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REGLAMENT 
de la 

Federació de Col-legis Veterinaris 

de Catalunya 

Nom i formació de l'entitat 

ARTICLE Ler D'acord amb les disposicions vi· 
gents, s'institueix una associació sota el nom de Fe
deració de Col.legis Veterinaris de Catalunya. El ra
di d'acció de l'entitat serà el clos de la terra catalana 
i tindrà el seu domicili oficial al carrer de Santa 
Apna. 28, o bé el que tingui el Col.legi Oficial de 
Veterinaris de Barcelona. 

ART. 2.on Formaran la Federació avans nomena
da els quatre Col.legis Oficials de Veterinaris de 
Barcelona. Tarragona. L1eida i Girona. · 

ART. J.er Cada Col.legi dels esmentats serà am
pliament autònom dintre llur jurisdicció, i indepen
dents entre ells. Es regiran per els seus reglaments 
i ¡¡.cords, si bé s'obliguen els seus components a com-
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plir les disposicions i acords de Federació aprovats 
en assemblees generals. 

ART. 4.art. Per a ésser soci de la Federació serà 
imprescindible tigurar en les llistes del respectiu. 
CoLlegi, sense qual requisit no podrà ésser lliurat 
el corresponent títol federatiu. 

Objecte i finalitats 

ART. s.è La Federació de Col.legis Veterinaris 
de Catalunya té per objeéte unificar l'acció profes
sional per a millor complir aquestes finalitats: 

a) Crear una Borsa del Trel>all reguladora de 
l'organització professional. Les funcions de la Bor
sa es regiran per reglament especial. 

b) Contribuir a Ja perfecció professional pels mit
jans d'organització apropiats, com són: la formació 
d'una Biblioteca circulant, cursets experimentals, 
conferències científiques, pràctiques d'escorxadors¡ 
excursions a grang.es pecuàries, publicacions mono~ -
gràfiques i de htLtlletí científic-professional, concur ... 
sos sobre q ties tions científiques d'higiene dels · ali., 
roents, zootècniques, d'higiene pecuària, indústries 
pecuàries, concursos de ramaderia, etc .. 

e) Vetllar en tots moments pels· interessos pro
fessionals en relació als estaments polítics de Ca
talunya i Espanya. 

d) Organitzar campanyes de divulgació de les 
f uncions socials de la Veterinària a tots els indrets .• 
i per tots els mitjans, de la terra catalana. 

p). Instituir un codi de deontologia professional. 
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f) Assessorar a les autoritats en totes aquell~~s 
qüestions científic-professionals que caJlguin. 

g) Demanar ::! la Superioritéllt el reconeixement 
de la Federació com a entitat supréllColegial, a fi 
d e qu :'! les seves determinacions o sancions tinguin 
la ·suficient força executiva per obligar a tots els pro
fessionals en exercici dintre Catalunya. 

h) Creació d'una Mutual de previsió. 

Organització 

ART. 6.è Pel règim de la Federació funcionaran: 
I.-AgrupaC:C) local de Barcelona. 
Il.-Agrupacions comarcals. 
III.-Col.legis. 
IV.-Concell Directiu. 
Les agrupacions comarcals les integraran els vete

rinaris d'un partit judioial o d'una comarca clarament 
reconeguda. 

L' AgTnpació local i les comarcals &eran organitza
des pels r :!spe::tius Col.legis . 
. ART. 7." El Concell Directiu estarà tormat pels 
segi.ient:s c't:-:-~-s-: President, Vic:o!-President primer, 
Vice-President se.,.on, Secretari general, dos Secre
tari tari s d'a::t:::; , Caixer, Comptador, Bibliotecari , i 
tres vocals. 

Dintre el Concell Directiu es formarà una Comis
sió o Comitè Permanent a base de cinc concellers 
quals càrrecs els formaran dos representants del Col
leg i de Ba .. cel::na i. un per cada un dels Col.legis 
de Lleida, Girona i Tarragona. Aquest Comitè Per-
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manent el formaran un President, un Secretari i 
tres Vocals. 

Bl President i Secretari, tant del Cancell Directiu 
com del Comitè Permanent, radicaran sempre en 
individus de Barcelona, ciutat. 

El Cancell Directiu, estarà compost de tres repre
sentants per cada CoLlegi. Els Presidents respectius 
en formaran part per dret propi. Els altres dos seran 
nomenats, precisament, per le.s corresponents assem
blees generals, poguent ésser o n~ elements de les res
pectives Juntes de Govern. 

El Cancell Directiu tindrà una durada de quatre 
anys. La renovació dels vuit càrrecs elegibles, o siga 
els dos representants de cada coLlegi, seran renovats 
la meitat cada dos anys ; la primera renovació serà 
realitzada mitjansant sorteix. 

ART. 8.è Les agrupacions local, comarcals i 
CoLlegis seran autònomes entre elles. 

