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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei de Col·legis Professionals (Llei 2/1974, de 13 febrer) inclou
l’ordenació de les professions i la protecció dels consumidors i usuaris, no només
com a finalitat dels Col·legis Professionals, sinó també com a funcions que han
d’exercir juntament amb, entre d’altres, l’exercici de la facultat disciplinària.
La rellevància de l’ordenació de l’exercici professional en u n a clínica
d’animals de companyia per a l’interès general és inqüestionable si tenim en
compte que la meitat de la població d’Espanya té animals de companyia,
amb les implicacions que el tractament adequat dels animals (preventiu i
curatiu) té per a la salut i benestar dels animals i, també, per a la higiene i
salut públiques.
En los últims anys, a més a més, la prestació de serveis veterinaris en
centres veterinaris ha tingut un enorme auge i repercussió social, fet que
sumat a la necessitat d’adaptació dels reglaments a la normativa de lliure
prestació de serveis, ha fet que aquest Consell s’hagi plantejat la necessitat
d’actualitzar i concretar una normativa que clarifiqui i defineixi l’exercici de la
professió veterinària en l’àmbit dels animals de companyia. Per aquesta raó,
s’ha evitat introduir obstacles que puguin considerar-se contraris a la lliure
competència, centrant-se a enumerar i definir els mitjans a través dels quals es
desenvolupa aquest exercici professional des de l’exclusiva perspectiva de la
protecció dels usuaris, la salut pública i la sanitat i benestar animal, com a
objectius preferents, como hem assenyalat.
És competència del Consell General, entre d’altres, la funció i la
potestat d’ordenació de l’activitat professional dels veterinaris que formen
part de l’Organització, en l’àmbit estatal, en la matèria que ens ocupa, allò
que volem dur a terme en aquest reglament com a reflex de la lex artis ad
hoc i dels estàndards d’exercici professional que han de presidir aquesta
modalitat d’actuació.
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Aquesta norma estableix els principis bàsics de l’exercici de la professió
veterinària en els centres, si tenim en compte que tracten pacients amb
patologies que poden tenir repercussió en la salut, no només d’altres
animals, sinó també de la població en general, essent la prevenció sanitària
una de las vessants de la professió veterinària, per la qual cosa, una
adequada regulació dels centres evitarà la transmissió de malalties.
Per una altra banda, l’exercici de la facultat disciplinària per als
col·legis professionals requereix una normativa uniforme en l’àmbit nacional
que estableixi amb respecte al lliure mercat i als consumidors i usuaris, un registre
dels centres que desenvolupen activitats veterinàries per tal que, en cada
moment, el seu usuari pugui conèixer si els recursos i mitjans de què d isposen
són els adequats per als serveis que demana.
És per tot això, que aquesta normativa s’ha estructurat en tres capítols
en els quals es regulen els principis inspiradors de l’exercici veterinari en la clínica
d’animals de companyia.
El Capítol I es divideix en vuit articles, els dos primers defineixen la
clínica de petits animals i les modalitats d’exercici professional. L’article
tercer,

