportuns, han 
estat proclamats.

Es proclamen candidats tots els qui reuneixin les circumstàncies al·ludides a l’article 8 
i expressin per escrit, davant l’òrgan que els ha d’elegir, el seu desig exprés de 
presentar-se a l’elecció i el càrrec al qual volen optar.

Una vegada convocat el procés electoral, la Junta Executiva Permanent completa 
passa a la situació de «en funcions», en què no pot adoptar acords que comprometin, 
pressupostàriament, el futur equip que es formi a conseqüència del procés electoral 
iniciat.

Article 20. Procediment electoral.

L’elecció per als càrrecs de la Junta Executiva Permanent del Consell General s’ha 
d’efectuar per votació personal a la seu del Consell, conforme als articles precedents i 
d’acord amb la normativa electoral que reglamentàriament aprovi l’Organització Col·legial 
Veterinària. S’ha d’acceptar la representació degudament acreditada del president del 
col·legi respectiu per qualsevol dels membres de la Junta de Govern corresponent, però 
en cap cas la delegació en el president o qualsevol membre de Junta de Govern que 
pertanyin a un altre col·legi. Excepcionalment, i per acord de la Junta Executiva 
Permanent, l’elecció es pot fer en un altre lloc que reuneixi les condicions de solemnitat 
que l’acte requereix.

La mesa electoral en el Consell General ha d’estar constituïda el dia i hora que es fixi 
en la convocatòria, i ha d’estar conformada per tres presidents de col·legi i els seus 
respectius suplents, la designació dels quals s’ha de fer per sorteig i és obligatori 
acceptar-la. Cadascun dels candidats pot designar a més un interventor perquè formi part 
de la mesa.

Han d’actuar de president i secretari de la mesa electoral els presidents col·legials de 
més i menys edat, respectivament, dels seus components elegits en la forma avantdita.

Finalitzada la votació, s’ha de procedir seguidament a l’escrutini dels vots que ha 
obtingut cada candidat als càrrecs objecte de l’elecció, i quan acabi aquest escrutini el 
president de la mesa ha de proclamar els que resultin electes per majoria simple. Del 
desenvolupament de la votació i del resultat de l’escrutini se n’ha d’aixecar acta 
seguidament, en la qual ha de figurar la relació nominal dels vots emesos.

S’ha de remetre còpia de l’acta a tots els col·legis oficials de veterinaris.

Article 21. Possessió i durada dels càrrecs.

Una vegada proclamats els càrrecs electes de la Junta Executiva Permanent, s’ha de 
reunir l’Assemblea General de Presidents en sessió extraordinària per procedir al relleu 
presidencial i de la resta dels càrrecs en acte protocol·lari, dirigit pel president sortint; si 
aquest repeteix en el càrrec, la investidura ha d’anar a càrrec del president col·legial de 
més edat, auxiliat pel més jove.

El mandat dels membres elegits de la Junta Executiva Permanent és de sis anys, 
computats a partir de la data de la seva presa de possessió, i poden ser reelegits. En el 
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cas del president del Consell, el que resulti elegit ha de cessar en la seva condició de 
president de col·legi, fet que no li impedeix ser reelegit president del Consell General en 
elecció successiva, encara que ja no ostenti el càrrec de president de col·legi.

En el mateix acte el president electe ha de delimitar les àrees de gestió i les 
competències corresponents a cadascun dels membres electes de la Junta Executiva 
Permanent que li correspon presidir, i també ha de presentar les línies bàsiques del seu 
programa.

Article 22. Reunions de la Junta Executiva Permanent del Consell General.

1. La Junta Executiva Permanent del Consell General es reuneix ordinàriament una 
vegada al mes, sense perjudici que, quan els assumptes ho requereixin, segons el parer 
del president o de la majoria dels seus membres integrants, ho faci amb caràcter 
extraordinari.

2. Les convocatòries de la Junta Executiva Permanent s’han de cursar amb cinc 
dies naturals d’antelació, com a mínim, i obligatòriament per escrit o per qualsevol mitjà 
de comunicació. En la citació s’ha de fer constar la celebració de la sessió en primera i 
segona convocatòria, i entre l’una i l’altra no hi pot haver un termini inferior a mitja hora.

3. Queda vàlidament constituïda la Junta Executiva Permanent del Consell General 
en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels seus membres. I 
en segona convocatòria quan concorrin a la sessió, com a mínim, una tercera part dels 
membres de la Junta Executiva Permanent. En les dues convocatòries també hi han de 
ser presents, necessàriament per a la validesa dels acords adoptats, el president i el 
secretari general, o les persones en qui aquests deleguin.

4. La Junta Executiva Permanent ha de preparar les matèries que hagi de tractar 
l’Assemblea, resoldre les qüestions administratives reglamentàries i atendre els 
assumptes urgents. Les seves reunions no són públiques.

5. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el 
president té vot de qualitat. No s’admeten delegacions per assistir a les reunions. Es 
prohibeix adoptar acords respecte a assumptes que no figurin a l’ordre del dia, llevat que 
hi siguin presents tots els membres de la Junta Executiva Permanent i es declari la 
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.

6. Es pot convocar, amb caràcter assessor, qualsevol persona que la Junta consideri 
idònia.

Article 23. Funcions de la Junta Executiva Permanent del Consell General.

Corresponen a la Junta Executiva Permanent del Consell General, entre d’altres, les 
funcions següents:

a) Aprovar la compravenda pel Consell de tota classe de béns mobles i immobles 
fins a un límit del 5 per cent del pressupost anual.

b) Acordar la convocatòria de la Junta Interterritorial i l’Assemblea General en sessió 
extraordinària en aquells casos en què ho requereixi l’índole dels assumptes.

c) Resoldre els expedients de tota mena, així com els recursos que s’interposin 
davant el Consell General, en els supòsits que preveuen aquests Estatuts.

d) Fer complir als col·legis les obligacions que els incumbeixen d’acord amb aquests 
Estatuts.

e) Fer totes les gestions que li encomanin la Junta Interterritorial i l’Assemblea i les 
necessàries per coordinar el funcionament de l’organització col·legial.

f) Preparar i presentar els pressupostos d’ingressos i despeses i les liquidacions 
d’aquests perquè els aprovi l’Assemblea.

g) Informar la Junta Interterritorial i l’Assemblea General sobre totes les qüestions 
que siguin d’interès.

h) Vigilar el compliment del «Codi deontològic per a l’exercici de la professió 
veterinària» i adoptar totes les resolucions que siguin procedents.
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i) Exercir la funció disciplinària en relació amb els membres dels òrgans de govern 
de l’Organització Col·legial Veterinària en els termes que preveu el títol VII d’aquests 
Estatuts.

j) Gestionar el Programa de govern aprovat per l’Assemblea General.
k) Qualsevol altra funció no atribuïda a la Junta Interterritorial o a l’Assemblea 

General.

Article 24. Remuneració dels càrrecs.

Tots els càrrecs del Consell General són gratuïts i, per tant, no tenen sous o 
emoluments.

Tanmateix, per raons justificades i a proposta de la Junta Executiva Permanent, 
l’Assemblea General de Presidents pot aprovar l’abonament de dietes o altres 
compensacions per a algun o alguns dels components de la Junta Executiva Permanent.

Secció 5a Dels membres de la Junta Executiva Permanent del Consell General

Article 25. President.

1. Correspon al president ostentar la representació màxima de l’Organització 
Col·legial Veterinària en l’àmbit estatal i internacional, i li és assignat l’exercici de tots els 
drets i les funcions que li atribueixin la Llei de col·legis professionals i aquests Estatuts en 
totes les relacions amb els poders públics, entitats, corporacions i persones jurídiques o 
físiques de qualsevol ordre, sempre que es tracti de matèries que comportin caràcter 
general per a la professió: exercitar les accions que corresponguin, en defensa dels drets 
dels col·legiats, davant els tribunals de justícia i les autoritats de tota classe; autoritzar els 
informes i les comunicacions que s’hagin de cursar, i executar o fer que s’executin els 
acords que, si s’escau, adoptin l’Assemblea General, la Junta Interterritorial o la Junta 
Executiva Permanent.

2. Ha de convocar, presidir i aixecar les sessions de l’Assemblea General de 
Presidents, de la Junta Interterritorial i de la Junta Executiva Permanent; ha de mantenir 
l’ordre i l’ús de la paraula i decidir els empats en les votacions. Ha d’autoritzar les actes i 
els certificats que siguin procedents i presidir, ell mateix o per delegació seva, totes les 
comissions que es designin, com també qualsevol junta, reunió o sessió a la qual 
assisteixi. S’ha de responsabilitzar de l’Oficina de Premsa del Consell General.

3. Ha de visar els lliuraments per a la inversió de fons i els talons necessaris per al 
moviment dels comptes oberts a nom del Consell que expedeixi el conseller de la Secció 
Econòmica.

4. Ha de visar els escrits, documents, certificats i informes, etc., del Consell que no 
siguin de mer tràmit.

El càrrec de president és gratuït. Tanmateix, en els pressupostos anuals, s’han de 
fixar les partides necessàries per atendre les despeses de representació de la presidència 
del Consell.

5. A més de l’exercici de les atribucions precedents inherents al seu càrrec, s’ha 
d’esforçar per mantenir la major harmonia i germandat entre els col·legiats, procurant que 
tot litigi entre aquests, sigui quina sigui la seva índole o naturalesa, es resolgui dins de 
l’organització col·legial, vetllant perquè les actuacions del Consell, dels consells 
autonòmics, si s’escau, i dels col·legis s’adaptin als fins de la col·legiació.

6. Ha de nomenar, a proposta de la Junta Executiva Permanent, les comissions, les 
ponències i els grups de treball que consideri necessaris per al més bon desenvolupament 
de la funció col·legial i l’estudi dels assumptes o interessos que competeixen al Consell 
General.
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Article 26. Vicepresident.

El vicepresident ha de portar a terme totes les funcions que li confereixi el president i 
ha d’assumir les d’aquest en cas d’absència, malaltia o vacant.

En cas que la presidència estigui vacant, el vicepresident l’ha d’ostentar fins que 
aquesta es cobreixi d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts generals, situació 
que s’ha de comunicar als membres de l’Assemblea General de Presidents de Col·legis.

Article 27. Secretari general.

1. És de competència del Secretari general:

a) Executar els acords de l’Assemblea General, de la Junta Interterritorial i de la 
Junta Executiva Permanent del Consell General, així com les resolucions que, d’acord 
amb els Estatuts, dicti la presidència.

b) Informar el Consell i els seus membres, amb facultat d’iniciativa, sobre tots els 
assumptes que siguin de competència del mateix Consell General.

c) Fer totes les activitats encaminades als fins que assenyalen els apartats anteriors.
d) Auxiliar el president en la seva missió i orientar i promocionar totes les iniciatives 

d’ordre tècnic i professional que s’aportin.
e) Estendre les actes de les juntes de l’Assemblea General, de la Junta Interterritorial 

i de la Junta Executiva Permanent del Consell General; donar compte de les 
immediatament anteriors, per a la seva aprovació, si s’escau, i informar, si és procedent, 
sobre els assumptes que en aquestes reunions s’hagin de tractar i li encomani el 
president.

f) Portar els llibres d’actes necessaris i estendre i autoritzar els certificats que siguin 
procedents, així com les comunicacions ordinàries i circulars que autoritzin, si s’escau, 
l’Assemblea General, la Junta Interterritorial, la Junta Executiva Permanent o el president.

g) Formar el cens de col·legiats d’Espanya inscrits en cadascun dels col·legis i 
portar un fitxer-registre de tots els que el constitueixin, així com el Registre general de 
societats professionals, amb la possibilitat de donar a les dades la publicitat que legalment 
preveu o autoritza l’Assemblea General de Presidents, així com emetre, amb el vistiplau 
del president, els certificats que li sol·licitin.

h) Proposar i gestionar tots els aspectes que condueixin a la bona marxa 
administrativa.

i) Dirigir els serveis que els Estatuts li atribueixen, i qualsevol altre que la Junta 
Executiva Permanent del Consell li encomani. Ha d’assumir la direcció de personal i de 
les dependències del Consell General, i actuar amb plenitud d’atribucions en l’exercici de 
les funcions pròpies del seu càrrec. Amb aquesta finalitat, pot escoltar les orientacions i 
els informes que, segons la naturalesa dels assumptes que s’han de resoldre, li facilitin 
l’Oficialia Major i l’Assessoria Jurídica; i totes les que consideri pertinent sol·licitar.

j) Conservar i actualitzar, amb la informació rebuda dels diferents consellers de 
secció, un fitxer on constin els premis, les recompenses i les distincions de qualsevol 
tipus que hagi atorgat el Consell General.

k) Redactar la memòria anual d’acord amb els informes escrits que li remetin els 
integrants de la Junta Executiva Permanent en relació amb les missions i les activitats 
que desenvolupa cadascun d’ells.

2. El càrrec de secretari s’exerceix gratuïtament. Tanmateix, els pressupostos del 
Consell General han de consignar les partides necessàries per atendre les despeses 
inherents al càrrec, per la necessitat d’una major dedicació en les seves activitats.

Per col·laborar en les tasques que li encomani el secretari general, hi pot haver un 
vicesecretari que n’assumeixi les funcions en cas d’absència, malaltia o vacant. L’ha de 
nomenar la Junta Executiva Permanent, a proposta del secretari general, i ha de tenir una 
dedicació i una compensació adequades.
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Article 28. Consellers membres de la Junta Executiva Permanent.

En el moment del seu nomenament se’ls assignen les funcions i competències de 
l’àrea de gestió que els encomani el president electe. Aquestes funcions s’han de 
comunicar a l’Assemblea General, per al coneixement i control oportú.

Article 29. Comissions.

1. En el Consell General hi poden haver comissions, amb finalitat exclusivament 
assessora, i s’ha d’informar l’Assemblea General de Presidents sobre la seva creació, les 
seves funcions i el seu desenvolupament.

2. En tot cas, en el Consell hi ha d’haver una comissió deontològica que assessori 
les comissions deontològiques col·legials i les juntes de govern dels col·legis, a petició 
d’aquests.

3. Cadascuna d’aquestes comissions l’ha de presidir el president o el conseller en 
qui aquest delegui, i ha d’actuar com a secretari d’aquestes el secretari general del 
Consell o el col·legiat en qui aquest delegui. Els seus membres han de ser col·legiats.

4. Les comissions han d’estar integrades pels veterinaris que, a proposta del 
conseller coordinador corresponent, nomeni la Junta Executiva Permanent del Consell 
General.

5. Els estudis, les propostes i les conclusions de cada comissió s’han de remetre a 
la Junta Executiva Permanent, que ha de decidir si els ha d’exposar i defensar, si s’escau, 
el membre que designi la comissió corresponent davant l’Assemblea General.

6. Els informes i les propostes de la seva competència, emesos per aquesta 
comissió, els ha d’exposar davant la Junta Executiva Permanent del Consell el 
representant-coordinador o el membre de la comissió que designi aquesta i, amb 
l’aprovació prèvia de l’Assemblea General del Consell, tenen caràcter vinculant.

7. La programació dels temes objecte d’estudi la pot proposar la mateixa comissió o 
el president del Consell.

8. S’han d’habilitar els mitjans econòmics necessaris per al desenvolupament dels 
programes de treball, la quantia dels quals ha de ser aprovada per l’Assemblea General 
de Presidents de Col·legis.

9. Quan els temes que ha de tractar una comissió estiguin relacionats amb l’àrea de 
competència d’una altra comissió o d’altres comissions, s’ha d’efectuar la coordinació 
necessària per a una major efectivitat.

Article 30. Delegats i delegacions.

1. La Junta Executiva Permanent del Consell General, a proposta del president, pot 
nomenar, entre els veterinaris col·legiats, delegats per al desenvolupament de diferents 
àrees de la professió veterinària.

2. Inicialment i, sense perjudici que es puguin nomenar nous delegats i/o delegacions 
per a àrees d’actuació diferents, la Junta Executiva Permanent del Consell General pot 
nomenar, de conformitat amb el que preveu el paràgraf primer d’aquest article, delegats 
i/o delegacions per a les àrees d’activitats següents:

a) Relacions internacionals, que depèn directament de la Junta Executiva Permanent 
del Consell General.

b) Formació continuada, que depèn directament de la Junta Executiva Permanent 
del Consell General.

