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R E G L A M E N T 

de la 

:F'ED.b;RACIÓ DE COL·LEGIS VblTER!NARIS 

DE CATALUNYA 

ww . 

Nom 1 formac16 de l'entitat 

Article l.er D'acord amb les disposicions vigents, 

s'institueix una associac16 sota el nom de Federació de 

Col.leg). ~ .. Veterinaris de Catalunya. El radi d'acció de 

l'entitat serà el clos de la terra catalana 1 tindrà el 

seu domicili oficial al carrer de Santa Aru1a, 28, o bé 
·· ·~~fo· ... ~ ... .v,~,...~ ... _...,._ .. 

el que tingui el Col.legi Oficial èe Veterinaris de Bar-

ce lona. 

Art. 2. on Formaran la :E'ederaci 6 a vans nomenada 7 

els quatre Col.legis Oficials de Vet drinaris de Barcelo-

na, Tarragona, Lleida i Girona. 

Art. 3.er Cada Col.le6i dels esmeutats serà am

pliament aut~nom dintre llur juri~uicciÓ,i independents 

entre ells. Es regiran per el s ~e u E reglaili~nts i acords, 

si bé s'obliguen els seus compoL ~üt~ a complir les dis

posicions i acords de Federaci6 aprovats en assemblees 

generals. 

Art. 4.art Per ésser soci de la Federació serà im-

prescindible figurar a les llistes del respectiu col.le

gi, sense qual requ isi t no podr~ ésser lliurat el co-
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rresponent t!tol federatiu. 

Objecte 1 finalitats 

Art. 5.è La Federaci6 de Col.legis Veterinaris de 

Catalunya td p ur objecte unific~ r l'acci6 professional 

per a millor complir aquestes finalitats: 

a) Crear una Borsa del Treball reguladora de l'or-

ganitzaci 6 professional. Les funcions de la Borsa es re-

gir~n per re g lament especial. 

b) Contribuir a la perfecci6 professional per mit-

jà d'or
6
anitzaci6 apropiada, com s6n: la formaci6 d'una 

Biblioteca circulant, cursets ~xperlmentals, confer~n
cies cientÍf'iClues, pràctiques d'escorxadors, excursions 

a Granjes pecuàries, publicacions monogràfiques i de 

butlletí cientific-professional, concursos sobre qUes

tions cientÍfiques d'higiene dels aliments, zootècni

ques, de h igiene pecuària, indÚstries pecuàries, con-

cursos da ramaderia, etc. 

e) Vetllar en tots moments pels interessos pro-

fessionals en ralaci6 als estaments polÍtics de Cata-

lunya i Espanya • 

d) Or~anitzar campanyes de divulgaci6 de las fun-

cions socials de la Veterinària a tots els indrets, i 

per tots el s mitjans, de la terra catalan~. 

e) Instituir un codi de deontologia professional. 

f) Assessorar a les autoritats en totes aquelles 

qUestions científic-professionals que cal~uin. 

g) Demanar a la Superioritat el reconeixeme~t de 

la Federaci6 com a entitat supra-colegial a fÍ da que 

les seves determ1naci6ns o sanci6ns, tinguin la sufi-

cient força executiva per obligar a tots els professio-

nals en exercici dintre d~ Catalunya. 

h) creaci6 de una Mutual de previsi6. 

:;.~-~-· ', 
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Orga.nit1ac16 

Ar t . 6-.è 
-~ ~ - · r. e ~~ -

Pel r~gim de la l<'ed e raci6 f'u~aran: 

I. Agrupació local à e Barcelona. 

II. Agrupa c ions comarcals. 

III. Col.legis. 

IV. Cancell Directiu. 

Les a~ ru paci ons comarcals les integrar~n els veteri-

naris li'u!l partit judicial o d'una comarca clarament re-

coneguda. 

La agrupaciÓ ·local i les comarcals seran organitza-

des pel s respectius Col.legis • 

è 
Art. 7. El Concell Directiu estar~ format pels se-

gUents càrrecs: President, Vice-President primer, Vice-

President segon, Secretari general, dos Secretaris d'ac-

tes, Caixer, Comptador, Bibliotecari, i tres Vocals. 