en

consonància

amb

les

normes

sanitàries,

defineix

el

desenvolupament de l’ e x e r c i c i professional en establiments diferents als
de la clínica veterinària, tenint com a principi inspirador la prevenció de la
transmissió de malalties entre animals i a humans, per aquesta raó es limita
l’exercici de la clínica veterinària en determinats centres en els quals aquesta
prevenció resulta imprescindible.
Els articles següents d’aquest capítol realitzen, per una banda, una
descripció dels mitjans i recursos amb els quals han de comptar els centres per
poder desenvolupar l’activitat que cada un pretengui exercir d’acord amb el
seu establiment; per una altra banda, la definició dels serveis d’urgències i les
condicions mínimes per realitzar actes quirúrgics, garantint el benestar animal.
Aquesta descripció és enumerativa, no pas restrictiva, la seva finalitat és
l’adequada informació als usuaris dels serveis que està contractant i e l s e u
abast, aquesta regulació permetrà, en haver-se unificat, que amb el compliment
de les funcions dels col·legis professionals, exercir la facultat disciplinària amb
plenes garanties tant per a l’usuari com per al professional en tot el territori
d’aplicació, evitant, així, interpretacions arbitràries.
Establir els mitjans i recursos mínims amb els quals ha de comptar
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cadascun dels establiments segons la seva classificació, facilitarà la tasca
d’aquells professionals que són cridats com a experts a col·laborar amb les
diferents administracions judicials, autonòmiques o locals, exercint la seva tasca
com a perits, àrbitres o mediadors.
El Capítol II, al llarg dels seus sis articles, pretén que s’acompleixi tot allò
regulat en la Llei de Ordenació de Professions Sanitàries, la Llei de Salut Pública
i la de Col·legis Professionals, creant per a tal efecte el Registre de
Professionals i el Registre de Centres i les normes per a accedir a aquests
registres.
La llei d’Ordenació de Professions Sanitàries estableix en el seu article
5.2 l’obligació dels Col·legis Professionals, Consells Autonòmics i Consells
Generals, en els seus respectius àmbits territorials, d’establir registres públics
de professionals que seran accessibles a la població, respectant els principis
de confidencialitat. La finalitat d’aquesta obligació és garantir de forma
efectiva el dret dels pacients a rebre una atenció tècnica i professional
adequada.
Si, com hem dit, l’exercici de la professió veterinària en els últims anys,
s’exerceix de manera majoritària a través d’establiments veterinaris, aquest
Consell General entén que és fonamental, estendre l’obligació establerta en
la Llei de creació de registres de professionals als centres, per tal de garantir
els drets dels usuaris.
La inscripció dels centres, en compliment de la normativa de lliure
prestació de serveis, es farà per comunicació, i només els Col·legis podran
acordar la cancel·lació de la inscripció, un cop feta la tramitació del
procediment regulat i amb totes les garanties legals.
Per últim, el Capítol III, regula el règim sancionador, remetent
estrictament a tot allò disposat en les normes legals i estatutàries.
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CAPÍTOL I.
DEFINICIÓ. MODALITATS D’EXERCICI PROFESSIONAL.
TIPOLOGIA DE CENTRES VETERINARIS. SERVEIS I
ACTIVITATS.

Article 1. DEFINICIÓ DE CLÍNICA D’ANIMALS DE COMPANYIA.
La clínica veterinària d’animals de companyia és aquella modalitat de
l’exercici de la professió que s’ocupa de les malalties i la seva prevenció, del
maneig, conducta, nutrició, selecció genètica, medicina preventiva i
curativa, cirurgia, rehabilitació i fisioteràpia, identificació i peritatge dels
gossos, gats i

d’altres animals de companyia i

que pot comprendre,

addicionalment, la comercialització de tota classe de productes destinats a
l’alimentació, el sanejament, l’ensinistrament i la prestació de serveis d’higiene.
S’entén per animals de companyia als efectes d’aquest Reglament, els
definits com animals domèstics en l’article 3.4 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de
Sanitat Animal.

Article 2. MODALITATS D’EXERCICI PROFESSIONAL.
L’exercici de la clínica veterinària d’animals de companyia només podrà
ser dut a terme per veterinaris col·legiats i podrà adoptar les següents
modalitats:
a) Exercici realitzat en el domicili del client sobre animals de la seva
propietat.
b) Exercici realitzat en consultori, clínica, hospital veterinari o centre de
referència.
c) Exercici realitzat com a veterinari responsable de criadors, botigues
d’animals, centres d’acollida de titularitat pública o privada o altres
nuclis zoològics amb els animals d’aquests centres.
d) Exercici

realitzat

en

un

local

autoritzat

temporalment

per

l’administració i que acompleixi els requisits d’aquest Reglament.
e) Exercici realitzat per compte propi en consultori, clínica o hospital per
un

veterinari

extern

al

centre

en el qual presta serveis

especialitzats i que aporta mitjans i instruments dels quals no disposa
el centre, o bé d’un altre centre, però que utilitza tots o algun dels
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mitjans del centre on es realitza l’activitat.