3. Tots i cadascun dels delegats han d’informar la Junta Executiva Permanent del 
Consell General sobre el projecte d’activitats a realitzar i del resultat de les realitzades 
amb la supervisió del conseller de qui depenguin o del president, si s’escau, en totes les 
sessions de l’òrgan de govern esmentat on s’hagin de tractar qüestions de la seva 
competència.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 59  Dissabte 9 de març de 2013  Secc. I. Pàg. 17

4. Els delegats de les diferents àrees d’activitats tenen les funcions que els encomani 
la Junta Executiva Permanent sobre la base de les propostes que facin els consellers de 
secció de qui depenguin o el president, si s’escau.

5. Dels nomenaments dels delegats i les funcions encomanades se n’ha d’informar, 
preceptivament, l’Assemblea General de Presidents.

CAPÍTOL III

Personal del Consell General

Article 31. Drets i obligacions.

Els drets i les obligacions del personal del Consell General són els reconeguts i 
declarats en la legislació laboral vigent.

Article 32. Nomenament.

1. Els nomenaments, les separacions, els cessaments i les destitucions del personal 
del Consell General els ha de fer la Junta Executiva Permanent, a proposta elevada pel 
secretari del Consell, en la qualitat de cap de personal d’aquest, i n’ha de donar 
coneixement a l’Assemblea General de Presidents.

2. El procediment d’aquestes mesures, així com les sancions i les correccions 
disciplinàries, és el que consigna la normativa laboral pertinent. Per a tota la tramitació 
oficial respecte del personal del Consell General, es considera el president del Consell 
General com a cap d’empresa laboral i el secretari general com a cap de personal 
d’aquesta empresa.

Article 33. Prestacions socials.

El personal esmentat pot tenir accés, amb caràcter voluntari i amb el dictamen previ 
de la Junta Executiva Permanent, a les prestacions socials de l’organització col·legial.

Article 34. Gerent.

La Junta Executiva Permanent, si ho considera oportú, pot proposar a l’Assemblea 
General de Presidents el nomenament, mitjançant el procediment més adequat, d’un 
gerent que assumeixi la gestió diària dels diferents acords adoptats i de totes les gestions 
que se li encomanin.

El gerent és un càrrec remunerat, lligat al Consell General per una relació laboral 
d’alta direcció, i ha de ser seleccionat, preferentment, entre els col·legiats.

Article 35. Oficial major del Consell.

Hi ha d’haver, a les ordres del secretari general, un oficial major, les funcions del qual 
són: la distribució del treball, el manteniment de la disciplina, la determinació del règim 
interior i totes les funcions que li encomani el secretari general. El seu nomenament 
incumbeix a la Junta Executiva Permanent, a proposta del president del Consell.

Article 36. Assessoria Jurídica del Consell General.

L’Assessoria Jurídica ha d’informar, en dret, sobre tota mena d’expedients i recursos i 
ha d’atendre totes les consultes que li formulin els col·legis sobre la interpretació de 
disposicions oficials, normes dictades i projectes en els quals es consideri pertinent el seu 
dictamen.

La designació de l’Assessoria Jurídica correspon a la Junta Executiva Permanent.
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Article 37. Assessoria Fiscal del Consell General.

L’Assessoria Fiscal del Consell General ha d’informar en matèria pressupostària, 
comptable, sobre les obligacions mercantils, fiscals i laborals i ha d’atendre totes les 
consultes que li formulin els col·legis sobre la interpretació de disposicions i normes en 
aquesta matèria que els afectin.

La designació de l’Assessoria Fiscal correspon a la Junta Executiva Permanent.

TÍTOL III

Els col·legis oficials de veterinaris

CAPÍTOL I

Constitució i òrgans de govern

Article 38. Estatuts particulars.

1. Els col·legis oficials de veterinaris han d’elaborar els seus Estatuts particulars 
d’acord amb les normes estatals i autonòmiques, i els han de notificar al Consell General.

2. Els Estatuts particulars s’han de sotmetre a la normativa bàsica estatal i no 
contravenir el que estableixen els Estatuts generals.

3. Aquells col·legis oficials de veterinaris que no hagin elaborat els seus Estatuts 
particulars s’han de regir per les disposicions contingudes en aquests Estatuts generals.

Article 39. Òrgans de govern.

Els òrgans de govern dels col·legis oficials de veterinaris són:

a) La Junta de Govern.
b) L’Assemblea General de col·legiats.

Article 40. Juntes de govern.

1. Les juntes de govern són els òrgans rectors dels col·legis i han d’estar constituïdes 
per:

a) Un president.
b) Un secretari.
c) Quatre vocals.

2. Els Estatuts particulars de cada col·legi poden ampliar o reduir el nombre de 
vocals esmentat d’acord amb les seves peculiaritats pròpies.

3. A proposta del president, la Junta de Govern ha de designar, entre els vocals 
elegits, un vicepresident. En els col·legis hi pot haver a més un vicesecretari, que ha de 
col·laborar en les tasques que li encomani el secretari, al qual ha de substituir en casos 
d’absència, malaltia o vacant.

4. Igualment, hi pot haver un representant de la Facultat de Veterinària en les 
circumscripcions territorials on n’hi hagi, el qual ha d’ostentar la condició de col·legiat. 
Aquest representant l’ha de designar la facultat corresponent i ha d’assistir a les reunions 
en què es tractin qüestions de la seva competència, sense dret de vot.

Article 41. Condicions per ser elegible.

Per a tots els càrrecs, trobar-se en l’exercici de la professió, estar al corrent en 
l’abonament de les quotes i altres obligacions estatutàries i no estar incurs en cap de les 
incompatibilitats que preveuen la Llei de col·legis professionals, els Estatuts generals de 
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l’Organització Col·legial Veterinària i totes les disposicions que es dictin amb caràcter 
general.

Per al càrrec de president, a més, cal tenir una antiguitat de cinc anys, com a mínim, 
de col·legiació ininterrompuda.

Article 42. Forma d’elecció.

Tots els col·legiats amb dret a vot han d’elegir entre ells el president, el secretari, els 
quatre vocals i, si s’escau, el vicesecretari. El president, una vegada elegits els integrants 
de la Junta de Govern, ha d’establir les àrees de gestió i les competències que s’assignen 
a cadascun dels vocals elegits, de conformitat amb el que disposa l’Estatut particular 
respectiu.

Per exercir el dret de sufragi actiu i passiu, els col·legiats han de figurar al corrent de 
les seves obligacions estatutàries amb anterioritat al moment en què s’acordi la 
convocatòria.

Article 43. Convocatòria.

La Junta de Govern del Col·legi ha de convocar oportunament les eleccions per a la 
renovació dels càrrecs, a la qual cosa ha de donar la publicitat deguda, i assenyalar en la 
convocatòria els terminis perquè se celebrin. Les candidatures es poden presentar en el 
termini de trenta dies a partir de l’endemà de l’adopció de l’acord de convocatòria 
d’eleccions.

Article 44. Candidats.

Han de reunir els requisits que assenyala l’article 41 d’aquests Estatuts i sol·licitar-ho 
per escrit a la Junta de Govern del Col·legi. La sol·licitud es pot fer en forma individual o 
en candidatura conjunta.

Article 45. Aprovació de les candidatures.

1. L’endemà de l’expiració del termini per a la presentació de candidatures, la Junta 
de Govern del Col·legi s’ha de reunir en sessió extraordinària i ha de proclamar la relació 
dels candidats que reuneixin les condicions d’elegibilitat, i n’ha de donar compte al Consell 
General. Les votacions han de tenir lloc a partir dels vint dies naturals següents.

2. Queda prohibida tota activitat electoral que impliqui descrèdit o falta de respecte 
personal als altres candidats i que estigui en desacord amb els principis de caràcter 
deontològic, d’aplicació obligada en tot el territori nacional. El seu incompliment comporta 
la depuració de la responsabilitat deontològica corresponent.

Article 46. Procediment electiu.

1. L’elecció dels membres de les juntes de govern és per votació, en la qual poden 
prendre part tots els col·legiats amb dret a vot, d’acord amb el que disposen aquests 
Estatuts.

2. El vot s’ha d’emetre personalment o per correu certificat, d’acord amb les normes 
electorals que per a cada cas aprovi el mateix Col·legi.

3. La mesa electoral ha d’estar constituïda, el dia i hora que fixi la convocatòria, per 
tres col·legiats i els seus respectius suplents, la designació dels quals s’ha de fer per 
sorteig, i és obligatori acceptar-la. El president de la mesa i el seu suplent són designats 
per la Junta de Govern. El col·legiat més jove ha d’actuar de secretari. Qualsevol candidat 
pot nomenar un interventor.

4. Són nuls tots els vots que recauen en persones que no figurin a les candidatures 
aprovades, així com les paperetes que continguin frases o expressions diferents del nom i 
el càrrec del candidat proposat. Finalitzada la votació, s’ha de procedir seguidament a 
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l’escrutini dels vots que ha obtingut cada candidat, i quan acabi aquest escrutini el 
president de la mesa ha de proclamar els que resultin electes.

5. Del desenvolupament de la votació i del resultat de l’escrutini se n’ha d’aixecar 
acta seguidament, signada per tots els membres de la mesa, la qual s’ha d’elevar al 
Consell General i al Consell Autonòmic, si s’escau, per al seu coneixement, i el Col·legi 
ha d’expedir els nomenaments corresponents als qui hagin obtingut majoria de vots, que 
han de prendre possessió dels seus nous càrrecs en el termini màxim de quinze dies, a 
comptar des de l’endemà del dia en què hagin estat elegits.

Article 47. Durada del mandat i causes del cessament.

1. Tots els nomenaments de càrrecs directius tenen un mandat d’actuació de sis 
anys i poden ser reelegits.

2. Els membres de les juntes de govern dels col·legis oficials de veterinaris han de 
cessar per les causes següents:

a) Expiració o finalització del termini per al qual van ser elegits.
b) Renúncia de l’interessat.
c) Condemna per sentència ferma que comporti la inhabilitació absoluta o especial 

per a càrrec públic.
d) Sanció disciplinària ferma per falta greu o molt greu.
e) Pèrdua de les condicions d’elegibilitat expressades en els articles 41 i 42.
f) Denegació per part de l’Assemblea General de col·legiats de la confiança en els 

termes que preveuen aquests Estatuts.
g) Aprovació de la moció de censura en els termes que preveuen aquests Estatuts.
h) Per nomenament per a un càrrec polític de caràcter executiu del Govern o de 

l’Administració General de l’Estat, autonòmica, local o institucional, o per a qualsevol altre 
que estigui afecte per la legislació estatal o autonòmica vigent en matèria 
d’incompatibilitats.

3. El Consell General de Col·legis Veterinaris ha d’adoptar les mesures que cregui 
convenients per completar provisionalment les juntes de govern dels col·legis quan es 
produeixi el cessament de més de la meitat dels seus càrrecs. La junta provisional que es 
constitueixi d’aquesta manera ha d’exercir les seves funcions fins que prenguin possessió 
els designats en virtut d’elecció, que s’ha de celebrar d’acord amb les disposicions 
d’aquests Estatuts, en un període màxim de sis mesos.

4. Quan les vacants que es produeixin a la Junta de Govern afectin menys de la 
meitat dels seus càrrecs, la mateixa Junta ha de designar el substitut, amb caràcter 
d’interinitat, fins que es verifiqui la convocatòria de noves eleccions, en el termini màxim 
de sis mesos. Quan es cobreixi qualsevol d’aquests càrrecs en els supòsits referits, la 
durada d’aquests només ha d’arribar fins al pròxim període electoral.

La provisió del nou membre de la Junta de Govern s’ha de comunicar al Consell 
General, dins dels quinze dies naturals següents.

Article 48. Reunions de la Junta de Govern.

1. La Junta de Govern s’ha de reunir, ordinàriament, una vegada al mes i, amb 
caràcter extraordinari, quan els assumptes ho requereixin o ho sol·licitin per escrit tres 
dels seus membres.

2. Les convocatòries les ha de fer la secretaria, amb el mandat previ de la 
presidència, que ha de fixar l’ordre del dia amb quaranta-vuit hores d’antelació, com a 
mínim. S’han de formular per escrit i s’han de notificar als seus membres juntament amb 
l’ordre del dia corresponent. El president té facultat per convocar, en qualsevol moment, la 
Junta de Govern quan les circumstàncies ho exigeixin.

3. Per tal que es puguin adoptar vàlidament acords en primera convocatòria, és 
requisit indispensable que hi concorri la majoria dels membres que integren la Junta de 
Govern. En segona convocatòria n’hi ha prou, com a mínim, amb una tercera part dels 
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membres de la Junta de Govern. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple. En cas 
d’empat en la votació, decideix, amb vot de qualitat, el president.

Entre la celebració de la sessió en primera i en segona convocatòria hi ha d’haver un 
interval de mitja hora.

4. L’assistència a les sessions és obligatòria. L’absència no justificada a tres de 
consecutives es considera com a renúncia al càrrec.

CAPÍTOL II

Càrrecs dels col·legis oficials

Article 49. President.

1. Correspon al president ostentar la representació màxima del Col·legi Oficial, i té 
assignat l’exercici de tots els drets i les funcions que li atribueixen la Llei de col·legis 
professionals i aquests Estatuts generals, en totes les relacions amb els poders públics, 
entitats, corporacions i persones jurídiques o físiques de qualsevol ordre, sempre que es 
tracti de matèries pròpies de la seva competència; exercitar les accions que corresponguin, 
en defensa dels drets dels col·legiats davant els tribunals de justícia i les autoritats de tota 
classe; autoritzar els informes i les comunicacions que s’hagin de cursar, i executar o fer 
que s’executin els acords que l’Assemblea General o la Junta de Govern, si s’escau, 
adoptin.

2. El president ha de vetllar pel compliment de les prescripcions reglamentàries i 
dels acords i les disposicions que dictin els òrgans del Consell General, dels consells de 
col·legis de comunitats autònomes, si s’escau, de les juntes de govern dels col·legis o 
altres òrgans de govern dels col·legis. Les disposicions adoptades en l’exercici de les 
seves funcions, segons les facultats que li confereixen aquests Estatuts, s’han d’acatar, 
sense perjudici de les reclamacions que contra aquestes siguin procedents.

3. A més, li corresponen les comeses següents:

a) Presidir totes les reunions de l’Assemblea General de col·legiats i de la Junta de 
Govern del Col·legi, ordinàries i extraordinàries.

b) Nomenar les comissions que consideri necessàries, i presidir-les si ho creu 
convenient.

c) Convocar, obrir, dirigir i aixecar sessions.
d) Signar les actes que li corresponguin, una vegada aprovades.
e) Demanar als centres administratius corresponents les dades que necessiti per 

complir els acords de la Junta de Govern.
f) Autoritzar el document que aprovi la Junta de Govern com a justificant que el 

facultatiu està incorporat al Col·legi.
g) Autoritzar els informes i les comunicacions que es dirigeixin a les autoritats, les 

corporacions o els particulars.
h) Autoritzar els comptes corrents bancaris, les imposicions que es facin i els talons 

o els xecs per retirar quantitats. Atorgar tots els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a la compravenda de béns mobles i immobles, en compliment dels acords 
de la Junta de Govern i de l’Assemblea de Col·legiats.

i) Visar les certificacions que expedeixi el secretari del Col·legi.
j) Aprovar els lliuraments i les ordres de pagament i els llibres de comptabilitat, 

juntament amb el vocal de la Secció Econòmica del Col·legi.
k) Vetllar amb el major interès per la bona conducta professional dels col·legiats i pel 

decòrum del Col·legi.
l) Fixar les directrius per a l’elaboració dels pressupostos col·legials.

4. El càrrec de president s’exerceix gratuïtament. Tanmateix, en els pressupostos 
col·legials s’han de fixar les partides necessàries per atendre les despeses de 
representació de la presidència del Col·legi.
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Article 50. Vicepresident.

El vicepresident ha de portar a terme totes les funcions que li confiï el president, i ha 
d’assumir les d’aquest en cas d’absència, malaltia o vacant.

Si la presidència està vacant, el vicepresident ha d’ostentar la presidència fins que 
s’esgoti el mandat. Per cobrir el lloc que en la Junta de Govern deixi el vicepresident s’ha 
de procedir de conformitat amb el que disposa l’article 47.4 d’aquests Estatuts.

Article 51. Secretari.

