
REGLAMENT PER A 
L'EXERCICI DE LA CLÍNICA DE 

PETITS ANIMALS A LA 
PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

 
 

- CAPÍTOL I - 
 

Formes d'exercici professional i definició 
de Centres de Treball 

 
ARTICLE 1. La clínica de petits animals és 
aquella especialitat de l'exercici de la 
Veterinària que contempla les malalties i el 
maneig del gos, del gat i dels animals exòtics. 
 
ARTICLE 2. 
1. L'exercici de la clínica de petits animals 
podrà adoptar les següents modalitats: 
 
a) Activitat realitzada al domicili del client, o 
on aquest determini. 
b) Activitat realitzada al consultori, clínica o 
hospital pel propi titular del centre, que haurà 
de ser professional veterinari. 
c) Activitat realitzada al consultori, clínica o 
hospital, sota la dependència del seu titular, 
sigui o no Veterinari. Aquesta dependència 
comportarà la preexistència d'una relació 
contractual, civil, mercantil o laboral. 
d) Activitat realitzada a centres no classificats 
com a consultori, clínica o hospital. 
 
2. Es prohibeix l'exercici de la clínica de 
petits animals en llocs públics, excepte que 
sigui ordenat per l'Administració. 
 
ARTICLE 3. 
1. Es crea, al Col·legi de Veterinaris, el 
Registre de Centres per a l'exercici de la 
clínica de petits animals, al qual s'hauran 
d'inscriure, prèviament al seu inici, les 
activitats compreses a l'Article 2.1 d'aquest 
Reglament i els Col·legiats adscrits a les 
mateixes. 
 
2. A l'esmentat registre, s'hi farà constar: 
a) Data d'entrada al registre. 
b) Titular del centre. 
c) Titular o titulars de l'activitat. 

d) Classe de centre. 
e) Moviments d'altes i baixes dels titulars, 
traspassos o qualsevol modificació de les 
dades que constin al registre. 
 
3. Serà responsable de sol·licitar la inscripció 
o les modificacions que s'escaiguin, el/s 
veterinari/s titular/s de l'activitat o adscrit/s al 
centre. Queda prohibit l'exercici professional 
als Centres que no hagin obtingut prèviament 
la inscripció. La sol·licitud s'haurà de 
formular mitjançant escrit, al qual s'hi faran 
constar les dades assenyalades a l'Article 3.2. 
 
4. La inscripció, o la seva denegació, 
s'acordarà per part de la Junta de Govern del 
Col·legi, que podrà disposar les 
comprovacions i informes que cregui 
convenients. Només es podrà denegar la 
inscripció per infracció de les normes d'aquest 
reglament. Transcorreguts dos mesos des de 
la sol·licitud d'inscripció sense que aquesta 
hagi estat resolta, s'entendrà acordada 
positivament. No obstant, el Col·legi, 
mitjançant de la Junta de Govern, podrà 
anular les inscripcions de Centres o activitats 
que contravinguin aquestes Normes. 
 
5. Dins el termini màxim de tres mesos, el 
Col·legi estendrà un certificat de la inscripció 
a favor del Veterinari que exerceixi l'activitat 
inscrita. 
 
ARTICLE 4. Els centres de treball 
s'anomenaran segons les característiques 
següents: 
 
a) Consultori Veterinari: centre que disposarà 
com a mínim de: 
- Sala d'espera. 
- Sala de visita, que inclourà, com a mínim, 
una taula d'exploració i llum adequada. 
- Una taula de despatx del professional. 
- Un lavabo amb aigua corrent i desguassos 
higiènics. 
- Un frigorífic. 
La sala d'espera i la de visita seran 
independents. Aquest centre estarà dedicat 
exclusivament a l'exercici veterinari (s'entén 
que només s'hi realitzarà cirurgia menor). 
Els consultoris que s'inscriguin posteriorment 



al termini assenyalat a la disposició transitòria 
1ª d'aquest Reglament, hauran de tenir una 
superfície mínima de 30 metres quadrats. 
 