Article 3. DIRECCIÓ FACULTATIVA. TITULARITAT. INSTAL·LACIONS I EXERCICI EN
BOTIGUES D’ANIMALS, CRIADORS I ALTRES.
1. L’obertura i

funcionament d’una clínica, consulta, hospital o

centre de referència, requerirà necessàriament que la direcció facultativa
l’exerceixi un professional veterinari col·legiat, i que tot l’exercici de la clínica
veterinària que es desenvolupi en l’establiment ho sigui per veterinaris
col·legiats per a l’exercici de la professió.
Les seves funcions seran:
-

Custodiar la documentació oficial, vetllar pel seu correcte ús,
procedir a la justificació de la seva utilització i responsabilitzar-se de
la seva entrega al veterinari que el substitueixi en el lloc en cas de
cessament.

-

Garantir la veracitat de la informació comercial que realitza
l’establiment (mencions en les plaques de les portes de les clíniques,
capçaleres de cartes o receptes, anuncis de premsa, etc.), per
protegir els interessos dels consumidors.

-

Vetllar perquè l’establiment disposi dels procediments de treball i
mitjans que facilitin i possibilitin, als veterinaris adscrits, el compliment
del present Reglament.

2. La

titularitat

dominical

dels

establiments

veterinaris

podrà

correspondre a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, encara
que no tingui la condició de veterinari, sempre que s’acompleixin les
condicions d’obertura i funcionament referenciades en el punt anterior.
3. En nom de la protecció de la salut i benestar animal, de la salut
pública i de la prevenció de zoonosis:
- Tret que s’acompleixin els requisits establerts en l’article següent,
no es podrà realitzar l’exercici clínic en botigues d’animals, criadors,
centres d’ensinistrament i residències d’animals, centres d’acollida
de titularitat pública o privada o d’altres nuclis zoològics, excepte
l’atenció veterinària als animals que són propietat de l’establiment i
aquells que, restant sota la seva custòdia, necessitin assistència
veterinària urgent. Quan els animals siguin retornats o adquirits per
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terceres persones, el veterinari cessarà el seu tractament.
-

No es podrà realitzar cap activitat o exercici clínic a la via pública,
tret de casos d’urgència i diagnosi etològica i aplicació de
tècniques de modificació de conductes.

-

Tots els centres o establiments veterinaris hauran de tenir un accés
independent i hauran d’estar degudament aïllats, amb la finalitat de
garantir i preservar la salut i el benestar animal i no posar en risc la
salut pública. Quan un establiment veterinari estigui situat en un
establiment comercial podran tenir accés comú, però les seves
dependències es trobaran ubicades de manera degudament
aïllada i diferenciada.

-

La presència de perruqueries a l’interior d’un establiment veterinari
serà permesa sempre i quan el disseny dels locals i instal·lacions eviti
una eventual transmissió de malalties.

Article 4. TIPOLOGIA DE CENTRES VETERINARIS.
Amb

independència

de

l’obligatorietat

del

compliment

de

les

exigències previstes en la normativa estatal, autonòmica i municipal en general
per a l’obertura i funcionament dels establiments, per tal de garantir un
exercici professional segur i de qualitat i la salvaguarda de la sanitat animal i
de la salut pública, els Centres Veterinaris es denominaran i registraran segons
la següent tipologia:
1. CONSULTORI VETERINARI. Dependències i serveis destinats a l’atenció i
tractament (preventiu i curatiu) de primera necessitat per als quals no sigui
necessària amb caràcter d’urgència o immediatesa la realització d’anàlisis
clíniques, cirurgies majors, hospitalització o aïllament. Ha de tenir, com a mínim:
-

Sala de recepció o espera.

-

Sala per a consulta i petites intervencions medicoquirúrgiques o
cirurgies menors i que inclourà, almenys, taula d’exploracions amb la
il·luminació adequada i dotació d’aigua freda i calenta. Aquesta
sala serà independent de la sala d’espera.

-

Materials medicoquirúrgics i instal·lacions necessàries per a les
activitats que es realitzin i mitjans per a l’esterilització del material.
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-

Un lector homologat de microxips.