1. Independentment de les altres funcions que es deriven d’aquests Estatuts, de les 
disposicions vigents i de les ordres emanades de la presidència, correspon al secretari:

a) Redactar i dirigir els oficis de citació per a tots els actes del Col·legi, segons les 
ordres que rebi del president i amb l’anticipació deguda.

b) Redactar les actes de les assemblees generals i de les reunions que faci la Junta 
de Govern, amb expressió dels membres que hi assisteixen, tenir cura que es copiïn, una 
vegada aprovades, en el llibre corresponent, i signar-les amb el president.

c) Portar els llibres que calguin per a un servei millor i més ordenat.
d) Rebre totes les sol·licituds i les comunicacions que es remetin al Col·legi i 

donar-ne compte al president.
e) Signar amb el president el document que acredita que el veterinari està incorporat 

al Col·legi.
f) Expedir les certificacions que sol·licitin els interessats.
g) Redactar anualment la memòria que reflecteixi les vicissituds de l’any, que s’ha 

de llegir a l’Assemblea General ordinària i elevar-se a coneixement del Consell General 
de Col·legis Veterinaris d’Espanya.

h) Assumir la direcció dels serveis administratius i la direcció de personal del Col·legi 
d’acord amb el que disposen aquests Estatuts, i assenyalar, d’acord amb la Junta de 
Govern, les hores que s’han de dedicar a rebre visites i al despatx de la secretaria.

i) Promoure i cuidar el servei juridicolaboral de defensa dels col·legiats davant de 
tercers.

j) Formar i mantenir actualitzat el cens d’àmbit provincial dels veterinaris adscrits al 
Col·legi, així com el Registre Col·legial de Societats Professionals, amb la possibilitat de 
donar a les dades la publicitat legalment prevista o autoritzada per l’Assemblea de 
Col·legiats, així com emetre, amb el vistiplau del president, les certificacions que li 
sol·licitin.

2. El càrrec de secretari s’exerceix gratuïtament. Tanmateix, els pressupostos 
col·legials han de consignar les partides necessàries per atendre les despeses inherents 
al càrrec, per la necessitat d’una dedicació més gran en les seves activitats.

Article 52. Vocals.

Una vegada elegits els vocals en la forma que preveuen els articles precedents, el 
president els ha d’assignar les funcions i les competències de l’àrea de gestió que se’ls 
encomani, de conformitat amb el que disposa l’Estatut particular.

CAPÍTOL III

Assemblees generals dels col·legis oficials de veterinaris

Article 53. Naturalesa.

L’Assemblea General de col·legiats constitueix l’òrgan suprem dels col·legis oficials 
de veterinaris i en aquesta la Junta de Govern ha de donar compte de la seva actuació. 
Els acords que es prenen en Assemblea General són vinculants per a tots els col·legiats.
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Article 54. Constitució, funcionament i funcions.

1. L’Assemblea General és la reunió de tots els professionals incorporats al Col·legi.
2. L’Assemblea General s’ha de convocar, amb caràcter ordinari i preceptivament, 

almenys un cop l’any. El president del Col·legi, a més, la pot convocar, amb caràcter 
extraordinari, quan la importància dels assumptes ho requereixi o quan ho sol·liciti el 30 
per cent dels col·legiats.

3. L’ordre del dia de l’Assemblea General l’ha de fixar la Junta de Govern i la seva 
convocatòria s’ha de notificar a tots els col·legiats amb quinze dies d’anticipació, com a 
mínim.

4. En la convocatòria s’ha de fer constar la celebració de la sessió en segona 
convocatòria, i entre la primera i la segona convocatòria de la reunió no hi pot haver un 
termini inferior a mitja hora.

5. Els acords s’adopten per majoria simple i, en cap cas, no és vàlid el vot delegat ni 
remès per correu. En conseqüència, excepte en l’elecció de membres de la Junta de 
Govern, l’exercici del dret de vot se supedita a la presència física a la reunió. Queda 
vàlidament constituïda l’Assemblea, en primera convocatòria, quan concorrin la majoria 
dels seus membres. S’entén vàlidament constituïda, en segona convocatòria, sigui quin 
sigui el nombre d’assistents.

6. Només tenen dret a veu i vot els qui es trobin en ple gaudi dels seus drets 
col·legials i estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques.

7. Són funcions de l’Assemblea General les següents:

a) Aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses del Col·legi per a l’any següent.
b) Aprovar les liquidacions dels pressupostos de l’any precedent.
c) Estudiar els assumptes d’importància excepcional per a la professió i, una vegada 

aprovats, posar-los en coneixement del Consell General de Col·legis Veterinaris 
d’Espanya i del Consell de Col·legis de la comunitat autònoma corresponent, si s’escau, 
als efectes oportuns.

d) Aprovar els acords que la Junta de Govern hagi pres sobre la compra o l’alienació 
de béns immobles propietat del Col·legi, requisit sense el qual no es poden portar a terme. 
Aquest acord s’ha de posar en coneixement del Consell General.

e) Aprovar els Estatuts particulars del Col·legi i les seves modificacions, així com els 
reglaments de règim interior, en els termes que preveuen aquests Estatuts generals.

f) Exercir i votar la moció de censura contra la Junta de Govern del Col·legi o algun 
dels seus membres, en els termes que preveuen aquests Estatuts generals.

g) Votar la qüestió de confiança plantejada per la Junta de Govern del Col·legi o per 
algun dels seus membres, en els termes que preveuen aquests Estatuts generals.

Article 55. Moció de censura.

1. El vot de censura a la Junta de Govern o a algun dels seus membres competeix 
sempre a l’Assemblea General extraordinària de col·legiats, convocada a aquest sol 
efecte.

2. La sol·licitud d’aquesta convocatòria d’Assemblea General extraordinària 
requereix la signatura d’un mínim de la tercera part dels col·legiats exercents en ple gaudi 
dels seus drets col·legials i al corrent de les seves obligacions econòmiques, incorporats, 
com a mínim, amb tres mesos d’antelació. La sol·licitud ha d’expressar amb claredat les 
raons o els motius en què es fonamenti.

3. L’Assemblea General extraordinària de col·legiats ha de tenir lloc dins dels trenta 
dies hàbils comptats des de l’endemà del dia que s’hagi presentat la sol·licitud i no s’hi 
poden tractar més assumptes que els expressats en la convocatòria.

4. Per tal que el vot de censura sigui aprovat i es produeixi el consegüent cessament 
de la Junta de Govern o del membre d’aquest òrgan a qui afecti, cal el vot favorable de la 
majoria absoluta dels col·legiats integrants del col·legi respectiu presents a l’Assemblea 
General extraordinària.
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Si el vot de censura és aprovat per la majoria referida en el paràgraf anterior, s’han de 
convocar eleccions en la forma que preveuen aquests Estatuts generals i els particulars 
del col·legi.

Article 56. Qüestió de confiança.

1. La Junta de Govern del Col·legi o qualsevol dels seus membres pot plantejar 
davant l’Assemblea General de col·legiats la qüestió de confiança sobre el seu programa 
d’actuacions, si considera que està contestat majoritàriament, o sobre la seva actuació en 
l’acompliment de les seves funcions.

2. L’atorgament o el rebuig de la confiança competeix sempre a l’Assemblea General 
extraordinària de col·legiats, convocada a aquest sol efecte per la Junta de Govern del 
Col·legi, per acord d’aquesta o a petició d’un dels seus membres que vulgui plantejar 
individualment la qüestió de confiança.

3. La confiança s’entén atorgada quan hi voti a favor la majoria simple dels 
assistents, en els termes que preveu l’article 54.5 d’aquests Estatuts.

CAPÍTOL IV

Comissions

Article 57. Comissions assessores.

1. En els col·legis oficials de veterinaris hi poden haver comissions amb finalitat 
exclusivament assessora, i de la seva creació, les seves funcions i el seu desenvolupament 
se n’ha d’informar l’Assemblea General de col·legiats.

2. En tot cas, en cada col·legi hi ha d’haver una comissió deontològica que assessori 
i informi la Junta de Govern sobre els expedients disciplinaris que s’incoïn als col·legiats.

3. Cadascuna d’aquestes comissions l’ha de presidir el president o el vocal en qui 
aquest delegui, i ha d’actuar com a secretari d’aquestes el secretari del Col·legi o el 
col·legiat en qui aquest delegui; els seus membres han de ser col·legiats.

4. Les comissions han d’estar integrades pels veterinaris que, a proposta del 
coordinador d’aquestes, nomeni la Junta de Govern del Col·legi Oficial.

5. Els estudis, les propostes i les conclusions de cada comissió s’han de remetre a 
la Junta de Govern, la qual ha de decidir si els ha d’exposar i defensar, si s’escau, el 
membre que designi la comissió corresponent davant l’Assemblea General de col·legiats. 
La programació dels temes objecte d’estudi la pot proposar la mateixa comissió o el 
president del Col·legi.

6. S’han d’habilitar els mitjans econòmics necessaris per al desenvolupament dels 
programes de treball, la quantia dels quals l’ha d’aprovar l’Assemblea General de 
col·legiats.

TÍTOL IV

Règim de competències

Article 58. Competències genèriques del Consell General.

Correspon al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya l’exercici de les 
funcions que assenyalen les seves pròpies normes reguladores, en relació amb els fins 
que li atribueixen l’article 3 d’aquests Estatuts generals i la Llei de col·legis professionals, 
per mitjà dels seus òrgans de govern: l’Assemblea General de Presidents, la Junta 
Interterritorial i la Junta Executiva Permanent.
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Article 59. Competències genèriques dels consells de col·legis de les comunitats 
autònomes.

Correspon als consells de col·legis de les comunitats autònomes l’exercici de les 
funcions que assenyalen les seves pròpies normes reguladores, en relació amb els fins 
que els atribueixen la normativa estatal i autonòmica vigent en matèria de col·legis 
professionals.

Els consells autonòmics han de notificar els seus Estatuts, una vegada aprovats, al 
Consell General.

Article 60. Competències genèriques dels col·legis oficials de veterinaris.

Correspon als col·legis oficials de veterinaris, en el seu àmbit territorial, l’exercici de 
les funcions que els atribueix l’article 5 de la Llei de col·legis professionals i les que 
assenyalen les normes reguladores del Consell General de Col·legis Veterinaris, en 
relació amb els fins atribuïts en l’article 3 d’aquests Estatuts generals.

Correspon, igualment, als col·legis oficials de veterinaris les funcions que els 
atribueixin les disposicions normatives autonòmiques que s’hagin dictat o es dictin en 
matèria de col·legis professionals.

Article 61. Competències específiques dels col·legis oficials de veterinaris.

Sense perjudici del que disposa l’article anterior, correspon als col·legis oficials de 
veterinaris exercir, en el seu àmbit territorial, les funcions següents:

a) Totes les que redundin en benefici de la protecció dels interessos dels 
consumidors i els usuaris dels serveis dels seus col·legiats.

b) Ostentar la representació que estableixin les lleis per al compliment dels seus fins 
i, especialment, la representació exclusiva i la defensa de la professió quan estigui 
subjecta a col·legiació obligatòria, davant l’Administració, les institucions, els tribunals, les 
entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis i les causes que 
afectin els drets i els interessos professionals i els fins de la veterinària, i exercitar les 
accions que siguin procedents, així com per exercitar el dret de petició conforme a la llei.

c) Defensar els drets i el prestigi dels col·legiats que representen o de qualsevol 
d’ells, si fossin objecte de vexació, menyscabament, desconsideració o desconeixement 
en qüestions professionals.

d) Adoptar les mesures que condueixin a evitar i perseguir l’intrusisme professional.
e) Portar el cens de professionals i el fitxer d’àmbit d’actuació veterinària de la 

província, amb les dades que es considerin necessàries per al compliment dels fins i les 
funcions del Col·legi i elaborar les estadístiques que es considerin convenients per a la 
realització d’estudis, projectes i propostes relacionades amb l’exercici de la veterinària.

f) Ordenar l’activitat professional dels col·legiats, vetllant per la formació, l’ètica i la 
dignitat professional i pel respecte degut als interessos dels consumidors i usuaris dels 
serveis dels seus col·legiats; exercir la facultat disciplinària en l’ordre professional i 
col·legial.

g) Elaborar els seus propis Estatuts particulars d’acord amb les normes estatals i 
autonòmiques i, una vegada aprovats, notificar-los al Consell General, en els termes que 
preveu aquest text. Aprovar les seves normes deontològiques d’actuació professional 
amb subjecció al que disposen les aprovades pel Consell General per a tot el territori 
nacional.

h) Elaborar els seus reglaments de règim interior.
i) Complir i fer complir als col·legiats, en tot allò que afecti la professió, les 

disposicions legals i estatutàries, així com les normes i decisions adoptades pels òrgans 
col·legials en matèria de la seva competència.

j) Evitar la competència deslleial.
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k) Cooperar amb els poders públics, quan aquests ho sol·licitin, en la formulació de 
les polítiques ramadera, sanitària, alimentària, de medi ambient i de protecció dels 
interessos dels consumidors i usuaris dels serveis dels seus col·legiats.

l) Elaborar i executar programes formatius de caràcter professional, científic o 
cultural, d’àmbit provincial.

ll) Desenvolupar la gestió de previsió i protecció social en l’àmbit professional.
m) Promoure accions destinades a sol·licitar que els organismes públics o privats 

col·laborin en la dotació als col·legiats de mitjans materials per a l’exercici d’una 
veterinària de qualitat.

n) Organitzar i promoure activitats i serveis comuns d’interès per als col·legiats, de 
caràcter professional, formatiu, cultural, assistencial i altres d’anàlegs.

ñ) Visar els informes, projectes i dictàmens en les condicions que preveu l’article 75 
d’aquests Estatuts generals.

o) Atendre les sol·licituds d’informació sobre els seus col·legiats i sobre les sancions 
fermes que se’ls imposi, així com les peticions d’inspecció o investigació que els formuli 
qualsevol autoritat competent d’un Estat membre de la Unió Europea en els termes que 
preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, en particular pel que fa al fet que les 
sol·licituds d’informació i de realització de controls, inspeccions i investigacions estiguin 
degudament motivades i que la informació obtinguda s’utilitzi únicament per a la finalitat 
per a la qual es va sol·licitar.

p) Les altres que disposi la legislació estatal o autonòmica.

TÍTOL V

La col·legiació

CAPÍTOL I

Article 62. Exercici professional.

1. Qui estigui en possessió del títol espanyol de llicenciat o grau en veterinària, o 
dels títols estrangers que, d’acord amb la normativa espanyola i comunitària, 
l’Administració espanyola competent hagi homologat o reconegut per exercir la professió 
de veterinari a Espanya, i reuneixi les condicions que assenyalen aquests Estatuts, té dret 
a ser admès al col·legi oficial de veterinaris que correspongui.

2. És requisit indispensable i previ per a l’exercici de la professió veterinària trobar-se 
incorporat al col·legi professional corresponent, quan la col·legiació sigui obligatòria. La 
quota d’inscripció o col·legiació no pot superar en cap cas els costos associats a la 
tramitació de la inscripció. Els col·legis oficials de veterinaris han de disposar dels mitjans 
necessaris perquè els sol·licitants puguin tramitar la seva col·legiació per via telemàtica, 
d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei estatal de col·legis professionals.

3. L’exercici professional es pot verificar:

a) Al servei de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats autònomes i de 
les ciutats de Ceuta i Melilla i de l’Administració local.

b) Al servei d’empreses, entitats, explotacions i indústries o negocis relacionats amb 
la veterinària.

c) De forma lliure, quan el veterinari desenvolupi activitats professionals, a l’empara 
del títol de llicenciat o graduat en veterinària o qualsevol altre que doni dret a exercir la 
professió, que no es trobin incloses en els apartats anteriors.

4. L’exercici de la professió, en qualsevol de les seves modalitats, l’han de 
desenvolupar veterinaris col·legiats amb plena observança de la normativa vigent i 
d’acord amb les normes ordenadores d’aquesta que estableixin aquests Estatuts generals 
i les que, amb aquesta finalitat, dicti i adopti l’Organització Col·legial Veterinària.
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5. Igualment, són aplicables a tots els professionals veterinaris, pel que fa a l’exercici 
de la seva professió, les normes que conté el Codi deontològic per a l’exercici de la 
professió veterinària.

6. L’exercici professional veterinari en forma societària s’ha de regir pel que 
preveuen les lleis. En cap cas, l’Organització Col·legial Veterinària, per si mateixa o a 
través dels seus respectius textos estatutaris o la resta de normativa col·legial, no pot 
establir restriccions a l’exercici professional veterinari en forma societària.

7. Els col·legis no poden exigir als professionals que exerceixin en un territori 
diferent del de col·legiació cap comunicació ni habilitació, ni el pagament de 
contraprestacions econòmiques diferents de les que exigeixin habitualment als seus 
col·legiats per la prestació dels serveis dels quals siguin beneficiaris i que no estiguin 
coberts per la quota col·legial.

