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PROJECTE INICIAL DE REGLAMENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE DE PROFESSIONALS I DE CENTRES DEDICATS 
A LA CLÍNICA DE ANIMALS DE COMPANYIA, “RECAC” I DEL COMITE ASSESSOR PER L’EXERCICI CLINIC AMB 

ANIMALS DE COMPANYIA DEL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA (COVB). 

 
 EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

L'anterior Reglament de l’exercici clínic amb petits animals del COVB aprovat inicialment el dia 22-06-1999 i 
modificat posteriorment el 07-05-2002 pioner en la regulació d’aquest sector de la Veterinària va establir un 
marc normatiu que va ésser derogat pel Reglament per a l’exercici professional en clínica d’animals de 
companyia aprovat per l’Assemblea General de Presidents d’11 de juliol de 2015 del CGCVE. 

Aquesta norma derogada va crear el Comitè assessor en Clínica de petits animals amb la principal funció  de 
vetllar per l'aplicació d'aquestes normes per assegurar un exercici professional d’acord amb bona praxis i 
assessorar a la Junta en tot allò que es referia a l'activitat de la professió en aquest sector. 

L'entrada en vigor al 2015 del Reglament d’àmbit estatal esmentat ha comportat la necessitat de regular 
independentment l'activitat d'aquesta Comissió, de conformitat amb la seva Disposició Final Segona, per 
definir el seu àmbit d’aplicació, les funcions i les seves normes d’organització.  

Aquest Comitè, a més de vigilar el compliment de la normativa d’aplicació, s’ocupa de la vigilància de sigui 
també un instrument per a la lluita contra l'intrusisme, col·laborarà per que el Col·legi pugui exercir les seves 
funcions de lluita contra les pràctiques irregulars, l’intrusisme professional i la competència deslleial, la 
promoció de la formació continuada de la Veterinària, la promoció de la millora de la qualitat dels centres i 
reconeixement social del sector i totes les qüestions relacionades amb la clínica d’animals de companyia. 

ARTICLE 1 

Es crea al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Registre de Professionals i Centres dedicats a la clínica 
d’animals de companyia, en el que s’han d' inscriure les persones veterinàries col·legiades  i els centres de la 
Província de Barcelona en les condicions que s’estableixen al Reglament per l’ exercici  professional a la Clínica 
d’animals de companyia (RECAC) en vigor. 

En compliment de l’Esmentat Reglament, s'estableix l'obligatorietat d'un distintiu dissenyat i subministrat pel 
COVB que especifiqui la classificació de l'establiment que pot ser un consultori, clínica o hospital que constarà 
en un lloc visible a l’exterior. 

CAPÍTOL II Del Comitè Assessor. 

ARTICLE 2 

1.- Es crea, al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, el Comitè Assessor per la Clínica d’Animals 
de Companyia 
 

2.- El Assessor per la Clínica d’Animals de Companyia vetllarà per l’aplicació del present Reglament i 
la normativa d’aplicació i es composarà dels següents membres:  
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 -Una persona representant de la Junta de Govern del Col·legi. 
 

 - Una persona representant d’AVEPA. 
 

 -Quatre persones Veterinàries col·legiades al COVB que exerceixin clínica d’animals de companyia 
proposades per la Junta de Govern entre les que manifestin la seva voluntat de pertànyer al Comitè 
que seran ratificades per l’Assemblea General. 

 

 El número mínim de membres del Comitè Assessor necessari per celebrar reunions serà de la meitat 
més un dels seus membres.  

 

 El Comitè Assessor escollirà per votació secreta, entre els seus membres, una persona que ocuparà la 
Presidència i una altra per la Secretaria, així com una persona substituta per cada càrrec que actuarà 
en casos d’absència, vacant  o malaltia. 

 

3.- De cada reunió s’aixecarà un Acta que podrà ser aprovada un cop finalitzada o en la següent reunió que 
serà signada per la Presidència i la Secretaria que podran ésser auxiliades pel personal del Col·legi. 

ARTICLE 3 

La durada dels càrrecs serà de quatre anys  

Cada dos anys ES POSARAN A DISPOSICIÓ DE A JUNTA el 50% dels seus integrants a proposta del 
Comitè Assessor. Si no hi haguessin noves candidatures, els membres actuals continuaran en els seus 
càrrecs fins que es produeixi la renovació d’acord amb el sistema establert a l’article anterior.  
 
ARTICLE 4 

A la sessió constituent del Comitè Assessor es determinarà l'horari de reunions ordinàries, això sense perjudici 
de la facultat de la Presidència 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 podrà donar 
lloc a la pèrdua de la condició de membre del Comitè Assessor , procedint a la renovació de la vacant, conforme 
determina l'article precedent. 

Els acords del Comitè Assessor s'adoptaran per  majoria dels vocals assistents.  

En cas d’empat el vot del President tindrà caràcter diriment. 

ARTICLE 5 

Atès el número de centres veterinaris actuals, per tal d’assegurar el compliment de les normes d’aquest 
Reglament, la Junta de Govern contractarà els serveis professionals de al menys dues persones veterinàries 
que estaran a càrrec del COVB per tal de controlar i vigilar el compliment de la normativa d’aplicació, investigar  
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les sospites d’irregularitats o infraccions i assessorar en l’àmbit de la clínica amb animals de companyia. 
Aquestes persones estaran sota el control i les directrius que estableixi el Comitè Assessor en cada moment. 