Di r ~: re el Cancell Directiu es formarà una Comissi6 

o Comité Permanent a base de clac cancellers quals cà

rrevs els formaran dos representants del Col.leg1 de Bar-

celona i un per cada un dels Col.legis de Lleida, Girona · 

i Tarragona, Aquest Comitè Permèiuent el formaran un Pre-

sident, un Secretari i tres Vocals. 

El President i Secretari, tant del Cancell General 

com del Comité Permanent, radicaran sea1~re en individus 

de Barcelona, ciutat. 

El Cancell Directiu, estar~ compost de tres repre-
I 

sentans per cada Col.legi. Els Presidents respectius 

en formaran part p0r dret propi. Els altres dos seran 

nomenats, precisament, per les corresponents assemblees 

, 
generals, paguen e sser o no elements de les respectives 

Juntes de Govern. 

El Cancell Directiu tindrà una durada de quatre anys. 

La renovqci6 dels vuit càrrecs eleg ibles, o siga els dQs 
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representants de cada col.legi seran renovats la moitat 

cada dos anys; la primera renovaciÓ ser~ realitzada mit-

jançant sorteix. 

Ju· t . a.è Les agrupacions local, comarcals i Col.le-

gi seran autbnomes entre ulls. 

Cabals 

ArL. ~.è Constituiran els in¿ressos d8 lb FederaciÓ 

les aportacions volunt~rlts i una ~uota de cinc pessetes 

per cad a associat dels respectius Col.legis. Les Treso-

reries d'aquestoB abonaran la qua~ti tat glob~l, segons el 

nombre de Col.le¿iats, per una sola vec:,ada. I la dita quan-

' , titat no podra esser renovuda ser1se l'inuispeusable apro-

ba~ent de comptes presentats pel Caixer i Comptador del 

Concell Directiu. 

SÓn despeses de la FederaciÓ: 

a) 1n material de Sacretai:ies. 

b) Els viatges dels Concellers, per assistir a les 

reunions. 

e) Lo corresponent a pensiÓ per cada canceller que 

concorri a les sessions. 

d) Sls acordats per les Assemblees. 

e) Els derivats d'acords del Consell Directiu no 

superiors a 500 pessetes. 

Dels cà.rrecs 

I 

Art. lO. El Concell Directiu portar~ la funciÓ cap-

dal · de la FederaciÓ. 

El Comit6 ~ermaner!t del mateix ser~ l'executor dels 

acords del Concell i de les Asse rJ blees. 

El Cancell Directiu podr~ nomenar comissions o pon~n

cies que estudiin assumptes &e inter~s general, ja sigan 

de caràcter clentÍfic, mutual, professional, etcèLera,per 



la millor soluci6 dels assumptes federatius. 

Tant el Cancell Directiu com el seu Comitè permanent 

podran resoldre els assumptes conceptuats de veritable ur

g~ncia, rest~nt obligats a donar-ne compte a la propera 

Azserliblea pleua o restringida. 

President 

El Preside nt di~igir~ les djscus sions i autoritzarA 

amb la s eva s ignutura i f'::gell d e la Federaci6, tota. la 

documentaci6 der l vada d'acorde. 

Vice-President 

Substi t uirt en el ordre QUe ten~a establert, a la 

Presidència en casos de .n¡;,lal tía, absència, vacances o 

delegacions, expresses de la Presidència, i en casos de 

justificada ra6 o motiu. 

Seoretari general 

El Secretari general tindr~ especial consagrac16 per 

a realitzar les funcions de direcc16, orientaci6 i execu-

ci6 del s acords del Cancell o Assemblea. 

Anyalment, portarà a cap un treball documentat o re

sum de leE actuacions de la Federaci6, e n totes les se

ves activitats i depend~ncies o seccions. Publicarà, ade

més, la llista general de federats amb expressi6 dels 

c~rrecs ~ue exerceixen, èomicili, punt de residència. 

Secretaris d'~ctes 

Prestaran ajut al Secretari general, si aquest ho es

tima convenient. Es simultanejaran en la redacci6 d'ac-

tes de les reunions de Cancell i actuaran conjuntament 

per aixecar actes en les Assemblees. 
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Caixer 1 Comptador 

El caix~r tindrà la missl6 de tots els treballs ad-

mlnl s tr~tius do l a Faddrac16, com la coa~tabilitat, pa-

gament, cobrances, etc., sota l'aval del Comptador. 