8. En els supòsits d’exercici professional en territori diferent al de col·legiació, als 
efectes d’exercir les competències d’ordenació i potestat disciplinària que corresponen al 
col·legi del territori en què s’exerceixi l’activitat professional, en benefici dels consumidors 
i usuaris, els col·legis han d’utilitzar els mecanismes de comunicació oportuns i els 
sistemes de cooperació administrativa entre autoritats competents que preveu la Llei 
17/2009, de 23 de novembre. Les sancions que imposa, si s’escau, el col·legi del territori 
en què s’exerceix l’activitat professional tenen efectes a tot el territori espanyol.

9. L’accés a la professió de veterinari i el seu exercici s’han de regir pel principi 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, en particular per raó d’origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, en els termes de la secció III del 
capítol III del títol II de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

Article 63. Col·legiació única.

1. Per exercir a tot el territori nacional n’hi ha prou amb la incorporació a un sol 
col·legi oficial de veterinaris, que ha de ser el del domicili professional únic o principal del 
sol·licitant.

2. En el cas de desplaçament temporal tant d’un veterinari espanyol a un altre Estat 
membre de la Unió Europea com d’un veterinari d’un altre Estat membre de la Unió 
Europea a Espanya, cal atenir-se al que disposa la normativa vigent en aplicació del dret 
comunitari relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

3. De tota inscripció, alta o baixa en qualsevol col·legi, se n’ha de donar compte 
immediatament al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya.

4. Així mateix, els col·legis han de notificar al Consell General i als consells 
autonòmics respectius, si s’escau, per a la seva inscripció en el Registre general de 
societats professionals, les inscripcions practicades en els seus respectius registres de 
societats professionals. El Consell General ha de remetre al Ministeri de Justícia, a 
l’empara del que es preveu legalment, les inscripcions practicades en el Registre de 
societats professionals del Consell General.

CAPÍTOL II

Incorporacions i baixes

Article 64. Incorporació col·legial.

1. Els qui pretenguin dur a terme activitats pròpies dels veterinaris en qualsevol de 
les seves modalitats estan obligats a sol·licitar, prèviament a l’inici de l’activitat 
professional, sigui per compte propi o aliè, tant al servei de les entitats públiques com 
privades, o com a soci professional d’una societat professional, la inscripció al col·legi 
professional corresponent a la localitat on radiqui el seu domicili professional únic o 
principal, quan la col·legiació sigui obligatòria.
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2. Per a la incorporació a un col·legi oficial de veterinaris, es requereix acreditar, 
com a condicions generals d’aptitud, les següents:

a) Ser major d’edat i no estar incurs en causa d’incapacitat.
b) Estar en possessió del títol de llicenciat o grau en veterinària, o dels títols 

estrangers que, d’acord amb la normativa espanyola i comunitària, l’Administració 
espanyola competent hagi homologat o reconegut per exercir la professió de veterinari a 
Espanya, i reuneixi les condicions que assenyalen aquests Estatuts.

c) No tenir antecedents penals que l’inhabilitin per a l’exercici professional.
d) Satisfer la quota d’ingrés i altres que estableixi el Col·legi.
e) Acceptar per escrit els Estatuts, les normatives i les disposicions col·legials.

3. A falta de col·legiació, quan aquesta sigui obligatòria, els col·legis oficials, amb la 
instrucció prèvia d’expedient en què es comprovi la concurrència de tots els requisits 
exigibles, i amb l’audiència prèvia de l’interessat, poden procedir a la col·legiació d’ofici 
dels qui exerceixin lícitament com a veterinaris. La resolució per la qual es procedeix a la 
col·legiació s’ha de notificar a l’interessat, qui, des d’aquest moment, i sense perjudici 
dels recursos procedents, queda subjecte a la normativa col·legial, així com a totes les 
obligacions que té com a col·legiat, incloses les d’índole econòmica.

Article 65. Sol·licituds de col·legiació.

1. Per ser admès en un col·legi oficial de veterinaris, s’ha d’acompanyar la sol·licitud 
en document normalitzat amb el corresponent títol original o testimoni notarial d’aquest i 
la certificació acadèmica. El justificant per la universitat de procedència de l’abonament 
dels drets d’expedició del títol pot suplir l’absència de l’original, però el col·legiat està 
obligat a presentar-lo una vegada li sigui expedit. S’ha d’acompanyar igualment amb el 
certificat d’antecedents penals a fi d’acreditar que el sol·licitant no es troba incurs en cap 
causa que li impedeixi el seu exercici professional com a veterinari.

2. Si el sol·licitant és estranger, ha de presentar la documentació acreditativa del 
compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

3. El sol·licitant ha de fer constar que exercirà la professió, el lloc on l’exercirà i, si 
s’escau, la modalitat i l’especialitat.

4. Correspon a les juntes de govern de cada col·legi resoldre sobre les sol·licituds 
d’incorporació a aquests. Les juntes de govern han d’acordar, en el termini màxim d’un 
mes, el que creguin pertinent sobre la sol·licitud d’inscripció. Passat aquest termini sense 
contestació, s’entenen aprovades.

5. Les sol·licituds d’incorporació s’aproven o es deneguen de conformitat amb el 
que disposen aquests Estatuts generals. La Junta de Govern ha de practicar les 
diligències i rebre els informes que, si s’escau, consideri oportuns, i ha de notificar la 
resolució motivada que sigui procedent.

6. Contra la decisió de la Junta de Govern en aquesta matèria es pot interposar un 
recurs d’alçada davant el Consell de Col·legis de la comunitat autònoma respectiva, si 
està constituït, o davant el Consell General, si aquell no existeix, d’acord amb el que 
disposen els articles 120 i següents d’aquests Estatuts generals.

Article 66. Denegació de col·legiació.

La sol·licitud de col·legiació es denega en els casos següents:

a) Quan els documents presentats amb la sol·licitud d’ingrés siguin insuficients o 
plantegin dubtes sobre la seva legitimitat i no s’hagin complementat o esmenat en el 
termini assenyalat a aquest efecte.

b) Quan hagi patit alguna condemna per sentència ferma dels tribunals que en el 
moment de la sol·licitud l’inhabiliti per a l’exercici professional.

c) Quan hagi estat expulsat d’un altre col·legi de veterinaris sense haver estat 
rehabilitat.
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d) Quan en formular la sol·licitud es trobi suspès de l’exercici de la professió, en 
virtut de correcció disciplinària corporativa ferma.

Una vegada obtinguda la rehabilitació o desapareguts els obstacles que s’oposin a la 
col·legiació, el col·legi l’ha d’acceptar sense dilació ni cap excusa.

Article 67. Tràmits posteriors a l’admissió.

Una vegada admès el sol·licitant en un col·legi oficial de veterinaris, se li ha d’expedir 
la targeta d’identitat corresponent i s’ha de donar compte de la seva inscripció al Consell 
General de Col·legis Veterinaris d’Espanya en el model de fitxa normalitzada que aquest 
estableixi.

Així mateix, s’ha d’obrir un expedient en què s’han de fer constar les dades 
professionals i personals del sol·licitant necessàries per al compliment dels fins i les 
funcions del col·legi, i el col·legiat està obligat a informar la corporació a la qual pertanyi 
sobre els canvis que es produeixin en les dades, a fi de poder mantenir un cens 
degudament actualitzat.

Article 68. Pèrdua i recuperació de la condició de col·legiat.

1. La condició de col·legiat es perd:

a) Per baixa voluntària, en cessar en l’exercici professional en qualsevol de les 
seves modalitats, mitjançant sol·licitud per escrit.

b) Per condemna ferma que comporti l’accessòria d’inhabilitació per a l’exercici de la 
professió o d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic.

c) Per sanció ferma d’expulsió acordada en expedient disciplinari.
d) Per pèrdua de les condicions que van permetre la col·legiació.
e) Per mort o declaració de mort.

2. La pèrdua de la condició de col·legiat és acordada per la Junta de Govern del 
Col·legi en resolució motivada, la qual s’ha de notificar degudament al col·legiat.

3. Les baixes s’han de comunicar al Consell General de Col·legis Veterinaris 
d’Espanya.

4. La condició de col·legiat es recupera mitjançant petició de reingrés que, en els 
casos de l’apartat 1.b) i c), requereix a més demostrar la prescripció de la sanció de 
qualsevol classe que hagi donat lloc a la pèrdua de la seva condició de col·legiat, sol·licitar 
l’admissió i que aquesta sigui acceptada d’acord amb l’article 111.5; i en el cas de l’apartat 
1.d), demostrar que es tenen els requisits per a la col·legiació que incomplia.

CAPÍTOL III

Finestreta única

Article 69. Finestreta única.

1. L’Organització Col·legial Veterinària Espanyola disposa d’una pàgina web per tal 
que, a través de la finestreta única que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, els 
professionals veterinaris puguin fer tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu 
exercici i la seva baixa al col·legi oficial de veterinaris respectiu, a través d’un únic punt, 
per via electrònica i a distància. Concretament, l’Organització Col·legial Veterinària 
Espanyola ha de fer el que calgui perquè, a través d’aquesta finestreta única, els 
professionals veterinaris puguin de manera gratuïta:

a) Obtenir tota la informació i els formularis necessaris per a l’accés a l’activitat 
professional i el seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i les sol·licituds necessàries, incloent-hi la de la 
col·legiació.
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c) Conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què tingui consideració 
d’interessat i rebre la notificació corresponent dels actes de tràmit preceptius i la seva 
resolució pel Col·legi, el Consell Autonòmic, si s’escau, i el Consell General, inclosa la 
notificació dels expedients disciplinaris quan no sigui possible per altres mitjans.

d) Convocar els col·legiats a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i posar 
en el seu coneixement l’activitat pública i privada del col·legi professional.

2. A través d’aquesta finestreta única, per a la millor defensa dels drets dels 
consumidors i usuaris, l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola ha d’oferir la 
informació següent, que ha de ser clara, inequívoca i gratuïta:

a) L’accés als registres de col·legiats, que han d’estar permanentment actualitzats i 
en els quals ha de constar, almenys, les dades següents: nom i cognoms dels 
professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials que tinguin, domicili 
professional i situació d’habilitació professional.

b) L’accés als registres de societats professionals, que han de tenir els continguts 
que descriu l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

c) Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte 
entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi oficial de veterinaris respectiu.

d) Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les 
quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència.

e) El contingut dels codis deontològics.

3. Els col·legis oficials de veterinaris, els consells autonòmics, si s’escau, i el Consell 
General de Col·legis Veterinaris d’Espanya, han d’adoptar les mesures necessàries per al 
compliment del que preveu aquest article i, amb aquesta finalitat, incorporar les 
tecnologies necessàries que garanteixin la interoperabilitat entre els diferents sistemes i 
l’accessibilitat de les persones amb discapacitat. Per això poden posar en marxa els 
mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris, inclusivament amb les corporacions 
d’altres professions.

4. Els col·legis oficials de veterinaris i els consells autonòmics, si s’escau, han de 
facilitar al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya la informació relativa a les 
altes, baixes i qualsevol altra modificació que afecti els registres de col·legiats i de 
societats professionals, per al seu coneixement i anotació en els registres centrals de 
col·legiats i de societats del Consell General.

CAPÍTOL IV

Classes de col·legiats

Article 70. Classes de col·legiats.

1. Als efectes d’aquests Estatuts generals, els col·legiats es classifiquen en:

a) Exercents.
b) No exercents.
c) Honorífics.
d) Membres d’honor.

2. Són col·legiats exercents tots els que practiquen la veterinària en qualsevol de les 
seves diverses modalitats.

3. Són col·legiats no exercents els veterinaris que, tot i pertànyer a l’Organització 
Col·legial Veterinària, no exerceixen la professió.

4. Són col·legiats honorífics els veterinaris jubilats en l’exercici de la professió en 
qualsevol de les seves modalitats, sempre que portin un mínim de vint anys de col·legiació, 
i els que es trobin en estat d’invalidesa o incapacitat permanent per a l’exercici de la 
professió. Els col·legiats honorífics estan exempts del pagament de les quotes col·legials.
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5. Són membres d’honor les persones físiques o jurídiques, veterinàries o no, que 
hagin fet una tasca rellevant i meritòria en relació amb la professió veterinària. Aquesta 
categoria és purament honorífica. Es pot proposar per a una recompensa a l’autoritat 
competent.

CAPÍTOL V

Drets, deures i prohibicions dels col·legiats i de les societats professionals

Article 71. Drets dels col·legiats i de les societats professionals.

1. Els col·legiats tenen els drets següents:

a) Participar en la gestió corporativa, assistint a les assemblees de col·legiats, amb 
dret de vot. Així mateix, poden exercitar el dret de petició en els termes en què regula la 
legislació vigent.

b) Sufragi, actiu i passiu, a les eleccions a la Junta de Govern, en la forma que 
determinen aquests Estatuts generals i els particulars de cada col·legi.

c) Ser emparats pel Col·legi, el Consell de Col·legis Autonòmic i el Consell General 
de Col·legis Veterinaris d’Espanya quan es considerin vexats o molestats per motius 
d’exercici professional.

d) Ser representats pel Col·legi i, si s’escau, el Consell de Col·legis Autonòmic de la 
comunitat autònoma i el Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya quan 
necessitin presentar reclamacions judicials o extrajudicials amb motiu de l’exercici 
professional, per a la qual cosa el col·legiat sol·licitant ha d’atorgar els poders del cas i 
fer-se càrrec de les despeses i les costes judicials que ocasioni el procediment.

e) Gaudir de tots els beneficis que estableixin el Col·legi i el Consell General pel que 
fa a recompenses, cursets, beques, així com a l’ús de la biblioteca col·legial, tant al local 
social com al mateix domicili, mitjançant el compliment dels requisits que s’assenyalin.

f) Proposar raonadament totes les iniciatives que cregui beneficioses per a la 
professió i elevar les queixes fonamentades d’actes o fets que puguin anar en perjudici 
seu, del col·legi o de la professió.

També poden sol·licitar de la Junta de Govern la convocatòria d’assemblees generals 
extraordinàries, sempre que ho sigui en unió de, com a mínim, el 30 per cent dels 
col·legiats. Així mateix, i en els termes que preveuen aquests Estatuts generals i els 
particulars del col·legi respectiu, poden sol·licitar de la Junta de Govern la convocatòria 
d’Assemblea General extraordinària per a l’exercici del vot de censura a aquesta Junta de 
Govern o alguns dels seus membres.

Igualment, els correspon el dret de sufragi actiu en la forma prevista estatutàriament 
en el supòsit de plantejament per part de la Junta de Govern o d’algun dels seus membres 
de la qüestió de confiança.

g) Percebre totes i cadascuna de les prestacions socials o assistencials que tingui 
sota la seva tutela i presti el Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya o el 
col·legi respectiu.

h) Ostentar els càrrecs per als quals siguin nomenats i exercitar, en general, tots els 
altres drets que les disposicions vigents els concedeixin.

i) Sol·licitar del Col·legi la tramitació del cobrament dels honoraris a percebre per 
serveis, informes, etc., sempre que el Col·legi tingui creats els serveis oportuns.

j) Exercir la seva professió d’acord amb el que disposen aquests Estatuts generals, 
la normativa deontològica vigent i les altres disposicions que regulin l’exercici professional.

k) Formular recursos i peticions. Examinar arxius, registres i comptes del Col·legi en 
els termes que preveuen els articles 35.h) i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. A les societats professionals se’ls han de reconèixer els drets que preveuen els 
apartats c), d), f), paràgraf primer (relatiu a la proposició d’iniciatives), i) i j) de l’apartat 1 
d’aquest article.
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3. L’exercici mitjançant societats professionals no pot comportar, en cap cas, la 
imposició de càrregues o tractament discriminatoris en relació amb l’exercici individual.

Article 72. Deures dels col·legiats.

1. És deure fonamental de tot col·legiat, encara que la professió s’exerceixi a través 
d’una societat professional, exercir la professió d’acord amb la més pura ètica i dins de 
l’esperit que dimana d’aquests Estatuts generals i del Codi deontològic per a l’exercici de 
la professió.