-

Un frigorífic, un microscopi, un termòmetre, un fonendoscopi, un
ambú i traqueotubs.

2. CLÍNICA VETERINÀRIA. Conjunt de dependències i serveis destinats
a l’atenció i tractament (preventiu i curatiu) que puguin requerir anàlisis i
cirurgies majors. Ha de tenir, com a mínim, les descrites per al Consultori i, a
més a més, les següents:
-

Sala d’operacions independent de qualsevol altra dependència,
amb mitjans de reanimació, gasos medicinals i

monitorització

anestèsica.
-

Instal·lació de radiodiagnosi d’acord amb la normativa vigent.

-

Equipament

de

laboratori

per

a

anàlisis

bioquímiques

i

hematològiques.

3. HOSPITAL VETERINARI. Conjunt organitzat de dependències i serveis
destinats a l’atenció i tractament (preventiu i curatiu) d’animals de
companyia

que

puguin

necessitar

anàlisis,

cirurgies

majors,

incloent

l’hospitalització o l’aïllament dels animals. A més a més de les condicions
requerides per a la Clínica Veterinària, hauran d’estar dotats de:
-

Un mínim de 2 sales de consulta amb capacitat per funcionar
simultàniament.

-

Sala de laboratori.

-

Sala d’instal·lació radiològica.

-

Sala de personal.

-

Sala de prequiròfan.

-

Sales d’aïllament i hospitalització amb gàbies, en condicions
adequades a les espècies que han d’acollir.

-

Equipament mínim d’ecògraf i electrocardiògraf.

Disposarà del nombre necessari de veterinaris que permeti garantir un
servei continuat d’assistència presencial veterinària a l’hospital les 24 hores,
especialment, als animals hospitalitzats.
4. CENTRE DE REFERÈNCIA. Són centres que fan actuacions específiques
en matèria de radiodiagnosi, ressonància magnètica, rehabilitació, etc., que
no es duen a terme en la resta dels centres detallats anteriorment. Hauran de
reunir les instal·lacions i paraments necessaris per prestar el servei específic que
els converteix en centre de referència.
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Article 5. CENTRES HABILITATS TEMPORALMENT PER L’ADMINISTRACIÓ.
Hi podrà haver centres habilitats temporalment per l’Administració que
hauran de reunir, com a mínim, els requisits exigits per a un Consultori
Veterinari. En aquests Centres exclusivament s’hi podran realitzat els actes
clínics objecte de l’habilitació.

Article 6. SERVEI D’URGÈNCIES.
1. Per informar adequadament en interès dels consumidors i usuaris
prestataris dels serveis professionals veterinaris, en els establiments veterinaris
on es doni servei d’urgències, s’haurà d ’ anunciar a la façana del local i, en el
seu cas, en els mitjans de publicitat que utilitzin les següents qüestions:
a) Dies en què es dóna el servei i horari en què es donarà.
b) Tipus d’assistència: in situ en l’establiment veterinari o domiciliària.
c) Si durant l’horari d’urgències la clínica restarà oberta o si s’haurà
d e sol·licitar cita telefònicament.
2. En qualsevol cas, s’entendrà que:
a) Si s’ofereix servei d’urgències: obert 24 hores, que el centre sempre
estarà obert i que hi serà present les 24 hores, almenys, un veterinari.
Aquests centres tindran el nombre necessari de veterinaris per poder
oferir aquest servei.
b) Si s’ofereix servei d’urgències: telèfon 24 hores, que no és necessari
que el centre estigui obert les 24 hores, però sí que un veterinari
estarà localitzable a través del telèfon convencional o analògic,
mòbil, busca, etc.

