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Departament d'Assessoria Jurídica
Joan Beltrán / Lourdes Abelló
Barcelona a 4 de Maig de 1999
Segon esborrany

REGLAMENT DELS VETERINARIS D'ASSUMPTES TAURINS
(V.A.T) DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE

BARCELONA

Exposició de motius

Es de tots ben sabut que des d'uns anys ençà, són requerides les actuacions dels
professionals especialistes en assumptes taurins i membres del Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona, per que en la seva qualitat de Veterinaris realitzin activitats
diverses, inherents a la seva professió i necessàries pel correcte desenvolupament
entre d'altres, dels espectacles taurins que s'ofereixen a Barcelona.

Fins ara, aquesta activitat no estava regulada per cap normativa que establís uns
criteris professionals de selecció, que ajudessin a determinar quin dels Veterinaris que
integren el Col·legi era el més capacitat per realitzar la tasca que s'encomanés en
relació amb l’especialitat esmentada.

Amb aquesta reglamentació es pretén establir els adequats criteris de selecció que
s'utilitzaran per designar els Veterinaris membres del llistat dels especialistes en
espectacles i assumptes taurins del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, així
com regular les seves activitats d'una forma democràtica i eficaç des del Col·legi.

Es crea amb aquesta finalitat la Comissió d'Assumptes Taurins (CAT), que serà
l'encarregada de vetllar per la correcte i professional actuació dels membres del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona dedicats en aquesta especialitat
d'assumptes taurins.
La creació d'aquest Organisme vol contribuir a una més ordenada i cohesionada
actuació del Veterinaris en assumptes taurins, que a més disposaran d'una Comissió
específica que atendrà totes les necessitats que en l’àmbit de la seva actuació
professional es puguin manifestar.
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I.- Disposicions Generals

Ir.- Àmbit del Reglament

El present Reglament té com a finalitat, regular Facturació dels Veterinaris
especialistes en:

A.- Espectacles taurins: que són els regulats en el marc legislatiu vigent.

B.- Assumptes taurins en general: que compren qualsevol aspecte professional i
veterinari que tingui relació amb la raça bovina de Lídia.

Els Veterinaris que siguin membres del Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província
de Barcelona, podran sol·licitar la seva incorporació al llistat establert per aquest
Reglament.

2n.- Comissió d' Assumptes Taurins (CAT)

Es constitueix la Comissió d'Assumptes Taurins (CAT), que tindrà com a funcions
principals les següents:

2.1.- Vetllar pel bon funcionament de l’actuació dels Veterinaris especialitzats en
espectacles taurins i en assumptes taurins en general, dins de l’àmbit territorial del
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

2.2.- Vetllar per la correcta aplicació de la present normativa, amb les puntualitzacions
establertes als articles 18é i 19é.

Tanmateix la CAT tindrà com a funcions específiques les següents:

- Regular la inscripció de Veterinaris en el llistat d'especialistes en espectacles i
assumptes taurins en general.

- Valorar els mèrits dels Veterinaris que sol·licitin prestar els seus serveis en
espectacles i assumptes taurins a l’àmbit del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Barcelona.

- Tipificar i adjudicar els encàrrecs rebuts.

- Revisar anualment el llistat de Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes
taurins, establint el nou ordre numèric que resulti com a conseqüència de la valoració
de mèrits dels professionals que l’integren.

- Fer constar les baixes al llistat de Veterinaris especialistes en espectacles i
assumptes taurins.

- Tramitar l’acceptació o renúncia dels encàrrecs, i determinar la justificabilitat de les
causes de rebuig.
- Proposar a la Junta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona els nomenaments
de Veterinaris especialistes en espectacles taurins que estimi mes adient, per quan ho
demani el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i organitzadors
d'espectacles taurins.
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- Assessorar la Junta en assumptes taurins i relacionats amb l’activitat veterinària en
espectacles taurins.

- Proposició dels honoraris per l’actuació dels Veterinaris especialistes en espectacles i
assumptes taurins i cobrament dels mateixos.

- Definició de les propostes de sanció, d’acord amb l'article 20é.

- Definició i realització de les propostes de promoció del llistat dels Veterinaris
especialistes en espectacles i assumptes taurins.

Com a mesura complementaria i a fi d'assolir la necessària coordinació entre els
diferents òrgans col·legiats, aquesta Comissió informarà periòdicament de les seves
activitats a la Junta de Govern.