An~ a lment presentaran, caixer i comptador, un pres

supost U.e des_fJesés i un balanç acomp~nJ~atc dels deguts 

jus ti1' l con ts. 

Bibliotecari 

Tindr~ la missi6 de catalogar les obres, revistes, 

mono¿ ra.t'i e s, etc., (j_ Ue corresponen a. la formaci6 cultu-

ral de la Federaci6 i proposar~ el r~~im interior per a 

que deurà rebir-se la biblioteca de l'ent i tat. 

Els vocals 

Per ordre en que siguin instituits, formaran a les 

comissions que els hi delegui la presidència, portant la 

seva representaci6. 

De les reunions 

Art. 11. Les ass~mblees generals seran de dues 

classes: 

a) Restringides. 

b) Generals. 

Les assemblees parcials o restringides seran sempre 
I 

solament professionals; podran ésser convocades pel Con-

cell Directiu si els assumptes R tractar no es consideren 

de gran trascendència. Per fer aixb, el Concell tindrà en 

compte: 1.u Que els Presidents de les Agrupacions local i 

comarcals, per sí o delegant, formin part de l'Assemblea; 

2.Q Que amb vuit dies d'anticipaci6 sigui comunicada a 

tots els Presidents d'Agrupaci6 local l'ordre del dia, • 
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.amb la finalitat de que aquestes convoquin a prenguin a

cords les agrupacions sobre el motiu de la reuni6. Caldrà 

que s iGu i n lliura des credencials uls representants respec-

tius. 3. Q ~Qe, a d em~s dels re~r ~ senlant s convocats, ser~ 

inü.ispan ~m ble l'ass i st~ncia a8 L 1 tlla jori a clel Conct::ll Di-

rectiu. 

Art. 12. Le s assemblees s enerals tindran lloc, al 

:uenys, una ca da any. La primera asse rn b lea serà cel eura-

da a Ba r e: • .:: l ona. ~n ac uesta es fixar~ el lloc aon hi hau-. .. 

rà de ce L :d) .r ;;: [' l a :::;e ;_: ona 1 així s s uccesi vatnen t. L~s As-

semb lt~e s gem:J!'ctls t. i ndnm sernpre doble carc':tcter, èl cien-

axtraoraia~ri i les res-

o pa r cials ti ndran se,npre lloc a Bu.rc~:Jlona. 

13. ~1 Cancell Directiu es reunir~ sempre que 

ho cregui convenien t el seu l'resident si t8 asAuatptes 

de qu~ t r d cta r o quan ho demanin els represen~ants de uit . 

Cancell perteneixe.nts a un sol Col.legi federat, fixant 

el motiu. 

De les discuslons 

Art. 14. A les reunions del Cancell o en Assemblees, 

per a tot assumpte que es posi a discusi6 parlarà un mem-

bre en .9r ~ i un altre en contra. Un i altre podran recti-

ficar una sola vegada. Tot seguit, la ~residència pregun-

tarà si e s pren l 'assum_pte e n cor.1sideTaci6. Si es adm~s, 

s'establiran dos torns 0n ~ro i tr8s ¿a contra, rectifi-

cant dues vebades, si as necessa r i, cada individu. 

Tot a s sumpte, si l'Assemblea o el Cancell el jud i 

que ú no prou clarament o incompletament discutit, podr~ 

acordar-se nous torus i noves rectificacions. 

~udn la Presid8ncia estimi esgotada la discussi6 

es proc~dir~ a la votac16. Prevaleixerà l'acord Bi t6 
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majoria dels votants • 

Per les alusions personals, declaracions i aclara

cions , l 'LÍ s d3 la _parCJ.ula e G serv <.~ r-l l'ora ò~ la c3i !3 Cus

sió òe l' a::.;s u!il .J:)t d q_u~ l e~j Lllot i v~-;ü . 

Sancions 

Art. l ts. · .:n.s <.J cords e! e les A 3::: e !:l ble /3 s s eran de co:n-

pli me nt obligatori per tots els federats, i podran ~sser 

v1lids ~ .1alsevulga que s i ~ui 81 n6 mdro d'a s sembleistes 

que e l s f>1' f3rJguin. 