Article 7. ACTIVITATS DELS CENTRES I ABAST DE LES CIRURGIES.
1. En els centres es podran realitzar les activitats clíniques que les seves
instal·lacions i equips medicoquirúrgics permetin en funció de la bona
pràctica professional, d’acord amb aquest Reglament, amb el Codi
Deontològic de la professió veterinària i amb la normativa estatutària i legal

1
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vigents, amb l’objectiu prioritari de defensar la salut dels pacients i els
interessos dels consumidors i usuaris prestataris dels serveis professionals dels
veterinaris.
2. Per protegir adequadament l’interès del pacient i dels consumidors i
usuaris

prestataris

dels

serveis

professionals

veterinaris,

per

realitzar

intervencions quirúrgiques, tret d’aquelles que es considerin cirurgies menors,
serà necessari comptar amb, almenys, una sala d’operacions independent,
gasos medicinals i monitorització anestèsica adequada. Per tant, es consideren
cirurgies menors, aquells procediments quirúrgics senzills i, generalment, de
curta durada, realitzats sobre teixits superficials

o estructures fàcilment

accessibles, sota anestèsia local i prèvia sedació i analgèsia, que tenen baix
risc per a la salut i integritat del pacient, després de les quals no s’esperen
complicacions postquirúrgiques significatives i que no impliquen l’ús habitual de
tasques de reanimació. Resten expressament excloses del concepte de
cirurgies menors les esterilitzacions.
3. Quan la salut dels animals perduts o abandonats, sota la custòdia
d’un centre d’acollida públic o privat, requereix d’una intervenció curativa o
d’una esterilització, les instal·lacions en les que es duguin a terme aquestes
actuacions i intervencions veterinàries hauran de complir els mateixos requisits
que els centres veterinaris regulats en aquest Reglament, per garantir unes
condicions higiènic-sanitàries mínimes i una reducció adequada i màxima dels
riscos per al pacient. En cas contrari, s’hauran de remetre a un altre centre
veterinari registrat en el que pugui prestar-se l’assistència que requereix.
4. A l’activitat clínica en el domicili del client se li aplicarà tot allò previst
en aquest article afegint-hi la impossibilitat de realització de qualsevol
intervenció quirúrgica.

Article 8. MITJANS DE TRANSPORT I UNITATS MÒBILS.
Els professionals veterinaris podran disposar d’unitats mòbils com a mitjà
de transport i suport per a la realització de l’activitat veterinària a domicili,
garantint

el

benestar

i

sanitat

animal,

la

salut pública i un servei

correcte als usuaris i disposaran de la dotació d’eines i mitjans adequats per a
la realització de les activitats.
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Els mitjans de transport de centres o societats només podran ser utilitzats
per al trasllat dels animals fins als establiments, no es podran realitzar en el seu
interior activitats professionals diferents a les necessàries per assegurar la vida
de l’animal en els casos greus fins a la seva atenció en un centre veterinari.

CAPÍTOL II.
DELS REGISTRES. INSCRIPCIÓ DE PROFESSIONALS I
CENTRES. MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
D’INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE DE CENTRES.

Article 9. REGISTRES.
En tots i cadascun dels Col·legis Oficials de Veterinaris es crearà un
Registre de Professionals i un Registre de Centres dedicats a aquesta
modalitat d’exercici professional.
Dits registres podran ser objecte de la publicitat que es determini per part
de les Corporacions Professionals, amb la finalitat de facilitar la informació dels
usuaris

d’aquests

establiments

i

beneficiaris

dels

serveis

d’aquests

professionals veterinaris, respecte a les prescripcions de la vigent legislació en
matèria de protecció de dades. Aquesta publicitat podrà verificar-se de
forma escrita i a través de qualsevol mitjà tecnològic al q u a l puguin tenir
accés els interessats (pàgines web de l’Organització, etc.).

Article 10. REGISTRE DE PROFESSIONALS.
En el Registre de Professionals hi apareixeran tots aquells veterinaris
col·legiats que exerceixen a la clínica veterinària d’animals de companyia
en alguna de las formes previstes a l’article 2, i en aquest registre hi constarà:
-

Nom, cognom i número de col·legiat.

-

Data d’inscripció en el registre.
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-

Modalitat professional elegida d’entre les incloses a l’article 2.