La Junta de Govern, assumeix el deure de facilitar tot el suport administratiu necessari
per a les tasques d'aquesta Comissió, be directament o mitjançant el personal del
Col·legi que delegui.

3r.- El llistat dels Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes
taurins

Es confeccionarà un llistat dels mencionats Veterinaris, que romandrà a la seu
Col·legial a disposició de tots els col·legiats, i serà actualitzat anualment de forma
periòdica per la CAT.

Aquest llistat no es veurà condicionat per limitació numèrica de cap tipus, es publicarà
en el taulell d'anuncis del C.O.V.B., i estarà en tot moment a disposició dels Veterinaris
col·legiats_

La primera vintena del mes de gener de cada any, els veterinaris interessats a
accedir-hi, tramitaran la seva sol·licitud d'acord amb l’article 6é d'aquest Reglament.

L'acceptació o denegació de la sol·licitud d'incorporació serà resolta per la CAT, dins la
primera vintena del mes de febrer de cada any, tal i com queda establert a l’ article 6é
de la present normativa.

Al llistat, no s'hi podran portar a terme noves incorporacions des de 11 de març fans el
31 de desembre de cada any.

El llistat es realitzarà establint un ordre numèric, que estarà determinat pels mèrits
professionals dels Veterinaris que hi formin part i que vincularà a la CAT a l’hora
d'atribuir els treballs que hagin estat encomanats al Col·legi Oficial de Veterinaris.

11.- Dels Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes taurins

4t.- Sol·licitud prèvia

Tots els veterinària que exerceixin la professió de Veterinari que siguin membres del
Col·legi Oficial de Veterinaris de la Província de Barcelona, podran inscriure's al llistat
de Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes taurins, mitjançant l’oportuna
sol·licitud escrita.

Es requisit indispensable per a la inscripció, complir els requisits que s'estableixen
seguidament i superar la fase d'acceptació que fixa l'article 10è.

5é.- Requisits d'accés:
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S'hauran de complir pels sol·licitants els següents requisits:

a) Demostrar dedicació professional en activitats veterinàries especialitzades en
assumptes taurins.

b) Mencionar totes les activitats particularment destacables d'aquesta especialitat
singularment les que facin referència a espectacles - a fi de que valorant-les, la CAT
pugui establir segons els mèrits acreditats en l’actuació professional, la situació
numèrica que correspongui a l’ordre que estableix el llistat.

c) Manifestar interès i/o voluntat d' assolir experiència professional en assumptes i
espectacles taurins.

d) Estar al corrent en totes les obligacions econòmiques i de qualsevol altre tipus, que
siguin exigides pels Estatuts del Col·legi de Veterinaris de la Província de Barcelona a
tots els col·legiats;

e) No estar en procés d'acompliment d'una sanció col·legial ni de cap altra que
comporti inhabilitació per a càrrec públic;
f) Sotmetre's a la regulació dels Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes
taurins i a les decisions de la CAT.

6é. Tramitació de sol·licituds

Els Veterinaris interessats en la inscripció al llistat hauran de demanar la seva
admissió per escrit, mitjançant l’oportuna sol·licitat, a partir del dia 1 de gener de cada
any i presentar-la degudament emplenada durant la primera vintena del mes de gener
de cada any, segons el model que els facilitarà el Col·legi i a la que hi constarà:

1.- Declaració d'acceptació de la reglamentació que regeix ala Veterinaris especialistes
en espectacles i assumptes taurins, així com la submissió a les decisions de la CAT.

2.- Acreditació de tots els requisits establerts a l’article 5é anterior.

Les deficiències que s'observin en la documentació a la recepció de les peticions,
podran solucionar-se en un termini de set dies posteriors al de recepció de la
comunicació.

L'acreditació d’experiència professional podrà realitzar-se pels següents procediments:

a) Currículum personal en el que destaquin les tasques realitzades en relació amb
l’especialització en espectacles i assumptes taurins

b) Certificats en el cas de treball en Organismes Públics i Privat relacionats amb
aquesta especialitat.

7é.- Renovació de sol·licituds

Anualment els membres inscrits al llistat hauran de manifestar per escrit la seva
voluntat de continuar-hi, durant la primera vintena del mes de gener de cada any.

Haurà d'acompanyar aquesta manifestació, una relació dels treballs que realitzats
durant l’any immediatament anterior siguin especialment destacables, per tal de
determinar la CAT quina haurà de ser la seva situació en l’ordre numèric que sigui
establert al nou llistat.
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8é.- Pèrdua de la condició de membre dels Veterinaris especialistes en
espectacles i assumptes taurins.