2. Són també deures dels col·legiats, encara que la professió s’exerceixi a través 
d’una societat professional, entre d’altres, els següents:

a) Complir tot el que disposen aquests Estatuts generals, els Estatuts del Consell 
Autonòmic respectiu, si s’escau, els particulars del seu col·legi i els acords i les decisions 
de les autoritats col·legials, del seu Consell de Col·legis Autonòmic i del Consell General.

b) Estar al corrent en el pagament de totes i cadascuna de les quotes de 
l’Organització Col·legial Veterinària i satisfer tota classe de dèbits que tingui pendents per 
subministrament de documents oficials.

c) Exercir els càrrecs per als quals siguin designats en les juntes de govern i 
qualsevol altra comissió col·legial.

d) Ajustar la seva situació i actuació professionals en tot moment a les exigències 
legals, estatutàries i deontològiques que regeixen l’exercici de la professió de veterinari, 
preservant i protegint, en tot cas, els interessos dels consumidors i usuaris.

e) Emprar la major correcció i lleialtat en les seves relacions amb el Col·legi i amb 
els altres col·legiats, i comunicar-li qualsevol incidència vexatòria a un col·legiat en 
l’exercici professional de què tingui notícia.

f) Denunciar per escrit al Col·legi tot acte d’intrusisme que arribi al seu coneixement, 
així com els casos d’exercici il·legal.

g) Comunicar el seu domicili professional i els eventuals canvis d’aquest al Col·legi, 
la denominació i el domicili social de les societats professionals a través de les quals 
exerceixin, com a socis o no, la professió, així com tots els altres aspectes d’aquestes 
previstos legalment en cas que l’exercici s’efectuï com a soci professional.

h) Facilitar al Col·legi les dades que se li sol·licitin per a la formació del fitxer de 
col·legiats, amb l’única finalitat del compliment dels fins i les funcions del Col·legi. Així 
mateix, atendre qualsevol requeriment que li faci la Junta de Govern del seu col·legi, el 
Consell de Col·legis Autonòmic o el Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya 
per formar part de les comissions especials de treball per a fins d’interès general de la 
professió, prestant-los la seva màxima col·laboració.

i) Els col·legiats han de complir, a més, els deures que se’ls imposi com a 
conseqüència d’acords adoptats pel Col·legi, pel Consell de Col·legis Autonòmic o pel 
Consell General en el marc de les seves competències.

j) Qualsevol altre deure que es desprengui de les prescripcions d’aquests Estatuts o 
de les que comprenen els Estatuts particulars de cada col·legi.

3. En cas que la professió s’exerceixi a través d’una societat professional, aquesta 
també és directament responsable del compliment dels deures esmentats, en tot allò que 
els sigui aplicable.

Article 73. Prohibicions.

1. En general, es prohibeix expressament als col·legiats, encara que la professió 
s’exerceixi a través d’una societat professional, realitzar pràctiques professionals 
contràries al que disposa la legislació vigent o a les normes ètiques, deontològiques i 
jurídiques de la professió veterinària, i, especialment, perjudicar o atemptar contra els 
interessos dels consumidors i usuaris prestataris dels seus serveis professionals.

2. A més, es prohibeix específicament als col·legiats:
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a) Oferir l’eficàcia garantida de procediments curatius o de mitjans personals que no 
hagin rebut la confirmació d’entitats científiques o professionals de reconegut prestigi.

b) Emprar tractaments o mitjans no controlats científicament i dissimular o fingir 
l’aplicació d’elements diagnòstics i terapèutics.

c) Tolerar o encobrir en qualsevol forma el qui, sense títol suficient o no homologat, 
sense estar col·legiat, intenti exercir o exerceixi la professió veterinària.

d) Exercir la professió en un consultori veterinari o en qualsevol altre centre del qual, 
tant si n’és titular com si no, tingui coneixement de pràctiques il·legals per part d’altres 
persones, encara que s’efectuïn fora de la seva presència i en hores diferents de les del 
seu exercici professional.

e) Permetre l’ús de clínica o consultori veterinari a persones que, encara que 
disposin de títol suficient per exercir la veterinària, no estiguin degudament col·legiades.

f) Prestar el seu nom perquè figuri com a director facultatiu o assessor de clínica 
veterinària, però que no dirigeixi i atengui o assessori personalment i directament, o que 
no s’ajusti a les lleis vigents i a aquests Estatuts o s’hi violin les normes deontològiques, 
sense perjudici de la competència dels tribunals sobre la matèria i el control d’aquests 
sobre les decisions que adopti l’organització col·legial en aquest sentit.

g) Actuar, sempre que estiguin en exercici, en funcions de delegats de visita mèdica, 
representants, comissionistes o agents informadors dels laboratoris de medicaments o 
productes sanitaris, o actuar incomplint qualsevol altre requisit, obligació o prohibició que 
estableixi la normativa vigent sobre el medicament d’ús veterinari.

h) Exercir la veterinària quan s’evidencien manifestament alteracions orgàniques, 
psíquiques o hàbits tòxics que l’incapacitin per a aquest exercici, mitjançant la confirmació 
de reconeixement mèdic.

i) Fer comunicacions comercials sobre els seus serveis professionals contrariant el 
que disposa la Llei.

j) Fer manifestacions públiques, o a través de la premsa, la ràdio o la televisió, de 
les quals es pugui derivar un perill potencial per a la salut de la població o un desprestigi o 
perjudici per al col·legi, els seus col·legiats o els membres de la seva junta de govern, 
sempre que no estiguin emparades pel dret fonamental a la llibertat d’expressió.

k) Utilitzar la condició d’especialista en alguna branca de la professió sense tenir la 
titulació acreditativa pertinent.

l) En general, fer pràctiques professionals contràries al que disposen les normes, 
legals o deontològiques, que regeixen l’exercici professional de la veterinària.

3. Les prohibicions esmentades també són aplicables a les societats professionals 
quan la professió s’exerceixi a través d’aquestes, en tot allò que els sigui aplicable.

CAPÍTOL VI

Divergències entre col·legiats

Article 74. Diferències de caràcter professional.

En les diferències de caràcter professional que puguin sorgir entre col·legiats pot 
intervenir, en via de conciliació o arbitratge, la Junta de Govern del Col·legi, del Consell 
Autonòmic (quan es tracti de col·legiats adscrits a col·legis de la mateixa comunitat 
autònoma) o, si s’escau, del Consell General (quan es tracti de col·legiats que pertanyin a 
col·legis situats en diferents comunitats autònomes o als supòsits en què, tot i pertànyer a 
la mateixa comunitat autònoma, no s’hagi constituït el corresponent consell autonòmic).

Les resolucions de les respectives juntes de govern dels col·legis, dels consells 
autonòmics i, si s’escau, del Consell General s’han d’adoptar de conformitat amb les 
previsions que conté la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge, per als arbitratges 
d’equitat.
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CAPÍTOL VII

Visat col·legial

Article 75. Característiques del visat.

1. Els col·legis oficials de veterinaris han de visar els treballs professionals en el seu 
àmbit de competència únicament quan se sol·liciti per petició expressa dels clients, 
incloses les administracions públiques, quan actuïn com a tals, o quan així s’estableixi 
d’acord amb el que disposa el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial 
obligatori, amb la consulta prèvia als col·legiats afectats.

Els col·legis no poden imposar en cap cas l’obligació de visar els treballs professionals, 
ni per si mateixos ni a través de les seves previsions estatutàries.

2. L’objecte del visat és comprovar, almenys:

a) La identitat i l’habilitació professional de l’autor del treball, utilitzant per a això els 
registres de col·legiats que preveu l’article 10.2 de la Llei estatal de col·legis professionals.

b) La correcció i la integritat formal de la documentació del treball professional, 
d’acord amb la normativa que li és aplicable.

En tot cas, el visat ha d’expressar clarament quin és el seu objecte, detallant quins 
aspectes són sotmesos a control, i ha d’informar sobre la responsabilitat que, d’acord 
amb el que preveu l’apartat següent, assumeix el Col·legi. En cap cas no ha de 
comprendre els honoraris ni les altres condicions contractuals, la determinació dels quals 
queda subjecta al lliure acord entre les parts, ni tampoc ha de comprendre el control tècnic 
dels elements facultatius del treball professional.

3. En cas de danys derivats dels treballs que hagi visat el Col·legi, en els quals 
l’autor en resulti responsable, el Col·legi ha de respondre subsidiàriament dels danys que 
tinguin el seu origen en defectes que el Col·legi hauria d’haver posat de manifest quan va 
visar el treball professional, i que tinguin relació directa amb els elements que s’han visat 
en aquest treball concret.

4. Quan el visat sigui preceptiu, el seu cost ha de ser raonable, no abusiu ni 
discriminatori. Els col·legis han de fer públics els preus dels visats dels treballs 
professionals, que s’han de poder tramitar per via telemàtica.

TÍTOL VI

Règim econòmic i financer

CAPÍTOL I

Competències

Secció 1a Patrimoni del Consell General. Confecció i liquidació dels seus pressupostos. 
Recursos econòmics

Article 76. Obligacions econòmiques.

Els col·legis tenen l’obligació de contribuir al sosteniment del Consell General, en els 
termes que assenyala aquest Estatut.

Article 77. Autonomia de gestió.

El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya té plena autonomia per 
gestionar i administrar els seus béns i el seu pressupost, de conformitat amb el que 
estableix aquest títol VI.
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Article 78. Confecció i liquidació de pressupostos del Consell General.

La Junta Executiva Permanent del Consell General ha de sotmetre a l’aprovació de 
l’Assemblea General de Presidents, durant la primera quinzena del mes de desembre de 
cada any, els pressupostos d’ingressos i despeses necessaris per al seu correcte 
funcionament, i ha d’assenyalar les quotes d’aportació al Consell General que han de 
satisfer els diferents col·legis oficials.

Així mateix, en el primer trimestre de cada any, l’Assemblea ha de conèixer i aprovar 
el balanç i la liquidació pressupostària, tancats el 31 de desembre de l’any anterior.

Article 79. Execució del pressupost.

El conseller de la Secció Econòmica del Consell General ha d’informar la Junta 
Executiva Permanent, trimestralment, per a la seva conformitat, de l’evolució del 
pressupost aprovat, d’acord amb l’article anterior.

Article 80. Recursos econòmics del Consell General.

Per ocupar-se de les despeses que s’originin per al compliment dels fins que 
assenyalen les disposicions vigents i aquests Estatuts generals, el Consell General de 
Col·legis Veterinaris d’Espanya ha de disposar dels ingressos següents:

a) Les quotes ordinàries que s’assenyalin als col·legis oficials de veterinaris, que 
s’han de determinar per raó del nombre de col·legiats, i que ha de fixar l’Assemblea 
General de Presidents, en la reunió a què es refereix l’article 78, paràgraf primer, en 
relació amb l’exercici següent. Aquesta quota s’ha de satisfer trimestralment en la forma 
que preveuen aquests Estatuts generals.

b) Les quotes extraordinàries que hagin d’aportar els col·legis, amb l’aprovació 
prèvia de l’Assemblea General de Presidents.

c) L’import de les certificacions que s’expedeixin.
d) Les subvencions oficials, els donatius o els llegats, tant de persones físiques com 

jurídiques, privades o públiques.
e) Tots els altres ingressos que es puguin arbitrar per mitjans legals i hagi aprovat el 

Consell General, a través de la seva Assemblea General de Presidents.
f) Els rendiments de qualsevol naturalesa que produeixin els béns i drets que 

integren el patrimoni del Consell General.
g) Els altres recursos que, amb motiu de les seves activitats corporatives, pugui 

obtenir el Consell General.

Article 81. Patrimoni del Consell General.

El patrimoni del Consell General està compost per tots els béns mobles i immobles 
que adquireixi, en virtut de qualsevol títol jurídic, i pel saldo de la seva tresoreria.

Secció 2a Règim econòmic i patrimonial dels consells de col·legis de les comunitats 
autònomes

Article 82. Règim econòmic i patrimonial.

L’economia dels consells de col·legis de les comunitats autònomes és independent de 
la del Consell General i de la dels col·legis que els puguin integrar, per la qual cosa cada 
consell de col·legis és autònom en la gestió i l’administració dels seus béns, de conformitat 
amb el que disposa la legislació autonòmica vigent en matèria de col·legis professionals.
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Secció 3a Règim econòmic i patrimonial dels col·legis oficials. Confecció i liquidació 
dels seus pressupostos. Recursos econòmics. Quotes i la seva recaptació

Article 83. Règim econòmic dels col·legis.

L’economia dels col·legis és independent de la del Consell General i de la dels 
consells de col·legis de les comunitats autònomes, per la qual cosa cada col·legi és 
autònom en la gestió i l’administració dels seus béns, sense perjudici que hagi de 
contribuir al sosteniment de les corporacions esmentades, tal com assenyalen la legislació 
vigent de col·legis professionals, aquests Estatuts generals i la resta de l’ordenament 
jurídic.

Article 84. Confecció i liquidació de pressupostos dels col·legis oficials.

1. Els col·legis oficials de veterinaris han de confeccionar anualment el projecte de 
pressupostos dels seus ingressos i despeses, i durant l’últim trimestre de cada any l’han 
de presentar a l’aprovació de l’Assemblea General de col·legiats corresponent.

2. Una vegada aprovats, s’han de remetre al Consell General per al seu coneixement 
a efectes estadístics, en els termes i casos que preveuen aquests Estatuts generals. No 
obstant això, si s’ha produït alguna subvenció per part del Consell General del règim 
econòmic d’algun organisme col·legial, els pressupostos i balanços s’han de remetre per 
al seu control.

3. Així mateix, dins del primer trimestre de cada any, els col·legis oficials de 
veterinaris han de presentar, davant l’Assemblea General de col·legiats, el balanç i la 
liquidació pressupostària, tancats el 31 de desembre de l’any anterior, per aprovar-los o 
rebutjar-los. Prèviament, aquest balanç, acompanyat dels justificants d’ingressos i 
despeses efectuats, ha d’haver quedat a disposició de qualsevol col·legiat que ho 
requereixi per poder examinar-lo durant els quinze dies anteriors a la data de celebració 
de l’Assemblea General de col·legiats corresponent.

4. Els Estatuts particulars de cada col·legi oficial han de regular, si s’escau, les 
normes relatives als procediments d’informació als col·legiats, les auditories, la 
presentació de comptes i la seva aprovació.

Article 85. Recursos econòmics ordinaris dels col·legis.

Constitueixen recursos ordinaris dels col·legis oficials de veterinaris:

a) Els rendiments de qualsevol naturalesa que produeixin les activitats corporatives, 
els béns o els drets que integren el patrimoni del Col·legi, així com els fons dipositats en 
els seus comptes.

b) Les quotes d’incorporació al Col·legi.
c) Els drets que fixi la Junta de Govern de cada col·legi per emissió de dictàmens, 

resolucions, informes o consultes que evacuï aquesta sobre qualsevol matèria. Aquests 
drets no poden provenir en cap cas de la prestació de serveis veterinaris, o serveis tècnics 
o científics relacionats amb aquests, per part dels col·legis, els consells de col·legis o el 
Consell General, així com per part dels seus òrgans, que topin amb la lliure competència 
amb els seus col·legiats.

d) L’import de les quotes ordinàries, fixes o variables, així com les quotes 
extraordinàries que estableix la Junta de Govern de cada col·legi, amb l’aprovació prèvia 
de l’Assemblea General de col·legiats.

e) Els drets que fixi la Junta de Govern de cada col·legi per expedició de certificats.
f) La participació que pugui assignar el Consell General en els impresos de caràcter 

oficial i qualsevol altre element de certificació, garantia i identificació. El preu que se’n 
cobri als col·legiats ha de reflectir, únicament, el cost en què incorri el col·legi per elaborar-
los i gestionar-ne la distribució, si s’escau.

g) Les quantitats derivades de la prestació d’altres serveis generals als seus 
col·legiats. La recepció d’aquest tipus de serveis pels col·legiats és voluntària. Així mateix, 
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els preus que es cobrin als col·legiats no han d’incloure costos aliens a la prestació 
específica de què es tracti.

h) Qualsevol altre d’establert o que estableixin els seus Estatuts particulars.

Article 86. Recursos econòmics extraordinaris dels col·legis.

Constitueixen recursos extraordinaris dels col·legis oficials de veterinaris:

a) Les subvencions o els donatius que concedeixin al Col·legi les administracions 
públiques o corporacions oficials, entitats o particulars.

b) Els béns i drets de tota classe que, per herència o per qualsevol altre títol, passin 
a formar part del patrimoni del Col·legi.

c) Les quantitats que per qualsevol altre concepte correspongui percebre al Col·legi 
quan administri, en compliment d’algun càrrec temporal o perpetu, fins i tot cultural o 
benèfic, determinats béns o rendes.

d) Qualsevol altre que legalment sigui procedent.

Article 87. Quotes d’incorporació.

Els col·legiats han de satisfer en inscriure’s al col·legi que correspongui una quota 
d’entrada, l’import de la qual ha de fixar i pot modificar la Junta de Govern, que és igual 
per a tots els col·legiats. La quota d’incorporació no pot superar en cap cas els costos 
associats a la tramitació de la inscripció.