-

Segons quina/-es sigui/-n la/-es modalitat/-s seleccionada/-es:
a) Nom del centre veterinari i adreça en la qual vol desenvolupar la
seva activitat principal.
b) Localitat/-s en què vol dur a terme l’activitat descrita en l’article
2.a) d’aquest Reglament.
c) Nom i adreça del nucli zoològic on pretén desenvolupar la
seva activitat, d’acord amb la modalitat prevista en l’article 2.c)
d’aquest Reglament.
d) Adreça del centre habilitat temporalment per l’Administració,
d’acord amb la modalitat contemplada en l’article 2.d) d’aquest
Reglament.

Article 11. REGISTRE DE CENTRES.
En el Registre de Centres hi apareixeran els ressenyats en l’apartat b)
de l’article 2, s’hi farà constar:

-

Data d’inscripció al registre.

-

Titular o titulars del centre.

-

Nom del director facultatiu del centre.

-

Nom dels veterinaris adscrits al centre.

-

Tipus de centre per al qual se sol·licita la inscripció.

-

Serveis que ofereix, si és el cas (urgències, presencials o no; a domicili,
d’ambulància, perruqueria, botiga d’aliments i accessoris, etc.).

-

Moviment d’altes i baixes dels veterinaris, traspassos i qualsevol
modificació de les condicions establertes en aquest Registre.

-

Nom, domicili, telèfon del centre i

adreça de correu

electrònic.

Article 12. INSCRIPCIÓ EN ELS REGISTRES.
1. Els veterinaris col·legiats que exerceixin la modalitat de clínica
d’animals de companyia comunicaran la seva inscripció al Registre de
Professionals

assenyalat en l’article 10 d’aquest Reglament, així com

qualsevol modificació de la seva situació a efectes de tot allò regulat en
aquesta normativa.
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2. Els veterinaris directors facultatius seran els responsables de la
inscripció del centre en el Registre de Centres i de comunicar totes les
modificacions pertinents al Col·legi de Veterinaris.
Si es produís el cessament del director facultatiu del centre, dit
cessament haurà de ser comunicat al Col·legi respectiu en el termini d’un mes
tant per part el titular de l’establiment com per part del propi professional
que cessi en aquesta condició.

3. Tant els veterinaris col·legiats com els directors facultatius de cada
centre, efectuaran la inscripció en

els

respectius

registres mitjançant una

comunicació escrita a través d’una instància normalitzada, els models de la
qual s’incorporen, respectivament, com Annexos I i II en aquest Reglament.

4. En el supòsit d’inscripció en el Registre de Professionals, en la
comunicació d’inscripció s’hi faran constar les dades que detallem a
continuació:

-

Nom, cognoms i número de col·legiat.

-

Data de comunicació d’inscripció en el registre.

-

Modalitat professional elegida d’entre les incloses en l’article 2
d’aquest reglament.

-

La resta de dades previstes en l’article 10, apartats a), b), c) i d)
d’aquest Reglament.

5. En el cas de la inscripció en el Registre de Centres, en la
comunicació d’inscripció s’hi faran constar les dades i s’hi adjuntaran els
documents que detallem a continuació:

-

Data de comunicació d’inscripció en el registre.

-

Titular o titulars del centre.

-

Nom, domicili, telèfon del centre i adreça de correu
electrònic.

-

Denominació del centre i classificació que es pretén, d’acord amb
la tipologia de centres prevista en l’article 4 d’aquest Reglament.

-

Serveis que ofereix, si és el cas (urgències, presencials o no; a
domicili, d’ambulància, perruqueria, botiga d’aliments i accessoris,
etc.).

-

Plànol del local i distribució, instal·lacions i mobiliari.
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-

Nom i número de col·legiat del director facultatiu.

-

Nom, cognoms i número de col·legiat dels veterinaris adscrits al
centre.

-

Signatura del propietari i del director facultatiu.