b) Clínica Veterinària: haurà de complir els 
requisits exigits als "Consultoris Veterinaris" 
i, ademés: 
- Instal·lació radiològica legalment 
autoritzada. 
- Quiròfan independent de la sala de visita. 
- Horari obert al públic un mínim de 15 hores 
setmanals. 
 
c) Hospital Veterinari: Haurà de complir els 
requisits exigits a les "Clíniques 
Veterinàries", i a més a més, haurà de tenir: 
- Àrea de recepció. 
- Sala de guariments i esterilització. 
- Sala d'aïllament. 
- Sala de personal. 
- Laboratori. 
- Sala d'hospitalització, amb un mínim de 5 
gàbies. 
- Servei permanent d'urgències. 
- Horari obert al públic de matí i de tarda, 
amb un mínim de 30 hores setmanals. 
 
d) Qualsevol altra denominació serà 
qualificada per la Junta de Govern del 
Col·legi entre les precedents. Tots els centres 
relacionats hauran de tenir accés independent 
en relació a activitats pròpies de nuclis 
zoològics. 
 
ARTICLE 5. Les presents normes no exclouen 
el compliment de les prescripcions que 
regulen l'activitat professional objecte de les 
mateixes, havent de proveir-se els titulars de 
les llicències i autoritzacions administratives 
que legalment siguin exigibles. 
 
ARTICLE 6. Es reconeix la llibertat de 
l'exercici de la clínica de petits animals als 
llicenciats en veterinària col·legiats. 
 

- CAPÍTOL II -  
 

De la Comissió de Veterinaris de Petits 
Animals 

 
ARTICLE 7. Es crea la Comissió de 

Veterinaris de Petits Animals, que es 
compondrà d'un o dos representants de la 
Junta de Govern del Col·legi (un dels quals la 
presidirà i l'altre, si escau, serà l'escollit en les 
eleccions generals com a vocal de Petits 
Animals) i un màxim d'un representant per 
comarca (llevat de la comarca a la qual 
pertanyi el President de la Comissió, per la 
qual podrà haver-hi un altre representant) 
proposats a la Junta de Govern i amb 
l'acreditació de, com a mínim, 5 signatures 
d'altres col·legiats, i amb activitat professional 
en clínica de petits animals. 
 
ARTICLE 8. La durada dels càrrecs dels 
membres de la Comissió serà de dos anys, 
renovables per igual període.  
No obstant, la pèrdua de la condició exigida 
pels membres de la Comissió, comportarà la 
seva substitució mitjançant la designació que 
procedeixi segons l'esmentat origen de la 
vacant. 
 
ARTICLE 9. A la sessió constituent de la 
Comissió es determinarà la freqüència de les 
seves reunions ordinàries, això sense perjudici 
de la facultat del President de la Comissió de 
convocar sessions extraordinàries per pròpia 
iniciativa o a petició dels membres. 
L'absència sense justificar a tres sessions 
consecutives donarà lloc a la pèrdua de la 
condició de membre de la Comissió, 
procedint-se a la renovació de la vacant, 
conforme determina l'article precedent. 
La Comissió es considerarà vàlidament 
constituïda quan assisteixin, com a mínim la 
majoria dels seus membres. 
Els acords de la Comissió s'adoptaran per 
majoria dels assistents. 
 
ARTICLE 10. 
1. La Comissió de Veterinaris de Petits 
Animals té les següents competències, 
atribucions i funcions: 
a) Qualificar les classes d'activitats i de 
centres d'acord amb els articles 2.1 i art. 
d'aquestes normes. 
b) Informar a la Junta del Col·legi en relació a 
sol·licituds d'inscripció de les activitats 
professionals definides a l'article 2.1 d'aquest 
Reglament, per a la seva resolució. 



