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O presente Regulamento, aprobado pola Xunta Plenaria con data 13 de maio de 2015, 
desenvolve e complementa os contidos expresados nos Estatutos da Academia de 
Ciencias Veterinarias de Galicia (en adiante, ACVG) aprobados como Anexo ao Decreto 
75/2005 da Consellería de la Presidencia, Relacións Institucionais e Administración 
Pública da Xunta de Galicia (DOG n.º 78 de 25-04-2005) polo que se acorda a creación 
da ACVG adscrita á Consellería de Presidencia. 
En ningún caso o expresado neste Regulamento poderá estar en contradición co 
articulado dos citados Estatutos. 
En cumprimento da normativa de xénero, e para evitar reiteracións no texto, 
enténdese que cando se refire a: o Presidente, o Secretario, o Tesoureiro, o 
Académico, etc., refírese de forma implícita a: o/a Presidente, o/a Secretario/a, o/a 
Tesoureiro/a, o/a Académico/a, o/a Licenciado/a, o/a Doutor/a, etc.  

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS SÍMBOLOS 
 
Artigo 1. Utilización dos símbolos. 
 
1.1. Os símbolos da ACVG utilizaranse na correspondencia oficial, certificados, 

diplomas, tarxetas e en calquera acto ou presenza da Academia. 
 

1.2. Os Académicos poderán utilizar tamén estes símbolos na súa correspondencia ou 
tarxetas persoais, coa obriga de expresar a clase á que pertencen. 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
DO PROCEDEMENTO DE ELECCIÓN DOS ACADÉMICOS, DOS SEUS DEREITOS E 

DEBERES 
 
Artigo 2. Académicos de número. 
 
2.1. Para ser elixido Académico de número é necesario cumprir as condicións que 
figuran no artigo 21º, 24º e 25º dos Estatutos da Academia. 
 
2.2. O procedemento a seguir será o seguinte: 

 
a) A Xunta de Goberno decidirá a convocatoria das prazas vacantes, que se 

anunciará no Diario Oficial de Galicia, logo de comunicación aos Académicos de 
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número. Unha vez publicada, darase un prazo de trinta días naturais para a 
presentación na Secretaría da Academia das candidaturas, que deberán estar 
avaladas por tres Académicos de número ou de honra, e ás que se 
acompañarán os seguintes documentos: 
- solicitude dirixida ao Presidente da Academia na que conste a praza á que 

concorre. 
- Curriculum vitae do candidato en papel e en formato dixital, dirixido neste caso 

á dirección do correo electrónico da Academia. 
- fotocopia do DNI e do título de Licenciado/Graduado e, no seu caso, de Doutor. 
- declaración xurada na que o candidato faga constar a súa residencia en Galicia, 
así como o seu compromiso de aceptar, en caso de ser elixido, o nomeamento e 
de cumprir as obrigas inherentes ao título de Académico numerario. 
- consentimento inequívoco para o uso interno por parte da Academia dos seus 
datos de carácter persoal 

b) Todos os documentos serán depositados e custodiados na Secretaría da 
Academia. 

c) Cada Académico de número só poderá avalar unha candidatura por praza 
convocada. 

d) Unha vez transcorrido o prazo de presentación de candidaturas, as propostas 
serán consideradas pola Xunta de Goberno para o seu exame e aceptación e, 
no seu caso, convocarase Xunta Xeral extraordinaria para proceder á elección. 

e) O Secretario dará puntual información aos Académicos con dereito a voto 
(Académicos de número) das candidaturas admitidas, remitíndolles para o seu 
coñecemento o Curriculum vitae dos candidatos en formato dixital e a 
documentación necesaria para exercer o seu dereito a voto por correo.  

 
2.3. A elección para cubrir unha vacante rexerase polas seguintes normas: 
 

a) A Xunta Plenaria en que se celebre a sesión de elección será extraordinaria, con 
ese único punto da orde do día e, si procede, poderase aprobar a acta da Xunta 
Plenaria Extraordinaria anterior. 

b) Requirirase a presenza da metade máis un dos Académicos de número. 
c) Se constituirá unha mesa electoral de idade co Académico máis antigo 

presente, que a presidirá, e o máis recente, que fará o reconto de votos. O 
Secretario da Academia actuará como secretario da mesa electoral e levantará 
acta da votación. 

d) O Académico Secretario chamará, por orde de antigüidade, aos Académicos de 
número para a votación, que será secreta. 

e) Poderanse realizar un máximo de dúas votacións de acordo coa normativa que 
figura no Artigo 25.7 dos Estatutos da ACVG. 