Article 13. INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES. COMPROVACIÓ DEL
COMPLIMIENT DELS REQUISITS I

MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LES

INSCRIPCIONS REGISTRALS.
1. Un cop rebuda en el Col·legi de Veterinaris respectiu la comunicació
d’inscripció en el Registre de Centres, juntament amb la informació i
documents ressenyats en l’article 12, es durà a terme la inscripció del centre
en el registre col·legial, així com la de qualsevol modificació que es comuniqui
al Col·legi.
El Col·legi de Veterinaris expedirà un certificat d’inscripció en el
Registre de Centres, si així ho demanen els centres.
2. Cada Col·legi podrà visitar els centres inscrits d’acord amb l’apartat
anterior,

a

efectes

d’inspeccionar

i

comprovar

el

compliment

dels

estàndards professionals establerts en aquest Reglament i la realitat i exactitud
de les dades recollides en la comunicació d’inscripció.
3. Els Col·legis de Veterinaris podran acordar, d’ofici o a instància d’un
informe, a través de les seves respectives Juntes de Govern, la cancel·lació o
modificació de la inscripció registral dels centres.
Els motius de cancel·lació o modificació registral seran els següents:
-

Per constatar el cessament definitiu de l’activitat en el Centre, bé
perquè així ho comuniqui la seva direcció facultativa o el seu
titular, bé perquè el Col·legi tingui coneixement d’aquesta situació
com a conseqüència d’alguna visita, comprovació o inspecció.

-

Per

constatar

l’incompliment

d’aquest

Reglament.

En

aquest

supòsit, segons el cas, la resolució col·legial comportarà la
modificació de la inscripció quant a la classificació del centre en
funció dels requisits que acompleixi o, la cancel·lació i conseqüent
exclusió del registre si no acompleix els requisits d’algun dels tipus de
centre previstos en aquest Reglament.
4. La cancel·lació o modificació de la inscripció d’un centre en el
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Registre de Centres es durà a terme segons els següents tràmits:
4.1.

En el cas de

cessament

definitiu de l’activitat, u n

cop

rebuda la comunicació de la direcció facultativa del Centre o de tercers, el
Col·legi podrà efectuar les comprovacions que cregui necessàries per
constatar el cessament definitiu comunicat i acordarà mitjançant resolució
de la seva Junta de Govern la cancel·lació de la inscripció registral. En el cas
que el Col·legi

tingui

coneixement

del

cessament

definitiu

com a

conseqüència d’una visita, comprovació o inspecció col·legial, sense que hi
hagi comunicació prèvia de la direcció facultativa o del seu titular, requerirà
a la direcció facultativa del Centre amb la finalitat que, en el termini de
set dies, confirmi si el cessament és o no definitiu. Si no fos definitiu, la Junta
de Govern del Col·legi arxivarà l’expedient de cancel·lació. Si és definitiu, la
Junta de Govern del Col·legi acordarà la cancel·lació de la inscripció registral.
4.2. En el cas d’incompliment d’aquest Reglament, el procediment
s’iniciarà mitjançant una comunicació al centre, informant-lo del resultat de la
visita,

comprovació

o

inspecció

realitzades

pel

Col·legi,

especificant

l’incompliment del requisit o requisits del Reglament que s’hagi observat i la
inexactitud o falta de coincidència amb les dades recollides en la
comunicació d’inscripció.
En la citada comunicació, es concedirà el termini d’un mes al centre en
qüestió a fi que, si és del seu interès, esmeni els incompliments que hagin
motivat l’inici del procediment de cancel·lació o modificació registral, e l s
seus

responsables

podran

fer

les

al·legacions

que

considerin oportunes.
Si, dins del termini concedit, s’esmenen els incompliments constatats
pel Col·legi, i e s r e a l i t z e n l e s actuacions necessàries amb aquesta finalitat
o es justifiquen la inexactitud o falta de coincidència de les dades
consignades

en

comprovació

o

la

comunicació

inspecció

d’inscripció

col·legial,

apreciades

estimant-se

les

en

la

al·legacions

visita,
dels

responsables del centre, la Junta de Govern acordarà l’arxivament de
l ’ expedient de cancel·lació o modificació de la inscripció registral.
Si, per la contra, un cop transcorregut el citat termini no s’han esmenat
els incompliments constats pel Col·legi o justificat la inexactitud o falta de
coincidència de les dades consignades en la comunicació d’inscripció
apreciats en la visita, comprovació o inspecció col·legial, la Junta de Govern
acordarà, o bé la modificació de la inscripció registral, quedant, així, el centre
inscrit en el tipus que correspongui segons els requisits que acomplexi; o bé la
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cancel·lació de la inscripció registral, amb la consegüent exclusió del centre
del Registre de Centres previst en aquest Reglament.
5. Contra les resolucions adoptades per les Juntes de Govern
col·legials, que fan referència a la modificació o cancel·lació d’inscripcions
registrals, podran interposar-se els recursos previstos en la normativa legal i
estatutària.