Qualsevol membre causarà baixa immediata quan deixi de complir algun dels requisits
disposats a l'article 5é., o incompleixi el procediment establert en l'article 7é., i
voluntàriament en qualsevol moment amb comunicació prèvia escrita adreçada a la
CAT.

9é.- Recepció d’encàrrecs

Les peticions d'actuacions professionals de Veterinaris especialitzats en espectacles
públics i assumptes taurins en general, que es rebin a la seu del Col·legi Oficial de
Veterinaris de la Província de Barcelona, o que s'adrecin a aquesta Corporació, seran
tramitades i contestades per la Comissió d'Assumptes Taurins, d'acord amb el que es
disposa en aquest Reglament.

I1I.- De la confecció del llistat de Veterinaris especialistes en
espectacles i assumptes taurins

10é.- Procés d'acceptació dels membres

Les sol·licitats d'incorporació al llistat s'hauran d'acceptar o denegar dins de la primera
vintena del mes de febrer de cada any, segons el resultat de la selecció que realitzi la
CAT aplicant els criteris esmentats a l'article 5é.

El procés de selecció dels col·legiats interessats correspondrà a la CAT, que tractarà
els informes previs corresponents en relació a cada una de les peticions d'accés i la
documentació complementaria aportada, decidint el que estimi més oportú i prenent
els acords en la forma senyalada a l’article 19é.

11é.- Actualització del llistat

El dia 1 de mar de cada any s’hauran realitzat al llistat, totes les adicions dels nous
Veterinaris que hagin estat admesos segons el procés d' acceptació establert a l’article
anterior.

Aquest llistat s’incorporarà al taulell d'anuncis del C.O.V.B. per la CAT i romandrà a la
Seu Col·legial a disposició de tots els Veterinaris col·legiats.

Cada any s’efectuarà una revisió de les actuacions realitzades per aquests
professionals, mitjançant l’aportació pels mateixos d'una nova relació dels treballs més
destacables que hagin executat.

D'aquesta manera es portarà a terme una valoració conjunta d'aquests treballs, amb
els mèrits que al·leguin els interessats a integrar el llistat. Aquesta valoració de
l’actuació de tots el professionals que l’han d'integrar permetrà determinar el nou ordre
numèric que s'ha d'establir per a l’atribució dels treballs per la CAT.

IV.- Procediment d'adjudicació dels encàrrecs

12é.- Forma d'atribució dels encàrrecs
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El President de la CAT com a delegat de la mateixa , dura a terme l’assignació dels
encàrrecs que s'hagin adreçat al Col·legi, d'acord amb les deliberacions dels seus
membres..

13é.- Regim d'acceptació dels encàrrecs

Els Veterinaris que resultin nomenats, hauran d'acceptar els treballs que els proposi la
Comissió, llevat en situacions d'impossibilitat motivades per causes de forja major o
justificades mitjançant un escrit personal d’al·legacions que es presentarà a la mateixa
Comissió, perquè estudiï l’admissibilitat de la causa de rebuig al·legada.

Un cop feta la nominació, la CAT s’encarregarà de demanar la provisió de fons que
pertoqui per l’actuació d'aquest Veterinari.

Aquesta acceptació comporta l’obligació per part del col·legiat d'assumir personalment
totes les actuacions - bàsiques 1 principals - objecte de l’encàrrec.

14é.- Conseqüències al rebuig de propostes d’encàrrec

El Veterinari que rebutgi tres ofertes consecutives, i sense una justificació que la CAT
consideri suficient, causarà baixa en tots els llistats. Un cop li sigui notificada la
decisió, podrà interposar els recursos corresponents davant la Junta de Govern.

Quan el rebuig es basi en causes de força major o estigui motivat per alguna de les
causes justificables que esmenta l’article següent, el Veterinari continuarà integrant el
llistat dels professionals seleccionats per a la realització de treballs relacionats amb
espectacles i assumptes taurins en general.

15é.- Incompatibilitats

Les incompatibilitats s'aplicaran a tots els membres del llistat de Veterinaris
especialistes en espectacles i assumptes taurins. Si concorre alguna de les raons
d'incompatibilitat que s'esmenen amb l’afer que se'ls confiï, els Veterinaris hauran de
renunciar obligatòriament a la realització de l’ encàrrec.