ARTICLE 6 

A. El Comitè Assessor té les següents competències, atribucions i funcions:      
 

1. Elaborar y actualitzar periòdicament els protocols per les altes de centres i professionals en funció del 
previst en el RECAC vigent. 
 

2. Supervisar les altes dels centres y professionals tal i con s'estableix als protocols elaborats a tal efecte.  
 

3. Informar a la Junta de Govern del COVB sobre les visites de les activitats professionals definides al 
Reglament de Clínica. Els informes de les visites i les actuacions s'hauran d'emetre en el termini de 30 
dies hàbils, comptats des de l'entrada de la petició amb tota la documentació complerta i hauran de 
complir les normes del Reglament.  

 

4. Control i vigilància del compliment de la normativa reguladora de l’exercici clínic veterinari.  
 

5. Control i determinació de les funcions de les dues persones assessores i s’ocuparà d’elaborar i 
actualitzar periòdicament els protocols i procediments per les seves actuacions. 

 

6. Col·laborar amb la Junta Directiva del Col·legi, a petició de la mateixa o per iniciativa pròpia en 
l'aplicació de la normativa sectorial, proposant les actuacions legals i les mesures que s’escaiguin. En 
cas de sospita d’infracció disciplinària, el Comitè de Clínica en donarà trasllat al Comitè de Deontologia 
als oportuns efectes.   

 

7. Mantenir i facilitar el  Registre de Professionals i Centres  amb l'exercici de l'especialitat de clínica de 
animals de companya, a disposició de totes les persones col·legiades i usuàries d’aquests serveis 
sanitaris, determinant la forma de publicitar la informació del registre (creant bases de dades amb els 
serveis i equipaments que ofereix cada centre així com la informació professional  que s’escaigui  i els 
serveis dels que disposi. 

 

8. Atendre les consultes sobre les ofertes de serveis veterinaris i vigilar que compleixen amb la normativa 
reguladora i la deontologia professional, proposant a la Junta de Govern del Col·legi les actuacions 
legals pertinents en cas de detectar una irregularitat o infracció. 

 

9. Prendre tota classe d'iniciatives que tinguin com a objectiu el millor exercici de la professió en 
l'especialitat de clínica de animals de companya, així com evitar situacions i activitats contràries a la 
bona praxis i/o que puguin causar dany al prestigi de la professió i als interessos dels professionals i 
dels animals tractats. 
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10. Col·laborar, a petició de la Junta de Govern, amb l'Administració Pública en aquelles iniciatives que 
puguin afectar a aquesta especialitat de la Veterinària. 

 

11. Investigar les activitats i els professionals quan hi hagi una sospita de pràctiques o foment de 
l'intrusisme professional i/o frau manifest o que es neguin a col·laborar en l'aplicació de les normes 
d'aquest Reglament. Les denúncies podran ser presentades per qualsevol persona col·legiada 
adjuntant les proves de les que es disposi. El Comitè Assessor contestarà a les persones interessades 
en el termini de 30 dies hàbils.  

 

12. Confeccionar un protocol per denunciar davant el COVB les sospites d’irregularitats com ara els 
següents: 

 - exercici clínic contrari a les normes del Reglament del CGCVE. 
 - actuacions clíniques, com a ara vacunacions, per persones no veterinàries.  
 -consultes ateses per persones no veterinàries col·legiades.  
 -venda d'animals malalts o amb irregularitats 
 -altres 

 

13. Lluitar contra l'intrusisme intern i extern (vacunes, visites, etc. per part de no veterinaris o de 
veterinaris no inscrits) 

 

14. Investigar els documents (cartilles, passaport, identificació, o qualsevol altre tipus de document) que 
ofereixin indicis de falsedat, manipulació, signatures no autoritzades (fins i tot de persones 
col·legiades no registrades), absència del número de col·legiació o qualsevol altra anomalia. 

 

15. Promoure l’acreditació en qualitat dels centres incorporant aquesta acreditació a la base de dades de 
centres. 

 

16.  Promoure l’acreditació de formació de les persones col·legiades incorporant aquesta acreditació al 
Registre de Professionals. 

 

17. Anàlisi de la informació sectorial. 
 

18. Divulgar tot tipus d'informacions i notícies que puguin servir per donar a conèixer i millorar l'exercici 
de la clínica d'animals de companyia 

 

19. Elaborar i difondre protocols d'actuació en diferents situacions dins l'àmbit de la clínica d'animals de 
companyia, tant de caràcter administratiu com tècnic o científic. 
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B.- Totes les propostes  del Comitè Assessor  hauran de ser resoltes per la Junta de Govern del COVB en un 
termini màxim de 30 dies hàbils des de la seva notificació. De no fer-ho dins aquest termini, es considerarà 
que es mostra conforme amb la proposta del Comitè Assessor. Tots els acords de la Junta de Govern del COVB, 
ja siguin expressos o tàcits, podran ésser recorreguts pel Comitè Assessor, segons el que estableixen els 
Estatuts col·legials. En el cas de l’adopció per la Junta de Govern del Col·legi d’un acord en contra d’alguna 
proposta o decisió del Comitè Assessor, s’haurà de sotmetre  a l’Assemblea General Extraordinària de 
Col·legiats que es convocarà a tal efecte en un termini màxim de 2 mesos. 

 

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:  
 
A l’entrada en vigor del present Reglament, el Comitè quedarà constituït pe les persones que en 
formen part a l’actualitat i fins que es renovin les designacions. 
 
El present Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per l’Assemblea General 
Extraordinària de persones col·legiades. 

 

 