f) Para ser elixido Académico de número en primeira votación requirirase acadar 
ás dúas terceiras partes dos votos. Se ningún candidato obtén votos abondo, na 
mesma sesión procederase a unha segunda votación na que será elixido ou 
candidato que obteña maioría simple (a metade máis un dous votos dous 
académicos presentes). 
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No suposto de que ningún candidato obteña os votos necesarios na primeira ou 
na segunda votación, procederase, pola Secretaría Xeral, a anunciar de novo a 
provisión da vacante de acordo co sinalado nestes estatutos. 
No caso de que houbese máis de dous candidatos á mesma praza só 
concorrerán á segunda votación os dous que na primeira tivesen obtido o 
maior número de votos. Se ningún alcanzase maioría absoluta nesta segunda 
votación, a praza quedará vacante. 

g) Unha vez comezadas as votacións, permitirase votar ao Académico que se 
incorpore á Xunta sempre que non pasase a súa quenda. 

h) O Presidente da Mesa electoral comunicará o resultado de cada votación aos 
Académicos presentes. En calquera caso, decaerá nas súas funcións 
transcorrida a segunda votación. 

i) O Presidente da Academia declarará electo o candidato que conseguise a 
maioría esixida ou, no seu caso, a vacante se ningún tivese alcanzado a 
devandita maioría. 

j) O Secretario comunicará ao novo Académico a súa elección e daralle as 
instrucións precisas respecto á súa toma de posesión, advertíndolle que para 
iso deberá encargar pola súa conta a medalla e/ou a insignia que, de acordo co 
modelo oficial, o acredita como Académico da ACVG. 

 
2.4. O Académico electo dispoñerá do prazo dun ano para a presentación do seu 
discurso de ingreso, que poderá ampliarse a petición propia, por causas debidamente 
xustificadas, e tras a súa aceptación por parte da Xunta de Goberno durante un tempo 
prudencial non superior a outro ano a estimación da Xunta de Goberno. Transcorrido o 
novo prazo sen cumprir este requisito, declararase vacante a praza. 
Unha vez recibido o texto do discurso, a Xunta de Goberno, de acordo Co Académico 
electo, designará un Académico de número, supernumerario ou de honra para 
pronunciar o discurso de contestación en nome da Academia. Para a súa redacción 
concederáselle un prazo de tres meses. Se pasado ese tempo non tivese cumprido o 
encargo, procederase a designar outro Académico para tal fin. 
Recibido o discurso de contestación, o Presidente da Academia sinalará o día para o 
acto de recepción do Académico electo no que se pronunciarán os dous discursos, que 
serán editados conxuntamente, a expensas do Académico electo, e de acordo co 
formato adoptado pola Academia para ese efecto. O novo Académico deberá entregar 
un número de exemplares abondo para repartir entre o público asistente ao acto e 
para os intercambios da Biblioteca. Así mesmo, deberá entregar un exemplar en 
formato dixital. Os dereitos desta publicación serán propiedade do autor e da 
Academia. 
Segundo ou establecido non art.º 34 dos Estatutos, A Academia poderá publicar, de 
acordo coas súas posibilidades económicas e coa periodicidade que coide conveniente, 
os Anais da Academia, un boletín informativo, ou calquera outro tipo de publicación.  
 
2.5 O acto de recepción do Académico electo terá lugar nunha sesión pública e 
solemne, co procedemento que se describe no Artigo 18.1 deste Regulamento. A súa 
antigüidade na Academia contarase dende o día da toma de posesión. 
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Artigo 3. Académicos de Honra. 
 
3.1. Os Académicos de Honra serán propostos por tres Académicos de número 
mediante informe razoado, que será avaliado pola Xunta de Goberno. Se a proposta é 
aprobada, a Presidencia requirirá do candidato a aceptación do nomeamento en caso 
de ser elixido, así como o compromiso de cumprir a normativa da Academia. 
 
3.2. Recibida a conformidade, o Secretario convocará, en nome do Presidente, Xunta 
Plenaria Extraordinaria para proceder á elección. 
 
3.3. Se a Xunta de Goberno o considera oportuno, poderá designar un relator para 
informar da proposta a Xunta Plenaria Extraordinaria. Igualmente, poderao facer o 
Presidente da Academia. 
 
3.4. Para a votación en Xunta Plenaria, seguirase o procedemento establecido no 
Artigo 2.3, apartados b) a d) deste Regulamento. 
 
3.5. Para ser elixido requirirase nunha única votación os votos favorables dos dous 
terzos emitidos, entre os que se contarán os enviados por correo dos Académicos que 
xustifiquen a imposibilidade de asistir á sesión. Seguirase a continuación o 
procedemento establecido no Artigo 2.3, apartados h) a i) deste Regulamento. 
 