Els informes s'hauran d'emetre en el termini 
de 60 dies, comptats des de l'entrada de la 
petició, i hauran de ser motivats expressant 
l'adequació o no a aquest reglament. 
Els informes de la Comissió seran motivats, 
preceptius i no vinculants. L'adopció, per part 
de la Junta del Col·legi, d'acord en contra de 
l'informe de la Comissió, exigirà que ho sigui 
per majoria absoluta dels seus membres. 
c) Col·laborar amb la Junta de Govern, a 
petició de la mateixa o per iniciativa pròpia, 
per a l'aplicació d'aquesta reglamentació, 
proposant l'aplicació de mesures, incloses les 
disciplinàries en els casos d'infracció. 
d) Elaborar un registre o fitxes de col·legiats 
en l'exercici de l'especialitat de clínica de 
petits animals, a disposició de tots els 
col·legiats. 
e) Assessorar les relacions contractuals dels 
col·legiats relacionades amb l'exercici de la 
clínica de petits animals, podent expressar la 
seva disconformitat o oposició a 
l'autorització, quan aquestes relacions siguin 
en descrèdit de la professió. 
f) Vigilar la publicitat de tota classe, circulars 
informatives i similars, referents a la clínica 
de petits animals, proposant a la Junta, en el 
seu cas, mesures correctores quan aquesta 
contravingui les normes estatuàries 
col·legials. 
g) Prendre tota classe d'iniciatives que tinguin 
com a objectiu el millor exercici de la 
professió en l'especialitat de clínica de petits 
animals, així com evitar situacions i activitats 
que puguin causar perjudici al prestigi de la 
professió i als interessos dels professionals i 
de tercers. 
h) Col·laborar amb l'Administració en totes 
les iniciatives que adopti, que puguin afectar a 
l'especialitat.  
 
2. En particular, serà sempre motiu de 
proposta negativa: 
a) No acreditar estar legalment autoritzat 
d'acord amb la legislació vigent. 
b) L'incompliment de les normes d'aquesta 
reglamentació. 
c) Els centres que practiquin l'intrusisme o 
frau manifest en les vendes o que es neguin a 
col·laborar en l'aplicació de les normes 
d'aquest reglament. 

Amb aquesta finalitat, s'elevarà denúncia 
escrita a la Comissió per un mínim de 2 
col·legiats, els quals presentaran les proves 
pertinents de la denúncia. La Comissió 
contestarà als interessats en el termini màxim 
de 2 mesos als implicats en el cessament de la 
seva activitat professional en el seu centre, 
cas de ser acceptada la denúncia. 
 
ARTICLE 11. Per tal d'assegurar l'exacte 
compliment de les normes d'aquest 
Reglament, la Comissió proposarà a la Junta 
de Govern el nomenament d'un Inspector. 
Aquest nomenament recaurà en un Veterinari 
col·legiat, que percebrà els honoraris 
corresponents a càrrec del col·legi. 
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De l'exercici professional 
 
ARTICLE 12. Per a l'exercici professional en 
la forma prevista en aquest reglament, 
únicament s'exigirà als veterinaris el 
compliment dels següents requisits: 
 
a) Trobar-se d'alta a l'I.A.E. (impost 
d'activitats econòmiques), a la Seguretat 
Social i al Col·legi Oficial de Veterinaris de 
Tarragona, de conformitat amb el previst als 
Estatuts Col·legials vigents. 
b) Comunicar al Col·legi l'exercici 
professional elegit, el domicili i la població o 
zona en la que pensa desenvolupar 
habitualment la seva activitat. 
 
ARTICLE 13. Per a l'exercici professional sota 
les modalitats previstes a l'Art. 2.1, apartats 
b), c) i d) s'exigirà, a més de la col.legiació: 
 
a) Respectar les normes sobre 
incompatibilitats establertes a la legislació 
vigent. 
b) Formular escrit al Col·legi, amb anterioritat 
a l'inici de l'activitat, sol·licitant la inscripció 
al registre. Aquest escrit s'acompanyarà d'una 
memòria a la qual hi constin, com a mínim, 
les dades següents: 
1) Modalitat que es pretén exercir segons les 
formes previstes a l'article 2.1 d'aquesta 
reglamentació. 