Article 88. Quotes ordinàries.

Són quotes ordinàries les quotes que s’abonen per al sosteniment i funcionament 
normals dels col·legis.

Els veterinaris col·legiats, exercents o no exercents, estan obligats a satisfer les 
quotes, que ha de fixar la Junta de Govern i ha de ratificar l’Assemblea General de 
col·legiats.

Article 89. Quotes extraordinàries.

En cas de dèbits o pagaments extraordinaris, els col·legis, amb l’acord previ adoptat 
per les assemblees generals, poden establir quotes extraordinàries, que els col·legiats 
han de satisfer obligatòriament.

Article 90. Recaptació de quotes.

1. Les quotes ordinàries i extraordinàries les ha de recaptar el respectiu col·legi 
oficial de veterinaris. Cada col·legi oficial, trimestralment i en la forma que descriu aquest 
article, ha de remetre al Consell General una relació nominal i numèrica dels col·legiats 
pels quals ha de contribuir i de les quantitats que se’ls ha cobrat, i ha d’abonar al Consell 
General la quota que li correspongui per cada col·legiat.

2. Així mateix, els col·legis han de recaptar els drets que els corresponguin per 
dictàmens, taxacions, reconeixements de signatures, sancions previstes en aquests 
estatuts i totes les prestacions o els serveis que s’estableixin a favor dels col·legiats.

3. La recaptació de les quantitats destinades al sosteniment dels col·legis i del 
Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya s’ha de fer per trimestres naturals, 
sense perjudici que aquest període es pugui reduir perquè ho estableixen els Estatuts 
particulars de cada col·legi. El Consell General ha de remetre a cada col·legi abans de 
l’inici de cada trimestre natural la llista nominal i numèrica dels col·legiats que constin en 
els seus arxius en situació d’alta. En cas que en la relació enviada el col·legi oficial 
respectiu observi alguna omissió o s’hagi de fer alguna modificació per alta o baixa 
d’algun col·legiat, s’ha de comunicar immediatament al Consell General. En aquests 
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supòsits el col·legi oficial respectiu ha de corregir aquestes incidències en el rebut 
corresponent.

4. Una vegada rebuda al Col·legi Oficial la llista nominal i numèrica esmentada 
anteriorment, cada col·legi oficial, dins del trimestre natural, ha de recaptar les quantitats 
destinades al sosteniment econòmic dels col·legis i del Consell General. El Col·legi Oficial 
no ha d’admetre en cap cas pagaments parcials amb referència a les quantitats que han 
de satisfer els col·legiats. Una vegada recaptades, cada col·legi oficial ha de remetre al 
Consell General les quotes que li corresponguin per cada col·legiat abans que finalitzi el 
segon mes del trimestre natural corresponent.

5. Els Estatuts particulars dels col·legis i els reglaments de règim interior del Consell 
General i dels col·legis poden desenvolupar, respectivament, el sistema de recaptació 
que preveu aquest article.

Article 91. Despeses.

1. Les despeses dels col·legis són les necessàries per al sosteniment dels serveis, 
sense que es pugui efectuar cap pagament no previst en el pressupost aprovat, llevat de 
casos justificats, en els quals, i tenint en compte les disposicions de tresoreria, la Junta de 
Govern pot acordar l’habilitació d’un suplement de crèdit que requereix l’aprovació prèvia 
de l’Assemblea General en cas que s’excedeixi el pressupost total anual.

2. Sense l’autorització expressa del president, el vocal de la Secció Econòmica no 
pot efectuar cap despesa. A la caixa del Col·legi hi ha d’haver la quantitat necessària per 
fer front als seus pagaments, els quals ha de negociar, sempre que sigui possible, una 
entitat bancària.

3. El que exposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de les previsions 
que en matèria de despeses puguin establir els Estatuts particulars de cada col·legi.

Article 92. Impagament de quotes.

1. El col·legiat que no aboni les quotes en els terminis corresponents ha de rebre del 
Col·legi una reclamació per escrit en què se l’adverteixi de l’impagament.

2. Si persisteix en la seva actitud d’impagament i s’acumulen més de dos períodes 
consecutius, se l’ha de requerir perquè els faci efectius, per a la qual cosa se li ha de 
concedir el termini de quinze dies, transcorregut el qual se li recarregarà un 20 per 100 
anual si no ha satisfet la seva obligació.

3. Si el col·legiat persisteix a no pagar en la forma i el termini que preveu el paràgraf 
anterior, amb independència del recàrrec i la reclamació de les quantitats degudes, queda 
suspès en el gaudi de tots els seus drets col·legials que preveu l’article 71 mentre no faci 
efectiu el pagament de les seves obligacions. La suspensió s’aixeca automàticament en 
el moment en què compleixi els seus dèbits col·legials.

4. La suspensió en el gaudi dels drets col·legials no té caràcter de sanció 
disciplinària.

Article 93. Patrimoni col·legial.

El patrimoni dels col·legis està compost per tots els béns mobles i immobles que 
adquireixi en virtut de qualsevol títol jurídic i pel saldo de la seva tresoreria.

Secció 4a Responsabilitats. Compravenda d’immobles. Destinació dels béns en cas de 
dissolució

Article 94. Responsabilitats.

1. La responsabilitat de la gestió dels fons queda vinculada directament a 
l’encarregat de la seva custòdia.

2. Quan un col·legi oficial no compleix les seves obligacions (manca de pagament 
de les liquidacions relatives als trimestres corresponents) respecte al Consell de Col·legis 
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Autonòmic o al Consell General de Col·legis Veterinaris, l’òrgan competent d’aquestes 
últimes corporacions pot acordar la intervenció de la comptabilitat d’aquest Col·legi. 
Igualment, ha de designar un interventor que, amb despeses i retribució a càrrec del 
Col·legi intervingut, ha d’actuar amb plens poders econòmics fins a la normalització de 
l’economia col·legial, i les actuacions que corresponguin als dèbits que van motivar la 
intervenció es consideren preferents.

3. Si cal, aquest òrgan competent del Consell de Col·legis Autonòmic o del Consell 
General, mitjançant l’acord corresponent, pot ordenar que es faci una auditoria després 
de la designació dels experts corresponents, que han de fer la seva tasca sota la 
supervisió de la persona que es designi a aquest efecte, la qual l’ha d’informar 
preceptivament i puntualment sobre l’auditoria efectuada.

4. La Junta Executiva Permanent ha de donar compte a l’Assemblea General de 
Presidents de les actuacions realitzades i del seu resultat.

Article 95. Compravenda de béns immobles.

La compravenda de béns immobles per part dels col·legis oficials de veterinaris s’ha 
de portar a terme amb l’autorització expressa prèvia d’una Assemblea General 
extraordinària de col·legiats, legalment i estatutàriament constituïda, convocada a aquest 
sol efecte, i se n’ha de donar coneixement al Consell General. S’ha de justificar, almenys, 
davant l’Assemblea General de col·legiats:

a) La situació material i el règim econòmic a la seu actual.
b) L’estat dels fons econòmics del Col·legi.
c) La quantia del dèbit pendent de liquidació al Consell General.
d) El cost del nou bé immoble per metre quadrat construït.
e) El cost total del bé immoble.
f) El pressupost de mobiliari adequat, en cas que no s’utilitzi el vell.
g) La forma de pagament.
h) La certificació de l’existència de fons econòmics suficients per respondre al 

pagament.
i) Tots els altres justificants que es considerin oportuns i puguin establir els Estatuts 

particulars de cada col·legi.

Article 96. Destinació dels béns en cas de dissolució.

En cas de dissolució dels col·legis oficials, s’ha de nomenar una comissió liquidadora, 
la qual, en cas que hi hagi béns i valors sobrants després de satisfer els deutes, els ha 
d’adjudicar a entitats benèfiques relacionades amb l’Organització Col·legial Veterinària, 
d’acord amb aquests Estatuts generals i amb el que disposin els Estatuts particulars del 
col·legi respectiu.

CAPÍTOL II

Certificats oficials

Article 97. Organització, edició i distribució.

El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya ha d’establir models d’impresos 
de certificats veterinaris oficials, sigui quina en sigui la finalitat, i d’impresos d’acord amb 
la legislació vigent, i li correspon l’organització i la direcció d’aquest servei, i als col·legis 
la distribució d’aquests impresos dins del seu territori, en els termes que preveu l’article 
6.m) d’aquests Estatuts generals, és a dir, sempre que es tracti de documents que hagin 
de ser uniformes a tot el territori nacional. L’avantdit és aplicable a tots els impresos que 
s’editin d’acord amb la legislació vigent.
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CAPÍTOL III

Recepta oficial veterinària

Article 98. Receptes.

1. L’Organització Col·legial ha de vetllar pel compliment de les normes legals sobre 
la recepta veterinària com a document professional i ha d’adoptar les mesures que 
consideri més idònies per garantir-ne un ús i una prescripció correctes. La recepta 
veterinària és l’instrument de l’exercici clínic de la professió, i hi ha llibertat de prescripció 
dins d’un marc tècnic (diagnòstic, tractament i prevenció), deontològic i normatiu.

2. L’Organització Col·legial Veterinària ha d’editar un model de recepta veterinària 
per a l’exercici lliure, de conformitat amb la normativa estatal i autonòmica vigent en la 
matèria, i ha d’acordar-ne la distribució a través dels col·legis oficials de veterinaris.

3. La dispensació de medicaments veterinaris està imprescindiblement condicionada 
al lliurament de la recepta corresponent, en tots els casos que preveu la legislació vigent.

CAPÍTOL IV

Règim de la nota-encàrrec o pressupost

Article 99. Nota-encàrrec.

Els col·legiats han de presentar als seus clients una nota-encàrrec o pressupost que 
contingui, com a mínim, la determinació suficient de l’objecte de la prestació i el seu cost 
previst o previsible, per raó de l’activitat a realitzar o el mètode per a la seva determinació.

Els col·legiats no han de comunicar al col·legi, per al seu control o visat, la nota-
encàrrec del treball professional, tret de requeriment justificat en el curs d’un procediment 
disciplinari.

CAPÍTOL V

Honoraris professionals

Article 100. Honoraris professionals i servei de cobrament d’honoraris a través dels 
col·legis.

1. Els col·legis oficials de veterinaris i l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola 
no poden establir barems orientatius ni cap altra orientació, recomanació, directriu, norma 
o regla sobre honoraris professionals.

2. Cada col·legi oficial de veterinaris ha d’establir, si ho creu convenient, un servei 
de cobrament d’honoraris professionals, d’acord amb la legislació vigent, que tingui 
caràcter voluntari per als col·legiats.

3. Els Estatuts particulars dels col·legis oficials han de determinar les seves 
condicions de prestació.

4. Els col·legis oficials de veterinaris han d’elaborar criteris orientatius als efectes 
exclusius de la taxació de costes i jura de comptes en els processos judicials.
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TÍTOL VII

Règim de responsabilitat dels col·legiats

CAPÍTOL I

Responsabilitat penal i civil

Article 101. Responsabilitat penal.

Els veterinaris estan subjectes a responsabilitat penal pels delictes i les faltes que 
cometin en l’exercici de la seva professió.

Article 102. Responsabilitat civil.

Els veterinaris, en el seu exercici professional, estan subjectes a responsabilitat civil 
quan per dol o negligència danyin els interessos dels consumidors o usuaris dels seus 
serveis l’atenció dels quals els hagi estat confiada, responsabilitat que és exigible d’acord 
amb la legislació ordinària davant els tribunals de justícia.

CAPÍTOL II

Responsabilitat disciplinària

Secció 1a Principis generals i facultats disciplinàries

Article 103. Règim disciplinari.

1. En cap cas no és obstacle l’exercici de l’activitat professional a través d’una 
societat professional per a l’efectiva aplicació als col·legiats, siguin socis professionals o 
no, del règim disciplinari que preveu aquest títol.

2. Els col·legiats que infringeixin els seus deures professionals o els regulats per 
aquests Estatuts han de ser sancionats disciplinàriament, amb independència de 
qualsevol altra responsabilitat civil, penal o administrativa en què puguin incórrer.

Igualment, les persones que ocupin càrrecs directius en l’organització col·legial, tant 
en els col·legis oficials, com en el Consell General o en els consells autonòmics, si 
s’escau, són susceptibles de ser sancionades disciplinàriament.

3. Les societats professionals estan subjectes igualment a responsabilitat 
disciplinària i hi incorren en els supòsits i les circumstàncies que estableixen la Llei i 
aquests Estatuts, si cometen alguna de les infraccions que preveu l’article 106 següent. 
La responsabilitat disciplinària de la societat professional s’entén sense perjudici de la 
responsabilitat disciplinària que correspongui al professional actuant, tant si n’és soci com 
si no.

Article 104. Potestat sancionadora.

1. No es poden imposar sancions disciplinàries, sinó en virtut d’expedient instruït a 
aquest efecte, amb l’audiència prèvia de l’interessat.

2. L’exercici de la potestat sancionadora respecte dels col·legiats correspon a les 
juntes de govern dels col·legis oficials de veterinaris.

3. L’enjudiciament i la potestat sancionadora, en relació amb els membres de les 
juntes de govern dels col·legis, correspon al Consell General en el supòsit que el consell 
autonòmic corresponent no estigui constituït. Correspon en tot cas al Consell General 
l’exercici de la potestat sancionadora respecte dels membres de les juntes de govern dels 
col·legis en el supòsit d’infraccions que aquests puguin cometre en relació amb les seves 
obligacions relacionades amb la seva participació o les seves funcions representatives en 
el Consell General.
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4. Els acords sancionadors són executius quan posin fi a la via corporativa. No 
obstant això, en cas que aquesta execució pugui causar perjudicis de reparació impossible 
o difícil, l’òrgan sancionador pot acordar d’ofici, o a instància de part, la suspensió de 
l’execució de l’acte recorregut.

5. Els col·legis oficials han de donar compte immediatament al Consell General de 
totes les sancions que imposin que comportin la suspensió en l’exercici professional 
(article 107, sancions 4a a 7a, ambdues inclusivament) amb remissió d’un extracte de 
l’expedient. El Consell General ha de portar un registre de sancions d’àmbit estatal que 
reculli totes les que imposin els col·legis oficials, tant als col·legiats persones físiques com 
a les societats professionals. Aquestes sancions, a més, s’han d’anotar a l’expedient 
personal del col·legiat sancionat o, si s’escau, al full obert a la societat professional en el 
Registre de societats professionals.

6. Les sancions que imposa, si s’escau, el col·legi de la província en què s’exerceix 
l’activitat professional tenen efecte a tot el territori espanyol.

Secció 2a Infraccions susceptibles de comissió pels col·legiats, de les sancions a 
aquestes i de les facultats sancionadores

Article 105. Competències sancionadores dels col·legis.

Els col·legis han de sancionar disciplinàriament totes les accions i omissions dels 
col·legiats que infringeixin les normes reguladores de la professió, els Estatuts generals i 
particulars, els reglaments de règim interior, les normes deontològiques o qualsevol altra 
norma col·legial.

Article 106. Infraccions.

Les infraccions comeses pels col·legiats veterinaris i per les societats professionals i 
imputables a uns i altres que puguin comportar una sanció disciplinària es classifiquen en 
lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions greus susceptibles de ser comeses pels veterinaris col·legiats i 
imputades a aquests:

a) L’incompliment dels deures col·legials i professionals que determina l’article 72 
d’aquests Estatuts generals, així com la normativa deontològica vigent, assenyaladament 
quan es perjudiquin els interessos dels consumidors i usuaris prestataris dels seus serveis 
professionals.

b) La pràctica de conductes professionals amb infracció de les prohibicions que 
conté l’article 73 d’aquests Estatuts generals.

c) La comissió de delictes dolosos, en qualsevol grau de participació, l’execució dels 
quals es faci servint-se de la seva condició professional, amb el pronunciament judicial 
ferm previ.

d) L’incompliment reiterat (dos o més) dels acords emanats de l’Assemblea General 
del Col·legi, de la Junta de Govern i del Consell General.

e) La falta de denúncia a les autoritats competents i al Col·legi o Consell General de 
les manifestes infraccions comeses pels col·legiats en relació amb les obligacions 
administratives o col·legials de què tingui coneixement.

f) L’encobriment de l’intrusisme professional, o la col·laboració a l’exercici d’activitats 
pròpies de la professió de veterinari amb qui no tingui el títol corresponent o no reuneixi la 
deguda aptitud legal per a això, amb el pronunciament judicial ferm previ.

g) L’atemptat contra la dignitat o l’honor dels companys amb motiu de l’exercici 
professional.

h) L’atemptat contra la dignitat o l’honor dels membres dels òrgans de govern del 
Col·legi, del Consell Autonòmic, si s’escau, i del Consell General.
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i) L’incompliment de les normes i els acords sobre models de documents i impresos 
utilitzats en l’activitat professional dels veterinaris, així com el falsejament, la falta de 
formalització o inexactitud greu dels documents esmentats i l’ocultació o simulació de 
dades que el Col·legi ha de conèixer per exercitar les seves funcions d’ordenació i control 
de l’activitat professional.

j) L’exercici professional en situació d’embriaguesa o sota la influència de drogues 
tòxiques.

k) La realització d’activitats, constitució d’associacions o pertinença a aquestes, 
quan tinguin com a fins o realitzin funcions que siguin exclusives dels col·legis.

l) La infracció greu del secret professional, per culpa o negligència, amb perjudici 
per a tercers.

m) Emparar l’exercici de la professió sense la preceptiva col·legiació o permetre l’ús 
de la clínica o el consultori veterinari a persones que no estiguin degudament col·legiades, 
quan la col·legiació sigui obligatòria.

n) No respectar o perjudicar els drets dels consumidors i usuaris contractants dels 
seus serveis o destinataris del seu exercici professional.