3.6. O Secretario comunicará ao novo Académico a súa elección e daralle as instrucións 
precisas respecto á súa toma de posesión 
 
3.7. O Académico electo tomará posesión nunha sesión pública e solemne de acordo 
co cerimonial que se describe no Artigo 18.2 deste Regulamento (ou facéndoo 
coincidir coa apertura do curso académico). 
 
 
Artigo 4. Académicos Correspondentes. 

 
4.1. Os Académicos Correspondentes deberán ser doutores ou licenciados/graduados 
en veterinaria ou en ciencias afíns, españois ou estranxeiros, que polos seus méritos e 
relevancia científica sexan acredores a tal distinción. 
 
4.2. A Xunta de Goberno acordará a convocatoria de prazas de Académicos 
correspondentes, que se dará a coñecer aos Académicos de número, e anunciarase 
publicamente polo procedemento que se considere oportuno, dándose para a 
presentación de candidaturas un prazo de trinta días naturais. 
 
4.3. Os candidatos presentarán na Secretaría da ACVG a súa solicitude formal por 
escrito dirixida ao Presidente da Academia, na que fará constar o seu compromiso de 
aceptar o nomeamento en caso de ser elixidos e de cumprir as normas da Academia. 
As solicitudes incluirán fotocopia do DNI ou documento equivalente, fotocopia do 
título de Doutor ou de Licenciado/Graduado, Curriculum vitae en papel e en formato 
dixital, dirixido neste caso á dirección do correo electrónico da Academia, e 
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consentimento inequívoco para o uso interno por parte da Academia dos seus datos 
de carácter persoal. 
 
4.4. Cada Académico de número, supernumerario ou de honra só poderá propoñer un 
máximo de dous candidatos ao ano. 
 
4.5. Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas, a Xunta de Goberno 
solicitará ao Presidente da Sección máis afín ao perfil do candidato un informe 
razoado, que se incorporará ao seu expediente. Se transcorridos quince días naturais, a 
Sección non tivese emitido informe ningún, considerarase que as propostas son 
admitidas para proseguir os trámites regulamentarios para a elección dos candidatos, 
a cal terá lugar na Xunta Plenaria extraordinaria convocada ao efecto. 
 
4.6. Con anterioridade á celebración da Xunta Plenaria Extraordinaria na que se vai 
proceder á elección, o Secretario remitirá a todos os Académicos con dereito a voto o 
curriculum vitae en formato dixital dos candidatos, xunto co informe da Sección, se o 
houber, así como a documentación necesaria para a votación por correo dos 
Académicos que, por razóns xustificadas, non poidan asistir á sesión de votación. 
 
4.7. Para a votación seguirase o procedemento establecido no Artigo 2.3, apartados b) 
a j) deste Regulamento. 
 
4.8. O Secretario comunicará ao novo Académico a súa elección e daralle as instrucións 
precisas respecto á súa toma de posesión, advertíndolle que para iso deberá encargar 
pola súa conta a medalla e/ou a insignia que, de acordo co modelo oficial, o acredita 
como Académico da ACVG. 
 
4.9. O Académico electo dispoñerá dun prazo máximo dun ano para entregar o 
discurso de ingreso na Secretaría da Academia. Este prazo poderá ampliarse a petición 
propia, por causas debidamente xustificadas, e tras a súa aceptación por parte da 
Xunta de Goberno, durante un tempo prudencial (non superior a outro ano). 
Transcorrido o novo prazo (2 anos en total) sen cumprir este requisito, perderá a 
condición de Académico correspondente electo. 
 
4.10. A toma de posesión realizarase en sesión pública solemne, de acordo co 
protocolo establecido no Artículo18.2 deste Regulamento. 
 
4.11. Na toma de posesión, o recipiendario pronunciará o discurso de ingreso que 
versará sobre un tema orixinal preparado para o efecto, cuxo contido será editado en 
formato dixital e/ou nos anais da Academia xunto co discurso de presentación do novo 
Académico, pronunciado por un Académico de número designado pola Xunta de 
Goberno. Os dereitos desta publicación serán propiedade do autor e da Academia. 
 
4.12. No caso de Académicos correspondentes estranxeiros, ou noutros por razóns 
xustificadas aprobadas pola Xunta de Goberno, a lectura do discurso de ingreso poderá 
ser delegada nun Académico de número ou supernumerario. 
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Artigo 5. Elección dos Académicos. 
 
Co obxecto de facilitar a asistencia dun maior número de Académicos, sempre que 
sexa posible, o acto de elección dos Académicos de Número, de Honra e 
Correspondentes, farase na mesma Xunta Plenaria Extraordinaria convocada a tal fin. 
 