2) Classificació que es pretén (Article art.). 
3) Croquis del local i la seva distribució, 
instal·lacions i mobiliari. 
4) En el seu cas, declaració de si és titular 
d'altres centres, indicant el seu domicili, 
horari, classes i forma d'exercici. 
5) Condicions bàsiques de la relació 
estipulada amb els titulars o propietaris del 
centre, expressant particularment la forma de 
la mateixa, dedicació i horari. 
6) Declaració relativa a l'existència d'altres 
professionals al centre i, en tal cas, 
consentiment exprés de tots ells al nou ingrés. 
7) En cas de successió d'un altre veterinari en 
la titularitat del centre, document acreditatiu 
de la seva prèvia renúncia. 
8) Model o còpia del contracte a formalitzar o 
formalitzat, condicionat a l'autorització 
col·legial, amb el titular del centre. 
 
ARTICLE 14. 
1. Els veterinaris exercents en la modalitat de 
clínica de petits animals, tenen les següents 
obligacions: 
 
a) Comunicar al Col·legi, per escrit, qualsevol 
modificació de les dades i circumstàncies 
declarades d'acord amb els articles 12 i 13 
d'aquest Reglament, així com el cessament en 
l'exercici i la seva causa, tot en el termini d'un 
mes, a excepció del cessament, que ho serà en 
el termini de 15 dies. 
b) L'exercici efectiu i directe de la clínica de 
petits animals als centres en què hi consti com 
a veterinari responsable.  
c) Acreditar el vincle amb el titular del centre, 
quan aquest sigui una altra persona física o 
jurídica titular d'activitats mercantils diferents 
de la clínica veterinària. 
d) Col·laborar amb el personal del Col·legi 
per tal de facilitar la inspecció del local, les 
seves instal·lacions i el desenvolupament de 
l'activitat dels centres. 
e) Observar les normes reguladores de 
l'exercici de la veterinària. 
f) Als Centres, disposar la instal·lació en lloc 
visible per part del públic del Certificat 
d'inscripció del Centre i del distintiu entregat 
pel Col·legi. 
2. L'incompliment dels deures precedents serà 
sancionat disciplinàriament per part de la 

Junta de Govern del Col·legi, que pot arribar a 
prohibir l'exercici de la professió al Centre, a 
proposta de la Comissió i prèvia audiència del 
Col·legiat responsable. 
 
ARTICLE 15. Els veterinaris que estiguin en 
pràctiques o col·laborant en la consulta d'un 
altre col·lega per període superior a 2 mesos 
no podran, al finalitzar aquesta situació, 
instal·lar-se per a l'exercici de la professió al 
mateix terme municipal durant un any, llevat 
d'autorització expressa del veterinari amb el 
qual han col·laborat, que podrà reduir o anular 
el temps o l'espai.  
Els veterinaris en pràctiques o col·laboradors 
hauran d'estar col·legiats. 
L'inici de l'esmentada col·laboració haurà de 
ser notificada per escrit al Col·legi per 
ambdós veterinaris, i el cessament per 
qualsevol dels dos. 
 
ARTICLE 16. Els veterinaris que hagin estat 
contractats per altres col·legues, estaran 
sotmesos a aquest Reglament. En el moment 
de donar-se de baixa, no es podran instal·lar al 
mateix terme municipal durant un any llevat 
d'autorització expressa del contractant. 
 