ñ) L’incompliment de les normatives reguladores d’activitats professionals que 
s’exerceixen en virtut de convenis o contractes subscrits entre el Col·legi i qualsevol 
administració pública o en virtut de funcions delegades o encomanades per l’Administració 
o per qualsevol disposició legal als col·legis, als consells autonòmics o al Consell General 
de Col·legis Veterinaris d’Espanya.

o) L’incompliment de les sancions imposades per infraccions disciplinàries, una 
vegada siguin exigibles per ser fermes o no haver estat suspeses pels òrgans competents 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

p) L’incompliment de les previsions que conté el Codi deontològic per a l’exercici de 
la professió veterinària, així com la normativa deontològica aprovada pel col·legi respectiu 
i pel Consell Autonòmic, si s’escau.

q) La falta de comunicació al Registre Mercantil o al Col·legi de la constitució d’una 
societat professional o de les modificacions posteriors de socis, administradors o del 
contracte social.

r) L’incompliment de les previsions legals en relació amb els requisits de capital, 
composició d’òrgans d’administració, i representació de les societats professionals, ja 
sigui mitjançant acords públics, ja sigui mitjançant acords privats o actuacions concertades 
entre els socis.

2. Són infraccions greus susceptibles de ser comeses per les societats professionals 
i imputades a aquestes totes les que tipifica l’apartat 1 d’aquest article llevat de les que 
preveuen les lletres c), j), k), l), m) i n).

3. Són lleus les infraccions que comprenen els apartats anteriors que revesteixin 
menys entitat perquè hi concorre alguna d’aquestes circumstàncies: la falta 
d’intencionalitat o l’escassa importància del dany causat.

4. Mereixen la qualificació de molt greus les infraccions que consideren greus els 
apartats 1 i 2 d’aquest article, en què hi concorri alguna d’aquestes circumstàncies: 
intencionalitat manifesta; negligència professional inexcusable; dany o perjudici greu als 
interessos dels consumidors i usuaris; obtenció de lucre il·legítim gràcies a l’actuació 
il·lícita; haver estat sancionat anteriorment, per resolució col·legial ferma no cancel·lada o 
que ho hagués hagut de ser, a causa d’una infracció greu.

Article 107. Sancions.

1. Per raó de les infraccions que preveu l’article anterior es poden imposar les 
sancions següents:

a) Als veterinaris col·legiats:

1a Amonestació privada.
2a Advertència per ofici.
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3a Amonestació pública, mitjançant la publicació de la resolució sancionadora ferma 
al tauler d’anuncis del Col·legi o als seus òrgans d’expressió o difusió.

4a Suspensió en l’exercici professional a tot el territori espanyol fins a 1 mes.
5a Suspensió en l’exercici professional a tot el territori espanyol entre 1 mes i 1 dia i 

1 any.
6a Suspensió en l’exercici professional a tot el territori espanyol entre 1 any i 1 dia i 

3 anys.
7a Expulsió del Col·legi, que comporta la inhabilitació per a qualsevol col·legiació o 

incorporació en un altre col·legi oficial de veterinaris.

b) A les societats professionals:

1a Amonestació privada dirigida als seus administradors.
2a Advertència per ofici dirigida als seus administradors.
3a Amonestació pública, mitjançant la publicació de la resolució sancionadora ferma 

al tauler d’anuncis del Col·legi o als seus òrgans d’expressió o difusió.
4a Multa per import entre el 0,5 i el 3 per cent de la seva xifra neta de negoci en 

l’exercici immediatament anterior al de la comissió de la infracció.
5a Baixa temporal del Registre de societats professionals, per un termini no inferior 

a un mes ni superior a dos anys. En tot cas, la baixa ha de comportar la suspensió en 
l’exercici professional de la societat pel temps que duri la baixa.

6a Exclusió definitiva del Registre de societats professionals, moment a partir del 
qual la societat no pot exercir l’activitat professional veterinària.

2. Les sancions 4a a 7a de l’apartat 1.a) d’aquest article impliquen l’accessòria de 
suspensió de l’exercici del dret de sufragi actiu i passiu pel temps de la seva durada.

3. Tant en el cas de sanció d’expulsió de veterinaris col·legiats com en el d’exclusió 
definitiva de societats professionals dels seus registres respectius, és necessari el vot 
favorable de, com a mínim, les dues terceres parts dels membres integrants de la Junta 
de Govern del Col·legi.

4. Les sancions de suspensió d’exercici professional i expulsió dels veterinaris 
col·legiats i les conductes que puguin afectar la salut pública s’han de comunicar a les 
autoritats sanitàries i governatives.

5. Les sancions que s’imposin a les societats professionals consistents en la baixa 
temporal o en l’exclusió definitiva del Registre de societats professionals, s’han de 
comunicar al Ministeri de Justícia i el Registre Mercantil en què la societat sancionada 
estigui inscrita.

Article 108. Correspondència entre infraccions i sancions.

1. Per la comissió per part dels veterinaris col·legiats d’infraccions qualificades com 
a lleus es poden imposar les sancions 1a a 2a de l’apartat 1.a) de l’article 107 d’aquests 
Estatuts generals. A les infraccions greus corresponen les sancions 3a a 5a del mateix 
article 107.1.a). I només les molt greus són creditores de les sancions 6a a 7a que tipifica 
l’esmentat article 107.1.a) d’aquests Estatuts. Per determinar la sanció concreta 
imposable s’han de prendre en consideració les circumstàncies que preveu el mateix 
article 106.4, que s’han d’exposar, justificar i motivar suficientment en la resolució.

2. Per la comissió per part de les societats professionals d’infraccions qualificades 
com a lleus es poden imposar les sancions 1a a 2a de l’apartat 1.b) de l’article 107.1 
d’aquests Estatuts generals. A les infraccions greus corresponen les sancions 3a a 5a del 
mateix article 107.1.b). I només les molt greus són creditores de la sanció 6a que tipifica 
l’esmentat article 107.1.b) d’aquests Estatuts. Per determinar la sanció concreta 
imposable s’han de prendre en consideració igualment les circumstàncies que preveu el 
mateix article 106.
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Article 109. Competència i recursos.

La Junta de Govern en cada col·legi ha d’exercir la funció disciplinària i imposar, si 
s’escau, les sancions corresponents.

Contra les sancions que imposa la Junta de Govern es pot interposar recurs d’alçada 
davant el Consell General, quan ho prevegin els Estatuts del col·legi corresponent, ho 
disposi la legislació autonòmica i també en absència d’aquesta legislació.

Article 110. Procediment disciplinari.

1. El procediment disciplinari l’inicia d’ofici la Junta de Govern; a petició raonada 
d’un altre col·legi o del Consell General; o en virtut de denúncia signada per un veterinari 
col·legiat o per un tercer amb interès legítim. L’òrgan disciplinari competent, en tenir 
coneixement d’una suposada infracció, ha de decidir, a la vista dels antecedents 
disponibles, ordenar l’arxivament de les actuacions o la incoació d’expedient, i designar, 
en aquell moment, un instructor entre els membres de la Junta de Govern.

Són causes d’abstenció o recusació les que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Als efectes de l’exercici del dret de recusació, el nomenament d’instructor s’ha de 
comunicar a l’expedientat, el qual pot fer ús d’aquest dret, dins el termini de vuit dies des 
de l’endemà de rebre la notificació.

2. Després de les oportunes diligències indagatòries, l’instructor ha de proposar el 
sobreseïment de l’expedient, si no troba indicis d’il·lícit disciplinari, o formular plec de 
càrrecs, en cas contrari. En el plec de càrrecs s’ha d’indicar amb precisió i claredat, i 
motivar degudament: els actes professionals o col·legials que es presumeixen il·lícits; la 
qualificació del tipus d’infracció en què incorre aquella conducta; la sanció a què, si 
s’escau, pot ser creditora aquesta conducta; així com la identitat de l’òrgan competent per 
imposar la sanció. S’ha de concedir a l’expedientat un termini de quinze dies a comptar 
des de l’endemà de la notificació per tal que pugui contestar per escrit, formulant el plec 
de descàrrecs oportú i la proposta de les proves que consideri pertinent per a la seva 
defensa.

En l’expedient s’admeten tots els mitjans de prova admissibles en dret, i correspon a 
l’instructor la pràctica de les que, havent-se proposat, consideri oportunes o les que ell 
mateix pugui acordar. De les audiències i proves practicades hi ha d’haver constància 
escrita en l’expedient.

3. Conclosa la instrucció de l’expedient disciplinari, l’instructor l’ha d’elevar, amb la 
proposta de resolució corresponent, a l’òrgan disciplinari davant el qual s’ha de concedir a 
l’expedientat nou tràmit d’audiència, pel mateix termini de quinze dies a comptar des de 
l’endemà de la notificació, per tal que pugui al·legar tot el que consideri oportú o 
convenient al seu dret. L’instructor no pot intervenir en les deliberacions ni en la presa de 
decisió de l’òrgan disciplinari. L’òrgan encarregat de resoldre, abans de dictar resolució, 
mitjançant acord motivat, pot tornar a l’instructor l’expedient per a la pràctica de les 
diligències que siguin imprescindibles per adoptar la resolució. En la pràctica de noves 
diligències hi pot intervenir l’interessat, si ho creu oportú, i se li ha de comunicar, en tot 
cas, el resultat d’aquestes. Després de conèixer el resultat d’aquestes diligències 
l’interessat disposa d’un termini de vuit dies per formular les al·legacions que al seu dret 
convinguin en relació amb aquestes diligències.

La resolució, que ha de ser motivada, decideix totes les qüestions plantejades per 
l’interessat i aquelles altres derivades del procediment, i se li ha de notificar en el termini 
dels deu dies hàbils següents a la seva adopció, amb expressió dels recursos que 
escaiguin, així com els terminis per interposar-los, d’acord amb la legislació vigent.

4. Aquest procediment disciplinari pot ser desplegat, de conformitat amb el que 
disposen aquests Estatuts generals, pels Estatuts particulars de cada col·legi. En el que 
no preveuen els Estatuts generals és aplicable la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i el 
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Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per 
a l’exercici de la potestat sancionadora.

Article 111. Prescripció d’infraccions i sancions. Cancel·lació. Rehabilitació en cas 
d’expulsió.

1. Les infraccions, tant de veterinaris col·legiats com de societats professionals, 
prescriuen:

a) Les lleus: als 6 mesos.
b) Les greus: a l’any.
c) Les molt greus: als 2 anys.

2. Les sancions, tant de veterinaris col·legiats com de societats professionals, 
prescriuen:

a) Les lleus: als 6 mesos.
b) Les greus: a l’any.
c) Les molt greus: als 2 anys.

3. Els terminis de prescripció de les infraccions, tant de veterinaris col·legiats com 
de societats professionals, comencen a comptar des de la comissió de la infracció. La 
prescripció s’interromp per qualsevol actuació col·legial expressa i manifesta dirigida a 
investigar la presumpta infracció i amb coneixement de l’interessat.

Els terminis de prescripció de les sancions, tant de veterinaris col·legiats com de 
societats professionals, comencen a comptar des de l’endemà del dia en què adquireixi 
fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. La realització de qualsevol acte 
col·legial exprés i manifest d’execució de la sanció interromp el seu termini de prescripció.

4. La cancel·lació suposa l’anul·lació de l’antecedent sancionador a tots els efectes. 
Les sancions per la comissió d’infraccions lleus, greus i molt greus es cancel·len, 
respectivament, al cap d’un any, dos anys i quatre anys, a comptar des del compliment de 
la sanció de què es tracti. Les sancions es cancel·len d’ofici. Si la cancel·lació s’hagués 
hagut de produir i no s’ha fet, l’interessat la pot instar i el Col·legi hi ha de procedir 
immediatament. En tot cas, les sancions no cancel·lades que ho haguessin hagut de ser 
no tenen efectes.

5. En els casos d’expulsió la Junta de Govern del Col·legi pot acordar, transcorreguts 
almenys tres anys des de la fermesa de la sanció, la rehabilitació de l’expulsat, per a la 
qual cosa ha d’incoar l’expedient oportú a petició d’aquest. La Junta de Govern, escoltat 
el Consell General i, si s’escau, el Consell Autonòmic, ha de decidir sobre la rehabilitació, 
en atenció a les circumstàncies de fet concurrents en el sol·licitant.

6. En els casos d’exclusió definitiva del Registre de societats professionals, la Junta 
de Govern pot acordar, com en el supòsit de l’apartat 5 d’aquest article, la inclusió de la 
societat sancionada de nou en el Registre col·legial, amb l’expedient oportú previ a petició 
de la societat i transcorreguts, almenys, tres anys des de la fermesa de la sanció. La 
Junta de Govern, escoltat el Consell General i, si s’escau, el Consell Autonòmic, ha de 
decidir sobre la inclusió de nou en el Registre, en atenció a les circumstàncies de fet 
concurrents en el sol·licitant.

Secció 3a Infraccions susceptibles de comissió pels membres d’òrgans de govern de 
l’organització col·legial, de les sancions a aquestes i de les facultats sancionadores

Article 112. Infraccions comeses pels membres dels òrgans de govern de l’Organització 
Col·legial Veterinària.

Les infraccions comeses pels membres dels òrgans de govern de l’Organització 
Col·legial Veterinària en funció dels seus càrrecs, que puguin comportar una sanció 
disciplinària, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
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Article 113. Infraccions.

1. Són infraccions greus:

a) El deixament de funcions o la falta de diligència en el compliment de les seves 
obligacions com a directius de l’Organització Col·legial.

b) Tot incompliment greu dels deures que aquests Estatuts generals o la legalitat 
vigent imposin als membres de les juntes de govern dels col·legis oficials o als integrants 
del Consell General.

c) L’omissió, l’incompliment o el retard greu i injustificat en l’execució de les ordres o 
els acords emanats dels òrgans de govern de l’Organització Col·legial.

d) L’ocultació de dades o elements de judici d’interès general per a la professió que 
estiguin o que, per la seva naturalesa, hagin d’estar en poder dels responsables dels 
col·legis oficials o del Consell General.

e) L’aplicació indeguda i injustificada de quantitats consignades en els pressupostos 
anuals per a fins diferents dels que s’hi preveuen.

f) L’incompliment del pagament de les quantitats destinades al sosteniment del 
Consell General i de la resta de les obligacions econòmiques que preveuen aquests 
Estatuts o les disposicions legals vigents.

g) Les actuacions, en funció del seu càrrec, que atemptin contra la dignitat i el bon 
nom de la professió o dels seus òrgans de representació.

h) La comissió de delictes amb motiu de l’exercici del càrrec, amb el pronunciament 
judicial ferm previ.

2. Són lleus les infraccions compreses en l’apartat anterior que revesteixin menys 
entitat perquè hi concorre alguna d’aquestes circumstàncies: la falta d’intencionalitat; o 
l’escassa importància del dany causat.

3. Mereixen la qualificació de molt greus les infraccions considerades greus en què 
concorri alguna d’aquestes circumstàncies: dany o perjudici greu als interessos dels 
consumidors i usuaris; la posada en perill de la subsistència o l’entorpiment greu del 
funcionament de l’Organització Col·legial o de qualsevol dels seus òrgans de 
representació; intencionalitat manifesta; desobediència reiterada d’acords col·legials o del 
Consell; haver estat sancionat anteriorment, per resolució col·legial ferma no cancel·lada 
o que ho hagués hagut de ser, a causa d’una infracció greu.

