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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’augment de la sensibilitat de la ciutadania catalana envers els animals de companyia i l’increment de la 
seva presència i diversitat en la nostra societat els darrers anys, fa convenient crear una Comissió que 
assessori en totes aquelles matèries relacionades amb la seva protecció, afavoreixi conductes més 
cíviques i potenciï una tinença responsable dels animals. 

 
La importància que han adquirit els drets dels animals i l’especialització i constant avenç de la ciència 
veterinària,  fan necessari posar els coneixements que ens proporcionen els  nostres estudis en salut 
animal a l’abast de la protecció d’aquests animals. 

 
El Col·legi té per finalitat vetllar per que l’actuació dels col·legiats respongui als interessos i a les 
necessitats de la societat en relació amb l’exercici de la professió veterinària, així com la protecció dels 
usuaris de la medicina veterinària i per tant també dels posseïdors d’animals de companyia. 
 
A la vista d’aquesta situació, la Junta de Govern va crear el Comitè per la Protecció dels Animals, formada 
per veterinaris clínics d’animals de companyia que assessora i col·labora en tot allò que faci referència a 
la defensa  i la protecció dels animals i tracta els punts comuns dels veterinaris que exerceixen la 
professió en col·lectivitats d’animals (nuclis zoològics) ja que tenen problemàtiques i especificitats molt 
marcades. 

 
En aquest marc, és necessari facilitar informació i unes eines correctes als veterinaris per desenvolupar la 
seva funció pedagògica amb els posseïdors d’aquests animals per tal d’informar-los sobre els seus drets 
així com del tracte i de les condicions adients per un correcte estat de cada tipus d’animal. Per assolir 
aquestes fites és important establir protocols d’actuació amb les Administracions competents en aquesta 
matèria per facilitar l’aplicació de la normativa protectora dels animals de companyia. En especial en 
relació a les matèries regulades al Decret Legislatiu, 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el text refós



 

 

de la Llei de Protecció dels Animal (en endavant LPA) que va introduir importants novetats en la protecció 
jurídica d’aquests animals així com en les seves  transaccions i compravendes. 

 
La creació d’aquesta Comissió pretén contribuir a una més ordenada i cohesionada actuació dels 
veterinaris de col·lectivitats que s’encarregarà d’atendre els seus dubtes i les seves necessitats que 
sorgeixin, i traslladar a les Administracions públiques implicades les propostes d’actuació. 
 
Així mateix, aquesta Comissió assessorarà i proposarà actuacions per aclarir l’aplicació de la normativa 
reguladora dels gossos potencialment perillosos, que dimonitza aquesta espècie en funció de la seva 
pertinença a una raça i manca de rigor científic i que en d’altres països s’ha demostrat clarament ineficaç. 
Per tant, també és una funció d’aquesta Comissió intentar canviar la percepció del legislador en aquesta 
matèria. 
 
 
 

DISPOSICIONS: 
 
 

 
CAPÍTOL I.- DEFINICIONS I EXERCICI CLÍNIC DE LA VETERINÀRIA DE PETITS ANIMALS A NUCLIS 
ZOOLÒGICS. 
 
 
Article 1.- Definicions: 
 
Als efectes del present Reglament, s’entén per: 
 

a) Animal de companyia: animal domèstic (que pertany a espècies que habitualment es crien, es 

reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge) que les persones 

mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen d'aquesta 

consideració els gossos, els gats i les fures.  

 

b) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap 

identificació del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També els animals 

identificats, quan l’entitat municipal competent hagi notificat al propietari o posseïdor la seva localització, 

i transcorregut el termini de vint dies no l’hagi recuperat, moment en el que deixa de tenir propietari i pot 

de ser cedit, acollit temporalment o adoptat.  

 

c) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre legalment constituïda 

que té entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.  

 

d) Centre d’acollida: centre  de titularitat pública o concertat que presta el servei de recollida d'animals 

abandonats o perduts.  

 
e) Nuclis zoològics: les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al 
manteniment d’animals de companyia (establiment en què es guarden els animals de companyia i se’n 
té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, les gosseres esportives i de caça i els 
centres d’importació d’animals), els establiments de venda, centres de cria d’animals: instal·lació que 
destina les cries a la venda o cessió posterior amb independència del nombre, ja sigui directament al 
públic en general, a establiments de venda o d’altres, els centres de recollida d’animals, el domicili dels 
particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars. 
 
f) Exercici de la clínica veterinària de petits animals: la clínica de petits animals és aquella modalitat 
d’exercici de la Veterinària que s’ocupa de les malalties i de la seva prevenció, de la profilaxis, la 
identificació, la conducta, la nutrició, la selecció genètica, els peritatges i el maneig dels gossos, gats i 
altres animals de companyia, mantinguts com a mascotes en domicilis particulars o en nuclis zoològics. 
 