ARTICLE 17. En els casos contemplats als 
articles 15 i 16, el veterinari en pràctiques o 
col·laborador o contractat, abans d'iniciar la 
relació amb el titular del centre on vagi a 
exercir com a veterinari en pràctiques, 
col·laborador o assalariat, haurà de signar un 
document en el qual es comprometi a 
respectar el contingut d'aquest Reglament. Els 
veterinaris que es trobin en situació 
d'associats, no estaran sotmesos als dos 
articles precedents per entendre's que 
gaudeixen de la mateixa autorització i 
privilegis. 
 

- CAPÍTOL IV - 
 

Infraccions i sancions 
 

ARTICLE 18. Serà constitutiu de falta 
professional l'incompliment dels deures 
regulats a aquest Reglament, sense perjudici 
d’incórrer en responsabilitats d'altra 
naturalesa. 



A l'objecte de graduació de la sanció, 
s'estableix. 
 
1. Seran faltes lleus: 
a) La demora en la sol·licitud d'inscripció 
regulada a l'article 3r d'aquest Reglament. 
b) L'exercici professional regulat en aquest 
Reglament, sense haver complert els requisits 
previstos a l'article 12è o en Centre que, 
havent-ho sol·licitat, no hagi obtingut la seva 
inscripció al Registre. 
 
2. Seran faltes greus. 
a) Exercir la professió en un Centre 
autoritzable no inscrit o sense el compliment 
dels requisits de l'article 13è d'aquest 
Reglament. 
b) Dificultar o impedir les funcions de la 
Comissió o del propi Col·legi regulades en 
aquestes normes. 
c) La reincidència o reiteració en una o més 
faltes lleus. 
 
3. Seran faltes molt greus: 
a) Permetre, emparar o induir l'intrusisme 
professional. 
b) Exercir en centres notòriament no 
autoritzables o als quals s'hagi denegat la 
inscripció per part del Col·legi. 
c) Incórrer en falsedat en les dades 
subministrades o demanades pel Col·legi en 
relació a l'exercici de les funcions 
reglamentades. 
d) La reiteració o reincidència en una o més 
faltes greus. 
 
ARTICLE 19. Les esmentades faltes seran 
corregides per mitjançant de les sancions i en 
la forma regulada pels Estatuts Col·legials. 
 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- Els veterinaris que exerceixin en 
les modalitats previstes a l'article 2.1, apartat 
a) hauran, en el seu cas, i en el termini de 2 
mesos des de l'entrada en vigor d'aquest 
reglament, de procedir a complimentar els 
requisits previstos a l'article 12. 
Segona.- Els veterinaris que es trobin, a 
l'entrada en vigor d'aquest Reglament, en 
exercici professional segons les modalitats 
previstes a l'article 2.1, apartats b), c) i d), 
hauran de complimentar els requisits i 
documentació previstos a l'article 13, 
sol·licitant la inscripció prevista a l'article 3.1 
en el termini de 3 mesos. 
Tercera.- Els centres o locals que a l'entrada 
en vigor d'aquestes normes no reuneixin els 
requisits de l'article art seran inscrits, si bé 
se'ls atorgarà un termini de 6 mesos per a la 
correcció dels defectes o canvi de 
qualificació. Passat aquest termini sense la 
corresponent regularització, el Col·legi 
procedirà a anular la inscripció provisional. 
La Comissió, i sota el seu criteri, podrà 
estudiar cada cas, prorrogant el termini quan 
procedeixi. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera.- La derogació o modificació 
d'aquest Reglament haurà de ser acordada per 
l'Assemblea General del col·legi a proposta de 
la Comissió, de la Junta de Govern del 
Col·legi o d'un mínim de deu col·legiats. 
Segona.- El present Reglament, un cop 
aprovat per l'Assemblea General del Col·legi, 
entrarà en vigor el dia 1r del mes següent a la 
data de publicació al Full Informatiu del 
Col·legi de Veterinaris de Tarragona. 
 

 
 
Aprovat per l'Assemblea General del Col·legi celebrada el dia 22 de maig de 1997 
 
 
 
 