Cabals 

ART. g.è Constituiran els ingressos de la Federa
ció ·les aportacil)ns vo~untàries i una quota de cinc 
pessetes per cada associat dels respectius Col.legis. 
Les Tresoreries d'aquestes abonaran la quantitat g.lo
ba:l, segons el no:11brè de Col!legiats, per una sola 
vegada. I la d ita quantitat no podrà ésser renovada 
sense l'indispensable aprobament de comptes presen
tats pel Caixer i Comptador del Cancell Directiu. 

Són despeses de la Federació : 
a) El material de Secretaries. 
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b) Els viatges dels Cancellers, per assistir a les 
reunions. 

e) Lo corresponent a pensió per cada con celler 
que concorri a les sessions. 

d) Els acordats per les Assemblees. 
e) Els derivats d'acords del Cancell Directiu no 

superiors a 500 pessetes. 

Dels càrrecs 

ART. ro. El Cancell Directiu portarà la funció 
capclal de la Federació. 

E l Comité Permanent del mateix serà l'executor 
dels acords de Cancell i de les Assemblees. 

El Cancell Directiu podrà nomenar comissions o 
ponències que estudiïn assumptes de interès general, 
ja sigan de caràcter científic , mutual, professional, 
etcètera, per la millor solució dels assumptes fede
ratius. 

Tant el Cancell Directiu com el seu Comitè per
manent, podran resoldre els assumptes conceptuats de 
veritable urgència, restant obligats a clonar-ne compti~ 
2 la propera Assen,blea plena o restringida. 

President 

E l President dirigirà les cliscusions i autoritzarà 
<.mb lB. seva signatura i segell de la Federació, tota 
Ja documentació derivada d'acords. 



Vice-Presidents 

Substituiran en l'ordre que tenen establert, a la 
Presidència en casos de malaltia, absència, vacances 
o delegacions expresses de la Presidència, i en casos 
de justificada raó o motiu. 

S e er e tari general 

El Secretari general tindrà especial consagració per 
8 realitzar les funcions de direcció, orientació i exe-

1 cució dels acords del Concell o Assemblea. 
Anyalment, portarà a cap un treball documentat o 

resum de les actuacions de la Federació, en totes les 
seves activítats i dependències o seccions. Publicarà, 
ademés, la llista general de federats amb expressió 
dels càrrecs que exerceixen, domicili i punt de resi
dència. 

S ecretaris d'actes 

Prestaran ajut al Secretari general, si aquest ho 
estima convenient. Es sim~lltanejaran en la redacció 
d'actes de les re-unions de Concell i actuaran conjun
tament per aixecar actes en les Assemblees. 
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Caixer i Comptador 

El caixer tindrà la missió de tots els treballs ad
ministratius de la Federació, com la contabilitat, pa

A gament, cobrances, etc., sota l'aval del Comptador. 
• Anyalment presentaran, caixer i comptador, un 

pressupost de despeses i un balanç acompanyats dels 
deguts justificants. 

Bibliotecari 

Tindrà la missió de catalogar les obres, revistes, 
monografies, etc., que corresponen a la formació cul
tural de la Federació i proposarà el règim interior 
per a que deurà regir-se la biblioteca de l'entitat. 

Els vocals 

Per ordre en que siguin instituïts, formaran a les 
-comissions que els hi delegui la presidència, portant 
la seva representació. 

De les reunions 

ART. I r. L es assemblees de la Federació seran 
¿e dues classes: e a) Restringides. 

b) Generals. 
Les assemblees parcials o restringides seran sem

·pre solament professionals ; podran ésser convocades 
-pel Concell Directiu si els assumptes a tractar _no es 
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consideren de gran trascendència. Per fer això, el 
Concell tindrà en compte: 1.• Que els Presidents 
de les Agrupacions Joca! i comarcals per sí o dele
gant, formin part de l'Assemblea; 2." Que amb vuit 
dies d'anticipació stigui comunicada a tots els Presi
dents d'Ag·Pll'pació, l'ordre del dia, amb ,Ja fitu
litail: de que aquestos convoquin i prenguin acords les 
agrupacions sobre el motiu de la reunió. Caldrà qtt~ 
~iguin lliurades credencials a!ls representants respec
tius. 3." Que, ademés dels representants convocat; , 
serà, indispensable l'assistència de la majoria del 
Concell Directiu. 

ART. I2. Les assemblees generals tindran lloc, ar 
menys, una cél!da any. La primera Assemblea serà ce
lebrada a Barcelona. En aquesta es fixarà el lloc on 
hi haurà de celebrar la segona, i així successivament. 
Les Assemblees generals tindran sempre doble ca 
ràoter: el científic i el professional. 

Les Assemblees de caràcter extraordinari i les re! 
tringides o parcials tindran sempre lloc a Barcelon:t. 

ART. IJ. El Concell Directiu es reunirà sempre 
que ho cregui convenient el seu President si té as
sumptes de què tractar o quan ho demanin els rc
presenta'nfs ·de dit Con cell perteneixents a un sol 
CoLlegi federat, fixant el motiu. 