 

 

g) Veterinari de nucli zoològic: veterinari intern o extern que exerceix la clínica veterinària de petits 
animals en un nucli zoològic, que està encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals que 
romanen al nucli zoològic. 
 
h) Veterinari de centre d’acollida: veterinari intern o extern que exerceix la clínica veterinària de petits 
animals, que està encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals perduts i/o abandonats 
que romanen en un centre d’acollida. 

 
 
Article 2: Exercici de la veterinària clínica de petits animals a nuclis zoològics. 
 
1.- El veterinari de nucli zoològic només podrà realitzar l'exercici professional a les instal·lacions del nucli 
zoològic amb els animals propietat del nucli, cessant en aquesta activitat una vegada que els animals 
hagin estat adquirits per tercera persona.  
 
2.- Les actuacions professionals dels veterinaris a les instal·lacions dels nuclis zoològics hauran de 
complir els requisits el Reglament per a l’exercici de la Clínica de Petits Animals a la província de 
Barcelona.  
 
3.- Quan la salut dels animals perduts o abandonats que romanen en un centre d’acollida o la normativa 
que els és d’aplicació (esterilització per exemple) requereixi una intervenció quirúrgica i, no sigui possible 
remetre’ls a un centre veterinari concertat amb l’entitat municipal responsable, les instal·lacions en les que 
es duguin a terme aquestes actuacions hauran de complir els requisits dels centres veterinaris regulats al 
Reglament per a l’exercici de la Clínica de Petits Animals a la província de Barcelona per garantir unes 
condicions higièniques i sanitàries mínimes. 
 
 
CAPÍTOL II .- DEL COMITÈ PER LA PROTECCIÓ DELS ANIMALS. 
 
Article 3.- Dels membres del Comitè. 
 
 
1.- El Comitè per la Protecció dels Animals vetllarà per l’aplicació del present Reglament i es composarà 
dels següents membres:  
 

- Un representant de la Junta de Govern del Col.legi. 
 
- Cinc Veterinaris i dos substituts que exerceixin clínica de petits animals escollits entre els col·legiats 
que ostentin un major nombre de vots en les eleccions convocades per la Junta Directiva del Col·legi. 
Cada veterinari podrà votar un màxim de 5 candidats i dos substituts. 

 
2.- El Comitè Assessor s’entendrà vàlidament constituït quan assisteixin a les reunions degudament 
convocades la meitat més un dels seus membres.  
 
3.- El Comitè Assessor escollirà per votació secreta , entre els seus membres, el President i el Secretari, 
així com un substitut per a cadascun d’ells per a casos d’absència, vacant  o malaltia. 
 
4.- De cada reunió s’aixecarà un Acta que podrà ser aprovada un cop finalitzada i serà signada per tots 
els presents. 
 
Article 4.- De la durada dels càrrecs. 
 
1.- La durada dels càrrecs serà de 4 anys reelegibles excepte en la constitució, en què la durada del 50% 
dels  membres, serà de 2 anys.  
 
2.- Cada 2 anys es renovarà el 50% dels membres del Comitè Assessor.  

3.- En cas que es destitueixi o renunciï al seu càrrec algun dels seus membres, el Comitè, previ acord, ho 

notificarà al substitut, que ocuparà el càrrec prèvia la seva acceptació. 



 

 

Article 5.- Del funcionament del Comitè.  
 
1.- A la sessió constituent del Comitè es determinarà l'horari de les reunions ordinàries, això sense 
perjudici de la facultat del President del Comitè de convocar sessions extraordinàries per pròpia iniciativa 
o a petició de dos membres del Comitè. L'absència sense justificar a tres sessions seguides o cinc 
alternes comportarà la pèrdua de la condició de membre del Comitè, procedint a la renovació de la 
vacant, conforme determina l'article precedent. 
 
2.- Els acords del Comitè s'adoptaran per  majoria dels membres assistents. En cas d’empat el vot del 
President tindrà caràcter diriment. 
 
3.- En allò no previst en el present Reglament, el funcionament del Comitè es regirà per la normativa 
estatutària vigent i, en el seu defecte, per les previsions contingudes en la legislació administrativa vigent 
en matèria d’Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Article 6.- De les competències, atribucions i funcions del Comitè. 
 
El Comitè Assessor vetllarà per l’aplicació del present Reglament i tindrà les següents competències, 
atribucions i funcions: 
 
1.- Desenvolupar i organitzar una branca, dintre  de l’exercici de la clínica veterinària de petits animals, 
consistent en l’exercici d’aquesta modalitat a nuclis zoològics amb les col·lectivitats d’animals que s’hi 
troben allotjats. En especial als centres d’acollida, a les residències i als centres de cria.  
 
