INCOMPATIBILITATS:

L'exercici de la professió veterinària és incompatible amb les següents activitats:
a)

Les funcions i càrrecs públics de l’Estat i de qualsevol de les Administracions públiques, siguin estatals,
autonòmiques, locals o institucionals, quan la seva normativa reguladora estableixi expressament aquesta
incompatibilitat.

b)

L'exercici de les professions en relació a les quals la legislació estableixi expressament aquesta incompatibilitat.

c)

L’exercici de la clínica veterinària és incompatible amb qualsevol classe d’interessos econòmics directes derivats
de la fabricació, elaboració, distribució i comercialització dels medicaments i productes sanitaris.

d)

L’exercici clínic de la veterinària és incompatible amb l’exercici de l’activitat professional o amb la titularitat d’una

e)

L’exercici de la professió veterinària amb implicacions en el cicle de prescripció, dispensació i administració de

oficina de farmàcia.
medicaments, és incompatible amb les funcions de delegats de visita mèdica, representants, comissionistes o
agents informadors dels laboratoris farmacèutics.
A més, l’exercici de la professió veterinària és incompatible amb l’exercici d´una altra professió o activitat que:
a)
b)

Pugui estar en contradicció amb les obligacions de les Normes Deontològiques Comuns a la professió veterinària.
Pugui produir un conflicte d’interessos amb altres veterinaris, de manera que proporcioni al qui l’exerceix mitjans
de competència deslleial respecte dels altres.

Aquestes incompatibilitats estan regulades a l’article 15 dels Estatuts i a l’article 3r de la Llei del Medicament (Llei
29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris
Les societats professionals veterinàries no poden tenir per objecte social les activitats abans esmentades.

Informem que les dades públiques són de caràcter obligatori i seran incloses en un fitxer de titularitat pública. Les dades restants en base al que estableix la llei orgànica 15/99 de
protecció de dades de tipus personal seran incorporades a un fitxer de titularitat privada gestionat pel Coŀlegi Oficial de Veterinaris de Barcelona la finalitat del qual és la pròpia
gestió administrativa i l'enviament d'informació i propostes dels aspectes que vinculats al nostre sector, puguin ser objectivament d'interès per a la professió. Tots els fitxers es troben degudament legalitzats per l'AEPD i compleixen la normativa vigent. Si desitja exercitar els seus drets d'accés, rectificació, canceŀlació o oposició, pot fer-ho dirigint-se a:
Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25 - 08023 Barcelona.
Le informamos que los datos públicos son de carácter obligatorio y serán incluidos en un fichero de titularidad pública. Los da
tos restantes en base a lo que establece la Ley
Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, serán incorporados a un fichero de titularidad privada gestionado po
r el Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona cuya
finalidad es la propia gestión administrativa y el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nues
tro ramo puedan ser objetivamente de interés para
su profesión. Todos los ficheros se encuentran debidamente legalizados por la AEPD y cumplen con la normativa vigente. Si deseaejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede hacerlo dirigiéndose a: Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona Av. República Argentina, 25– 08023 Barcelona.
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