De les diswsions 

All.T. I4. A les reunions del Cancell o en As-· 
semblees, per a tot assumpte que es posi a cli scusió
parlarà un membre en prò i un a\t;-e en contra. Un i 
altre podran rectificar n1a sola v2gada_ Tot següit. 
la Presidència preguntarà si es pren l'assumpte en CO"-
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sideració. Si es acimés, s'establiran dos torns en pro 
i tres en contra, rectificant dues vegades, si es neces
sari, cada individu. 

Tot assumpte, si l'Assemblea o el Cancell el ju
diquen no prou clarament o incompletament discu
tit, podrà acordar-se nous torns i noves rectifica
clOns. 

Quan la Presidència estimi esgotada la discussió
es procedirà a la votació. Prevaleixerà l'acord si té 
majoria dels votants. 

Per les alusions personals, declaracions y aclara
cions, l'ús de la paraula es servarà fora de la discus
sió de l'assumpte que les motiven. 

Sancions 

ART. rs. Els acords de les Assemblees seran de 
compliment obligatori per tots els federats, i podrat. 
ésser vàlids qualsevulga que sigui el número d'assam
bleistes que el prenguin. 

ART. r6. Tota infracció als acords d'assemblea. 
de la qual en tingui coneixemenïel Cancell Directiu 
o les Juntes de Govern dels Col.ilegis, de per sí o per 
denúncia formulada elevant els mateixos per un o· 
varis federats . Agrupacions, C01Uegis o per qua:lse
vu.lga 2-:tra persona, entitat o autoritat, serà objecte 

A de tro.mitació d'e:~p~dient que formarà el respectiu. 
W Co!.legi on s'hagi produït el cas. 

L'acusat deurà ésser cridat pels encarregats de 
l'expedieT;Jt i no podrà excusar la presència, llevat 
causa major que vindrà obligat a justificar degu
dament. Si un acusat no compareixés el dia, hora ¡-
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Iii lloc de la cita, resta plasmat que, sense necessitat de 
I:. nova crida deurà comparèixer cinc dies hàbils després 

de la primera en el propi lloc i hora anteriorment con-
I·, vocat. Si transcorregut aquest últim tèrmini l'acusat 

no compareix se li clonarà per no comparegut i re
nunciat el dret a · la defensa a la qual podrà fer 
aportació de totes les dades, testii11onis i documents 
.que estimi convenients. 

To~ expedient es donarà per acabat: I.
0 Quan no 

-compareixi l 'acusat. 2." Quan els encarregats çlel ma
teix estimin reunides les notes indispensables per for
mular judici, i 3." Si a l'interregne de la tramitació 
ha desaparescut la causa que el motiva o bé si ha 
-sigut retirada l'acusació. 

Les conclussions de tot expedient portat a cap pel 
CoUegi no podran ésser formulades sense l'aprv-
1)ació de la majoria abso~uta del Concell. 

Les conseqüències d'un expedient que fineixi amb 
·culpabilitat per l'acusat podran ésser: 

1.• Amonestació verbal o escrita de caràcter pri-
vat. 

2." A•11onestació escrita i pública entre els Asso
·c.iats, am') anotació en acta de l'acord. 

3·" P èrdua del dret d'.elector i d'elegible pels càr
r ecs del Col.legi i de la Federació durant un any, 

. 4-" Penyora de 25 a 500 pessetes. · 
e:;." I dem de soo a s .ooo pessetes. 
6." EXJpulsió temporal del sí del CoLlegi i de la 

·F ederació. 
Aquesta última sanció haurà d'ésser confirmada 

·per l'Assemblea generaL 
ART. 17. L 'inculpat disconforme amb la sanció 

.Uel Col.legi podrà recorrer en alçada prop el Con-
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cell d e la Federació, qui rebaixarà o confirmarà la 
penalitat imposada:, però no podrà mai agreuj ar-la. 

ART. 18. La J un fa d'un Col.legi que no formi 
!'op01i:Ú ·expedient all ser-li denunciada una falta, serà 
responsable davant els seus col.legiats i de la Fe
deració. 

Adicional 

ART. 19. En cas de d issolució de la Federació, 
tot el seu patrimoni serà repartit a cada Col.legi 
proporcionalment el número de col.legiats que compti 
cada-hú. 

Transitori 

ART. 20. Aconseguida l'autonomia a Catalunya, 
acordada per els poders Centrals: Govern i Parla
ment, els Col.legis adaptaràn els seus Reglaments 
2.mb aquest Reglament i acords generals presos per 
la F ederació. 

ART. 21. La Federació de Co.l.legis de Veterina
ris de Catalunya podrà mancomunar-se amb altres 
organitzacions professionals de caràcter regio11al, na
cional o internacional, si aixís ho acorda l'Assemblea. 

Barcelona, 28 octubre de 193 1. 

El President, 

A . SABATÉS. 
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Hi ha un segell que diu : "Gobierno Civil de la 
Provincia de Barcelona.-Barcelona.-Negociado de 
Sociedades.-Presentado en duplicada ejernplar a los 
efectos del art. 4: de la Ley de Asociaciones de 30 
de junio de 18<87 - Barcelona, 3.de noviembre de 1931. 

El Gobernador, 

ANGUERA DE SOJO. 