Article 14. DISTINTIUS DELS CENTRES VETERINARIS.
A més a més del distintiu lluminós, amb forma de creu blava, que
hauran de tenir els Centres Veterinaris, per facilitar la informació i coneixement
dels consumidors i usuaris, la Organització Col·legial podrà crear un distintiu per
als establiments objecte d’aquest reglament que hagin estat inscrits en el
Registre de Centres, u n distintiu que especificarà la classe d’establiment i es
trobarà en lloc visible en el local on es desenvolupi l’activitat.

CAPÍTOL III.
RÈGIM SANCIONADOR

Article 15. RÈGIM SANCIONADOR.
L’incompliment de les previsions contingudes en aquest Reglament
constitueix una infracció disciplinària d’acord amb allò previst en els actuals
Estatuts Generals de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, en el
Codi Deontològic per a l’exercici de la professió veterinària, en els Estatuts
del Consell

Autonòmic

respectiu, en el seu cas, i en els preceptes

concordants dels respectius Estatuts Particulars dels Col·legis.
La imposició de qualsevol sanció de les previstes en els citats textos
estatutaris per infracció de les normes que conté aquest Reglament es durà a
terme d’acord amb les previsions contingudes en els mencionats textos
estatutaris.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Els veterinaris i centres veterinaris que es trobin inscrits per
anteriors normatives, disposaran d’un termini màxim d’un any per
complimentar i regularitzar els requisits contemplats en aquest Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 13 de juliol de 2015 i serà
publicat al web de l’Organització Col·legial Veterinària Espanyola, per tal que
els col·legiats en tinguin coneixement.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquest Reglament podrà ser desenvolupat en els respectius territoris
autonòmics pels seus Consells i Col·legis, amb l’objectiu d’aplicar-lo i adaptar-lo
a les peculiaritats pròpies.
Així mateix, el Consell General podrà desenvolupar els preceptes que
hi ha en aquest reglament i podrà dictar les resolucions que cregui
convenients en la seva interpretació i aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

El Consell General, amb el coneixement i col·laboració de les
societats científiques, aprovarà protocols clínics que comprenguin
recomanacions sobre els procediments diagnòstics i terapèutics que cal seguir
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en relació amb els animals de companyia pels veterinaris dedicats a aquesta
modalitat d’exercici professional, amb l’objectiu de millorar la diagnosi i el
tractament de tipologies d’animals malalts amb un quadre clínic o patologia
semblant.
Aquests protocols no limitaran la llibertat del veterinari en la seva
pràctica clínica i, a més a més del objectiu previst en el paràgraf anterior,
s’adoptaran per dotar el professional de la major seguretat possible a l’hora
d’aplicar a l’animal tractat el procediment diagnòstic i terapèutic més
correcte.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats tots els reglaments, disposicions, resolucions i acords
que hagin estat aprovats pel Consell General de Col·legis Veterinaris d’Espanya
per regular l’exercici professional en una clínica d‘animals de companya i, en
particular, els tipus de centres veterinaris en els que es dugui a terme aquesta
modalitat d’exercici professional, en tot allò que s’oposin o siguin incompatibles
amb allò establert en aquest Reglament.
Exceptuant l’acord de la Junta Executiva Permanent del Consell
General de Col·legis Veterinaris d’Espanya, adoptat en sessió celebrada el dia
17 de setembre de 2004, que fa referència al distintiu lluminós que, en forma
de creu de color blau ribetada per una altra creu externa del mateix color,
han de tenir els centres veterinaris.
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