Art. l G. '.i'Jta infr<..~.cciÓ a l. s d. Cords ci' í::!. ssewblea de 

la ~ u a l en ti n¿ui cone ixement e l Cancell Directiu o les 

Juntes du Gove rn aels Col.le gis dt:: _per sí o per dcHüÍncia 

f'or:nu laòa dav an t èl.S !Ucl eixos 1Jt::r UH o Vctrls f'eder:J.ts, 

Agrupacions locals, Col.legis o per qualsevulga altra 

persona, entitat o autoritat, ser~ objecte de tramita

ciÓ d'exp8è ient que formar8 el respectiu Col.legi aon 

s'hagi produ!t el cas. 

L'acu s a t deur~ ~sser cridat pels 0ncarregats de 

l'expedient i no podrà excusar la presència, llevat cau

sa ma jor que v i ndr~ obligat a ju s tificar degudame~t. Si 

un acu~at no compareixés el &ia, hora i lloc de la cita, 

r e s ta pla s mat que, sense necessitat de nova crida deurà . 

cornpareix t; r cinc dies hàbil s de sprés de la 1H'imera en 

el propi lloc y ~ora anteri orment convocat. Si transco

rregut aquest ~ltim termini l'acusat no compareix se li 

donar~ per no c~mparegut i r~nunci a t el dret a lu defen

sa ~ la qual podr~ fer aportaci6 ~s tote s les dades,tes

timoni~ i docu wents ~ue estimi convenients. 

Tot expedient es donar~ per a cabat: lQ. Quan no com

r~reixi l'acusat; ~ = - Q Quan e ls e nca rregats del mateix es

timin reunides les notes indisvensables pe r forrnuLtr ju

dici; i 3 .2 Si a l'interre~ne de la trHmi taci6 ha desa- , 
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parescut la causa que el illotiva o bé si ha sigut retirada 

l'acueaci6. 

L ~ s ~o n~ lusions de tot expadient portat a cap pel 

Col.le ~·, i no pndran ésser forwulad e s sense l' al:rotaciÓ de 

la ~ajor i a absoluta del Concel L. 

Le :, C8Llseq_Ueucies d'un ex1jec.ient que í'inei.xi a:nb cul-

pabilituL ~ ~ r l' ~ cusat 
. , 

.IJOaran c:: sser: 

1.-- Arnone s taciÓ Vt;rbal o escrita de ca.r~cter J)rivat. 

2 . - 1\ r:Jones t ació t:J!:>Crita i yÚ'ulica ent.rG o lc. asso-

ciats a rnb anotaciÓ è ll acta òe l ' ~ ~ corè. . 

.rrecs del Col.lé:gi i de lL FederaciÓ durant un any. 

~.- P~nyora de 25 a 500 ptes. 

.o.-· i d.. fi soo a. 5000 11 

6.- ~xpulsiÓ te~poral del s! del Col.legi i de la 

· ··FederélciÓ. 

A~uesta Última sanciÓ haurà d'ésser confirmada per 

l'assemblea general. 

Art. 17.- L'inculpat disconforme amb la sanció qel 

Col.lu¿i, podr~ rec~rrer en alça da prop el Concell de ,la 

Federac i_ Ó qui rebaixarà o confirmarà la penalitat impqsa

aa pero no podr~ mai agre~jar-la. 

Art. ld.- La Junta d'un Col.le¿i ~ue no forilli l'opor-

tú expec.iient al sel'-li denunciada una falt ... serà responsa-

ble davant els seus col.legiats i de la Federació. 

Adicional 

Art. 19. En cas de dissoJuci6 de la Federació, tot 

el seu patrimoni ser~ .repartit a cada Col.legi proporcio

nalment al número de col.leglats q_ue compti cada-hú. 

Transitori 

Art. 20. Aconseguida l'autonomía a Catalunya,acor-. 



•• 

• • 
' \ 

dada per els poders Centrals: Govern i Parlament ela 

Col.legis ada pt a ran els s eus Regl aments an aquest Regla-

ment 1 acon~s e..=:e nt::ra ls presos .i:··è r l a F•-de ració. 

Art. . ~· 1. La :F'cdera c i ó de C.ol.l agi s V3 t e rina ris de 

Ca t a l un,ya p o d r ~ manc omunar-se a :.1 b a ltr e~; orz a ni tz a ci on s 

pr ofessi ona ls de car~ cte r rag ion~ l , naciona l i interna~ 

.. 