Article 114. Sancions.

Es poden imposar les sancions següents:

1a Amonestació privada.
2a Amonestació pública.
3a Suspensió del càrrec directiu i inhabilitació per ocupar qualsevol lloc de 

responsabilitat en l’Organització Col·legial entre 1 mes i 1 dia i 1 any.
4a Suspensió del càrrec directiu i inhabilitació per ocupar qualsevol lloc de 

responsabilitat en l’Organització Col·legial entre 1 any i 1 dia i 2 anys.
5a Suspensió del càrrec directiu i inhabilitació per ocupar qualsevol lloc de 

responsabilitat en l’Organització Col·legial entre 2 anys i 1 dia i 5 anys.
6a Pèrdua de la condició de càrrec directiu i inhabilitació per ocupar qualsevol lloc 

de responsabilitat en l’Organització Col·legial durant 6 anys.

Article 115. Correspondència entre infraccions i sancions.

A les infraccions lleus corresponen les sancions 1a a 2a. A les infraccions greus, les 
sancions 3a a 5a. I a les molt greus, la sanció 6a. Per determinar la sanció concreta 
imposable s’han de prendre en consideració les circumstàncies que preveu el mateix 
article 113, que s’han d’exposar, justificar i motivar suficientment en la resolució.
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Article 116. Competència i recursos.

1. Correspon al Consell General la imposició de sancions per l’actuació, professional 
o col·legial, dels membres de les juntes de govern dels col·legis oficials de veterinaris en 
el supòsit que no estigui constituït el consell autonòmic corresponent.

2. Correspon, en tot cas, al Consell General la imposició de sancions per l’actuació, 
professional o col·legial, dels membres integrants dels seus òrgans col·legiats.

3. Contra les sancions acordades en primera instància pel Consell General, quan 
aquest sigui el competent, es pot interposar un recurs corporatiu davant el mateix Consell 
General enfront d’aquestes, en els termes que preveuen aquests Estatuts.

Article 117. Procediment disciplinari.

Per a l’exercici de la potestat sancionadora sobre els membres del Consell General o 
de les juntes de govern dels col·legis, quan la competència sigui del Consell General 
d’acord amb el que disposa l’article 104.3 d’aquests Estatuts generals, és aplicable el 
procediment disciplinari que preveu l’article 110.

Article 118. Prescripció d’infraccions i sancions. Cancel·lació.

El règim de prescripció, així com de cancel·lació, que preveu l’article 111 també és 
aplicable a les infraccions i les sancions dels membres d’òrgans directius de l’Organització 
Col·legial.

TÍTOL VIII

Publicacions de l’organització col·legial veterinària

Article 119. Publicacions del Consell General de Col·legis Veterinaris i dels col·legis 
oficials de veterinaris.

1. El Consell General pot editar periòdicament, amb caràcter ordinari, un butlletí 
informatiu o una revista de l’organització col·legial, qualsevol altre mitjà de difusió i tots 
els suplements o números extraordinaris que es considerin necessaris o convenients.

El butlletí del Consell i de l’Organització Col·legial és l’òrgan d’expressió d’aquesta i hi 
han de col·laborar de forma permanent les juntes de govern dels col·legis, els membres 
del Consell General i consells autonòmics, si s’escau, i, en general, tots els col·legiats.

A aquest efecte, s’ha de constituir un gabinet tècnic la presidència del qual l’ha 
d’ostentar el president del Consell General o el conseller en qui delegui, que pot disposar 
dels serveis de relacions públiques i premsa.

2. Les publicacions s’han d’atenir sempre a les normes deontològiques i les 
disposicions legals vigents, així com a les d’aquests Estatuts generals.

TÍTOL IX

Règim jurídic

Article 120. Règim jurídic.

L’Organització Col·legial Veterinària Espanyola es regeix en la seva organització i el 
seu funcionament per:

a) La legislació bàsica estatal i autonòmica vigent en matèria de col·legis 
professionals.

b) Aquests Estatuts generals.
c) Els Estatuts particulars respectius i les normes d’abast general adoptats en el seu 

desplegament i la seva aplicació.
d) La resta de l’ordenament jurídic en tot allò que sigui aplicable.
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En el que no preveuen els Estatuts generals, és aplicable la legislació vigent sobre el 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. El 
règim jurídic dels òrgans col·legiats dels col·legis professionals s’ha d’ajustar a les normes 
que contenen aquest Estatut general i els Estatuts particulars, que estableixen el règim de 
convocatòria, sessions i adopció d’acords.

Article 121. Nul·litat.

1. És nul de ple dret qualsevol acte dels òrgans de govern de l’Organització 
Col·legial Veterinària Espanyola que incorri en qualsevol dels supòsits que preveu l’article 
62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. Són anul·lables els actes dels òrgans col·legials que incorrin en qualsevol 
infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder, d’acord amb el que 
disposa l’article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 122. Règim de recursos en relació amb actes i resolucions dels col·legis davant 
el Consell General.

1. Els actes, els acords i les resolucions dels col·legis oficials han de ser objecte de 
recurs d’alçada, previ al recurs contenciós administratiu, davant el Consell de Col·legis de 
la comunitat autònoma respectiva, si està constituït o, si no, davant el Consell General de 
Col·legis Veterinaris d’Espanya, en la forma i els supòsits que preveu aquest article.

2. Contra les decisions o resolucions de qualsevol òrgan dels col·legis oficials de 
veterinaris es pot interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes des de la seva 
notificació als interessats o, si s’escau, publicació, davant el Consell de Col·legis de la 
comunitat autònoma respectiva, si està constituït o, si no, davant el Consell General de 
Col·legis Veterinaris d’Espanya.

En cas de normes o acords de naturalesa deontològica, contenciosos electorals, 
admissió o denegació de col·legiacions i sancions que consisteixin en suspensió de 
l’exercici professional i/o expulsió del Col·legi, pot formar part de l’expedient administratiu 
l’informe del Consell General, quan aquest no sigui l’òrgan competent per resoldre, 
sempre que ho sol·liciti l’òrgan al qual correspon aquesta competència, per tal de garantir 
a tot el territori nacional una uniformitat en les resolucions l’objecte de la qual és la igualtat 
de tracte dels professionals col·legiats i la igualtat de prestació de l’exercici professional 
davant els ciutadans en general.

3. Els recursos es poden presentar davant el Consell General, quan aquest sigui el 
competent per resoldre en els termes que preveuen aquests Estatuts, o davant la Junta 
de Govern del col·legi respectiu, la qual l’ha d’elevar al consell competent, en els deu dies 
següents a la data de presentació, amb el seu informe i amb una còpia completa i 
ordenada de l’expedient. El Consell General, quan sigui el competent per resoldre, amb 
els informes previs que consideri convenients, ha de dictar i notificar la resolució expressa 
en els tres mesos següents a la seva interposició, i s’entén, en cas de silenci, que el 
recurs s’ha desestimat.

4. Els acords que, en primera instància, adopti el Consell General, també són 
recurribles, potestativament, abans d’acudir, si s’escau, a la via contenciosa administrativa, 
davant el mateix Consell General, en el termini d’un mes a comptar del dia de la seva 
notificació o, si s’escau, de la seva publicació. S’exceptuen els acords adoptats per 
l’Assemblea General de Presidents, que han d’esgotar la via administrativa, i són 
recurribles directament en la via contenciosa administrativa, sense perjudici de la 
possibilitat d’interposar recurs de reposició davant l’esmentat òrgan col·legiat autor de 
l’acord recorregut.
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Article 123. Exercici lliure de la professió.

L’exercici de la professió de veterinari es realitza en règim de lliure competència i està 
subjecte a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i a la Llei 3/1991, 
de 10 de gener, de competència deslleial.

Els acords, les decisions i les recomanacions dels col·legis, els consells autonòmics, 
si s’escau, i el Consell General, han d’observar els límits de la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Article 124. Llibres d’actes del Consell General.

1. El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya ha de portar obligatòriament 
tres llibres d’actes, on s’han de transcriure separadament les corresponents a l’Assemblea 
General de Presidents, a la Junta Interterritorial i a la Junta Executiva Permanent.

2. Aquestes actes les han de signar el president del Consell General, o qui l’hagi 
substituït en la presidència, i el secretari general, o qui hagi exercit les seves funcions.

Article 125. Llibres d’actes dels col·legis oficials.

1. Cada Col·legi ha de portar obligatòriament dos llibres d’actes, on s’han de 
transcriure separadament les corresponents a l’Assemblea General i a la Junta de 
Govern.

2. Aquestes actes les han de signar el president del Col·legi, o qui l’hagi substituït en 
la presidència, i el secretari, o qui hagi exercit les seves funcions.

TÍTOL X

Règim de distincions i premis

Article 126. Distincions i honors.

El Consell General, a proposta de la Junta Executiva Permanent, pot atorgar 
mitjançant informació prèvia, distincions i honors de diferent categoria, d’acord amb els 
mèrits assolits en l’ordre corporatiu i/o professionals, a aquelles persones que en siguin 
creditores, en concordança amb l’article 70 d’aquests Estatuts.

Article 127. Recompenses.

1. Les recompenses que el Consell General pot concedir són de dues classes: 
honorífiques i de caràcter cientificoeconòmic.

2. Les honorífiques poden ser:

a) Felicitacions o mencions.
b) Veterinari honorari.
c) Membre d’honor del Consell General.
d) President d’honor del Consell General.
e) Medalla de l’Organització Col·legial Veterinària.

Poden ser membres d’honor del Consell General les institucions o corporacions, 
nacionals o estrangeres, o les persones, professionals o no, que, segons el parer de la 
Junta Executiva Permanent i a instància d’aquesta, d’algun col·legi o de membres del 
Consell, mereixin aquesta distinció pels mèrits contrets a favor de la professió.

3. Les de caràcter cientificoeconòmic poden ser:

a) Beques i subvencions per a l’estudi.
b) Borses d’estudi per a la formació d’especialistes.
c) Premis a treballs de recerca.
d) Publicació, amb càrrec al Consell General, dels treballs de valor científic destacat 

que aquest acordi editar.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 59  Dissabte 9 de març de 2013  Secc. I. Pàg. 51

4. Totes aquestes recompenses s’han d’atorgar amb la incoació prèvia de l’expedient 
oportú, i la de caràcter honorífic, que assenyala el paràgraf d) de l’apartat 2 d’aquest 
article, requereix l’acord unànime de tots els membres de la Junta Executiva Permanent. 
En aquest últim cas, la decisió ha de ser, a més, ratificada per l’Assemblea General de 
Presidents de Col·legis.

Article 128. Mencions honorífiques i títols.

1. Correspon a les juntes de govern dels col·legis la concessió de mencions 
honorífiques i títols de col·legiats o de presidents d’honor, que han de donar coneixement 
al Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya de les condecoracions, etc., a favor 
de qualsevol veterinari, així com també de personalitats o entitats no veterinàries que, al 
seu entendre, ho mereixin. Juntament amb la proposta, els col·legiats interessats han de 
remetre una informació àmplia i documentada per explicar les raons i els serveis que l’han 
motivat i incloure-hi les adhesions pertinents.

2. Els col·legiats veterinaris, en el moment de la seva jubilació, si tenen més de vint 
anys de col·legiació i no tenen nota desfavorable dels seus expedients col·legials, són 
designats automàticament col·legiats honorífics.

3. La concessió del títol de col·legiat o president d’honor i l’adquisició de la condició 
de col·legiat honorífic porten annexes l’exempció del pagament de quotes col·legials, tant 
ordinàries com extraordinàries.

4. Les propostes de beques i borses per a estudis també es poden fer a favor 
d’estudiants de veterinària.

5. Les juntes de govern dels col·legis oficials poden acordar felicitacions a favor dels 
seus col·legiats, i fins i tot dels d’altres col·legis, quan, per la seva conducta exemplar o 
pels seus mèrits i serveis extraordinaris prestats als col·legis o a la professió, se n’hagin 
fet creditors.

Quan el beneficiari resideixi en una província d’una altra comunitat autònoma o a les 
ciutats de Ceuta i Melilla, la proposta s’ha de tramitar a través del Consell General.

6. El que exposen els articles precedents s’entén sense perjudici de les previsions 
que en matèria de distincions i premis puguin establir els Estatuts particulars de cada 
col·legi.

TÍTOL XI

Memòria anual

Article 129. Memòria anual.

1. L’Organització Col·legial Veterinària Espanyola està subjecta al principi de 
transparència en la seva gestió. Amb aquesta finalitat, els col·legis oficials de veterinaris, 
els consells autonòmics, si s’escau, i el Consell General de Col·legis de Veterinaris 
d’Espanya, han d’elaborar, respectivament, una memòria anual que contingui almenys la 
informació següent:

a) Informe anual de gestió econòmica, que inclogui les despeses de personal 
suficientment desglossades i especifiqui les retribucions dels membres dels seus òrgans 
de govern per raó del seu càrrec.

b) Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i tipus de serveis 
prestats, així com les normes per al seu càlcul i la seva aplicació.

c) Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i 
sancionadors en fase d’instrucció o que hagin assolit fermesa, amb indicació de la 
infracció a què es refereixen, de la seva tramitació i de la sanció imposada, si s’escau, 
d’acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.
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d) Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades 
pels consumidors o usuaris o les seves organitzacions representatives, així com sobre la 
seva tramitació i, si s’escau, dels motius d’estimació o desestimació de la queixa o 
reclamació, d’acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

e) Els canvis en el contingut dels seus codis deontològics, en cas que en disposin.
f) Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d’interessos en què 

es trobin els membres dels seus òrgans de govern.
g) Informació estadística sobre la seva activitat de visat.

Quan sigui procedent, les dades s’han de presentar desagregades territorialment pels 
col·legis i consells autonòmics, si s’escau.

2. La memòria anual s’ha de fer pública a través de la pàgina web de cadascuna de 
les corporacions integrants de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola en el primer 
semestre de cada any.

3. El Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya ha de fer pública, juntament 
amb la seva memòria, la informació estadística a què fa referència l’apartat 1 d’aquest 
article de forma agregada per al conjunt de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola.

4. Als efectes de portar a terme la previsió de l’apartat anterior, els consells 
autonòmics, si s’escau, i els col·legis oficials de veterinaris han de facilitar al Consell 
General de Col·legis Veterinaris d’Espanya la informació necessària per elaborar la 
memòria anual.

TÍTOL XII

Servei d’atenció als col·legiats i als consumidors i usuaris

Article 130. Servei d’atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris.

1. Els col·legis oficials de veterinaris han d’atendre les queixes o reclamacions que 
presentin els col·legiats.

2. Així mateix, els col·legis oficials de veterinaris han de disposar d’un servei 
d’atenció als consumidors o usuaris, que necessàriament ha de tramitar i resoldre totes 
les queixes i les reclamacions referides a l’activitat col·legial o professional dels col·legiats 
que presenti qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així 
com les associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació 
o en defensa dels seus interessos.

3. Els col·legis oficials de veterinaris, a través d’aquest servei d’atenció als 
consumidors o usuaris, han de resoldre sobre la queixa o reclamació segons que 
correspongui: informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, remetent 
l’expedient als òrgans col·legials competents per instruir els expedients informatius o 
disciplinaris oportuns, arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.

4. La regulació d’aquest servei ha de preveure la presentació de queixes i 
reclamacions per via electrònica i a distància.

Disposició transitòria primera. Adaptació dels Estatuts particulars.

Els col·legis oficials de veterinaris han d’adaptar els seus Estatuts particulars 
corresponents al que disposen els Estatuts generals que recull aquest Reial decret en el 
termini d’un any i, una vegada aprovats per les assemblees generals, s’han de notificar al 
Consell General.

Disposició transitòria segona. Adaptació dels reglaments de règim interior.

Els reglaments de règim interior que aprovin el Consell General i els col·legis oficials 
de veterinaris continuen en vigor, si bé s’han d’adaptar en el termini d’un any a aquests 
Estatuts generals.
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Disposició transitòria tercera. Obligatorietat de col·legiació.

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, fins a l’entrada en vigor de la llei que s’hi refereix (que determina les 
professions per a l’exercici de les quals és obligatòria la col·legiació) s’ha de mantenir 
l’obligatorietat de col·legiació vigent i que conté l’article 62 d’aquests Estatuts generals.

Disposició transitòria quarta. Permanència transitòria dels membres dels òrgans rectors.

Els membres dels òrgans rectors han de romandre en els seus càrrecs fins a la 
conclusió del període de temps per al qual es van elegir, i les vacants que es produeixin 
s’han de cobrir d’acord amb la nova normativa estatutària.
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