2.- Donar recolzament i  assessorament als veterinaris de nuclis zoològics  i molt especialment als 
veterinaris dels Centres d’Acollida. 
 
3.- Assessorar i informar als veterinaris, als posseïdors d’animals de companyia i als consumidors i 
usuaris en general sobre la normativa reguladora dels animals de companyia, en especial en matèria de 
protecció i benestar, però també en la normativa sobre gossos potencialment perillosos, per facilitar el 
seus efectius coneixement, aplicació i compliment.  
 
4.- Donar recolzament i  assessorament als col·legiats en les qüestions relacionades amb la protecció i el 
benestar animal. 
 
5.- Col·laborar amb les Associacions de protecció i defensa dels animals de companyia. 
 
6.- Realitzar les actuacions necessàries per consensuar protocols veterinaris en les qüestions 
relacionades amb la protecció dels animals com són a títol d’exemple les següents matèries: 

 
a) Definició de les condicions higiènico sanitàries, etològiques, de benestar (allotjament, abeurament i 

alimentació) i de seguretat dels animals en funció de la seva espècie tant als nuclis zoològics com 
als domicilis particulars.  

 
b) Definició del concepte d’atenció veterinària bàsica que han de rebre els animals de companyia. 
 
c) Definició dels casos en que per raons de maneig es poden realitzar les intervencions prohibides a 

l’article 5.e) de la LPA consistents en la mutilació o l’extirpació d’ungles, cordes vocals o altres parts 
o òrgans quan no sigui per garantir-ne la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat 
reproductiva.   

 
d) Definició dels motius humanitaris i sanitaris pel sacrifici dels animals de companyia als nuclis 

zoològics, amb especial distinció dins el segon tipus de motius dels trastorns comportamentals. 
 
e) Definició de les característiques dels animals de companyia que es venen, les seves necessitats, 

els consells d’educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries als 
efectes de sotmetre-les a l’aprovació de la Junta de Govern per possibilitar el compliment de la 
obligació establerta a l’article 24.1.f) de la LPA en les vendes d’animals als particulars. 

 
f) Aclariment de la obligació d’esterilitzar els animals establerta als articles 11 i 24 de la LPA. 

 



 

 

7.- Realitzar actuacions necessàries conduents al foment i l’impuls d’una adequada formació contínua en 
matèria de protecció dels animals dels veterinaris que exerceixen la clínica de petits animals i de gossos 
considerats potencialment perillosos, en especial en les qüestions a que es refereix l’apartat 6 anterior. A 
tal efecte, el Comitè proposarà a la Junta de Govern cursos formatius en aquestes matèries. 
 
8.- Proposar i assessorar a la Junta de Govern en l’establiment d’actuacions i de protocols amb les 
Administracions Públiques competents en matèria de protecció dels animals de companyia i de gossos 
considerats potencialment perillosos, així com davant els veterinaris i els ciutadans. 
 
9.- Assessorar als posseïdors d’animals de companyia sobre la normativa reguladora de la protecció dels 
animals. 
 
10.- Assessorar i informar a la Junta de Govern amb caràcter previ a la firma de convenis de col·laboració 
amb les Administracions Públiques en matèria de protecció dels animals com per exemple el foment de la 
identificació i l’esterilització d’aquests. 
 
11.- Col·laborar amb el Comitè per a l’exercici de la clínica veterinària de petits animals en l’elaboració del 
Registre d’activitats veterinàries per l’exercici de la clínica de petits animals que inclou un registre o fitxes 
de col·legiats que exerceixen aquesta modalitat a nuclis zoològics,  d’acord amb la normativa sobre 
protecció de dades. 
 
12.- Proposar iniciatives de tot tipus l’objecte de les quals sigui el millor exercici de la professió en la 
modalitat de la clínica de petits animals als nuclis zoològics, així com evitar les situacions i les activitats 
que puguin causar danys als animals i al prestigi de la professió, als interessos de professionals o a 
tercers, i en especial la preparació d’un Reglament que reguli les condicions específiques d’exercici 
d’aquesta branca de la veterinària clínica de petits animals. 
 
 
CAPÍTOL III.- RÈGIM SANCIONADOR. 
 
Article 7.- Dels incompliments. 
 
1.- L'incompliment dels deures regulats en aquest Reglament constitueix una infracció disciplinària d’acord 
amb les previsions dels Estatuts col·legials i demés normativa col·legial d’aplicació.  
 
2.- La imposició de qualsevol sanció de les previstes en els citats textos estatutaris per infracció de les 
normes contingudes en el present Reglament es portarà a terme d'acord amb les previsions contingudes 
en els esmentats Estatuts. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL: 
 
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea Extraordinària 
de Col·legiats. 
 
Reglament aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats de 21/12/2010 i modificació de 
la Disposició Final per l’Assemblea General Extraordinària de Col·legiats de 29/06/2011. 
 