Es consideraran raons d'incompatibilitat les següents situacions:

1) Tenir un parentiu de consanguinitat o afinitat fins el tercer grau amb les persones a
les quals pugui afectar de manera directa les conseqüències o conclusions de
l’actuació professional.

2) Tenir interès directe de qualsevol tipus al treball objecte de la seva actuació o una
manifesta vinculació, directa o indirectament, -econòmica, laboral o d'altres tipus que
pugui comprometre la seva independència professional.

V.- Del finançament dels Veterinaris d'espectacles i assumptes taurins

16é.- Honoraris

La Comissió D' Assumptes Taurins vetllarà perquè les actuacions que portin a terme
els Veterinaris inscrits al llistat, en tant que professionals, siguin degudament
remunerades per l’ ens sol·licitant o per qui correspongui, encarregant-se ella mateixa
del total cobrament de la minuta, a petició del veterinari interessat o quan la CAT ho
cregui necessari.
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La Comissió retendrá un percentatge d'aquestes minutes - xifra que es determinarà
cada any, en la primera sessió que celebri -. Aquestes quantitats revertiran
íntegrament al fons creat per finançar el VAT.

17é.- Fons dels Veterinaris d'Assumptes Taurins (VAT)

La Comissió D'Assumptes Taurins, crearà un fons amb el percentatge que obtingui del
cobrament de les minutes dels Veterinaris actuants.

La gestió d'aquest fons la realitzarà la pròpia Comissió d'acord amb la normativa
general del Col·legi.

VI.- De la Comissió d'Assumptes Taurins (CAT)

18é.- Composició de la Comissió i durada dels càrrecs

La Comissió d'Assumptes Taurins (CAT), haurà d'estar constituïda per un mínim de
tres membres i un màxim de cinc, tots ells Veterinaris amb experiència acreditada en
assumptes taurins que seran nomenats per Assemblea General Extraordinària del
Col·legi.

La durada dels càrrecs de tots els membres de la Comissió serà de quatre anys i
podran ser elegits per dos mandats consecutius com a màxim.

Els membres elegits escolliran d'entre ells i a la primera reunió que celebrin, el seu
President i el Secretari¡ de la CAT.

El President i el Secretari¡ de la CAT podran delegar les seves funcions a qualsevol
dels altres membres.

19é.- Reunions i acords de la Comissió d'Assumptes Taurins (CAT)

La Comissió es reunirà a la seu del Col·legi, com a mínim un cop cada sis mesos, i a
mes quan ho estimi necessari el President o almenys dos dels seus membres.

La convocatòria s’efectuarà per simple escrit o fax adreçat al domicili dels membres de
la Comissió que figurin al Col·legi.

Les reunions semestrals es convocaran d'ofici pel Secretari¡, í les altres pel mateix
Secretari, a instància del President o d'almenys dos membres de la Comissió.

De cada reunió s’aixecarà un Acta, que redactarà el Secretari¡ i serà signada, prèvia la
seva lectura i aprovació si s'escau, a la mateixa reunió o a l’ immediatament posterior.

Els acords es prendran per majoria dels assistents, qualsevol que sigui el seu número,
i el President tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

20é.- Proposta de sancions

La Comissió podrà proposar a la Junta de Govern del Col·legi l’adopció de sancions
per als integrants de la llista de Veterinaris especialitzats en espectacles i assumptes
taurins, per la qual cosa haurà d'elaborar les seves propostes, tot respectant el
procediment, les classificacions de faltes i el quadre de sancions establerts en els
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Estatuts, normes deontológiques i normes de regim intern del Col·legi sobre
procediment disciplinar¡.

La Comissió també podrà proposar l’aplicació de sancions d'ordre intern en relació a
Veterinaris especialistes en espectacles i assumptes taurins - fins i tot l’exclusió del
llistat - que no podrà excedir en la inhabilitació d'un període màxim de dos anys; en el
decurs dels quals el Veterinari sancionat no podrà accedir de nou al llistat
d'especialistes en espectacles i assumptes taurins.

Disposicions Finals

ÚNICA.- Entrada en vigor

El present Reglament entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat per l’Assemblea
General Extraordinària del Col·legi de Veterinaris de la Província de Barcelona.

Des del dia següent a l’entrada en vigor, els col·legiats disposaran d'un termini de vint
dies per sol·licitar el seu accés al llistat de Veterinaris especialistes en espectacles i
assumptes taurins.