 
Artigo 6. Dereitos dos Académicos. 
 
Ademais dos recollidos no Artigo 20 dos Estatutos da ACVG, os Académicos terán os 
seguintes dereitos: 
 
6.1. Organizar conferencias, relatorios ou mesas redondas nas sesións científicas ou de 
divulgación da Academia, logo de acordo da Xunta de Goberno. 
 
6.2. Utilizar o título de Académico nos escritos e obras que publiquen, coa obriga de 
expresar a clase á que pertencen. 
 
6.3. Os Académicos de número e Académicos de honra terán dereito a asistir ás 
sesións públicas da Academia nun lugar do estrado e ostentando a súa medalla e/ou 
insignia. 
 
6.4. Os Académicos de honra gozarán das mesmas prerrogativas que os de número, 
aínda que non poderán ser elixidos para o desempeño de cargos directivos, con 
excepción dos cargos correspondentes ás Seccións da Academia. 
6.5. Os Académicos correspondentes terán dereito a asistir ás sesións públicas da 
Academia nun lugar reservado para o efecto e ostentando a súa medalla. Así mesmo, 
poderán asistir, con voz pero sen voto, ás Xuntas Plenarias. 
 
 
Artigo 7. Deberes dos Académicos 
 
Ademais dos que figuran no Artigo 20 dos Estatutos, todos os Académicos terán os 
seguintes deberes: 
 
7.1. Contribuír, coa presentación de conferencias, relatorios, mesas redondas e sesións 
científicas ou de divulgación, aos fins da Academia. 
 
7.2. Salvo para os Académicos correspondentes non residentes en Galicia, ou por causa 
xustificada, será obrigatoria a asistencia a: 

a) Sesións inaugurais dos cursos académicos. 
b) Sesións de ingreso de novos académicos numerarios, de honra e 

correspondentes. 
c) Sesións necrolóxicas in memorian dos académicos falecidos. 
d) Reunións das Seccións e das Comisións ás que pertenzan. 
e) Xuntas Plenarias. 
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Artigo 8. Perda ou cambio da condición de Académico. 
 
8.1. A perda da condición de calquera clase de Académico levarase a cabo a petición 
do interesado mediante escrito dirixido á Secretaría da Academia, que fará a 
correspondente inscrición no seu expediente e o comunicará á Xunta de Goberno para 
proceder a declarar a vacante da súa praza. 
 
8.2. Os Académicos de número que cambien a súa residencia a un lugar fóra de Galicia 
ou os que por motivos persoais así o desexen, poderán solicitar a súa adscrición como 
Académicos supernumerarios, recuperando a súa condición orixinal en caso de volver 
a establecer a súa residencia en Galicia, ou a solicitude do académico que ou solicitou 
por motivos persoais  
 
 
Artigo 9. Réxime disciplinario. 
 
9.1. Tipificación das infracións: 
 
9.1.1. Considéranse infracións moi graves, as seguintes: 
 

a) Non manter relación algunha coa Academia, sen causa debidamente 
xustificada, durante dous anos consecutivos. 

b) Incumplimiento reiterado dos Estatutos, o Regulamento ou os acordos da 
Academia. 

c) Negarse reiteradamente, sen causa xustificada, a desempeñar comisións, emitir 
informes ou realizar estudos que lle encargue a Corporación. 

d) Incumprimento do deber de velar polo prestixio da Academia. 
e) Entorpecer gravemente a boa marcha da Institución. 
f) Facer públicos acordos adoptados en Xuntas de Goberno ou Plenarias, así como 

as discusións previas que teñan lugar, sen autorización expresa do presidente 
da Academia. 
 

9.1.2. Considéranse infracións graves as seguintes: 
 

a) A falta de asistencia dos Académicos numerarios ao longo dun curso, sen causa 
xustificada, ao menos a un tercio das sesión da ACVG que segundo establece o 
artigo 7.2, foron consideradas de asistencia obrigatoria. De persistir durante un 
ano máis a inasistencia mínima exigida a tales sesións, a infración pasará a 
considerarse como moi grave. 

 
9.1.3 Considéranse infracións leves: 
 

a) A falta de asistencia dos Académicos correspondentes ao longo dun curso, sen 
causa xustificada, ao menos a un tercio das sesión da ACVG que segundo 
establece o artigo 7.2, foron consideradas de asistencia obrigatoria. De persistir 
durante un ano máis a inasistencia mínima exigida a tales sesións, a infración 
pasará a considerarse como moi grave. 
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9.2 Sancións 
 
9.2.1 As infracións tipificadas como moi graves poderán dar lugar ás seguintes 
sancións:  
 

a) Perda do dereito ao voto por un período entre 1 e 5 anos. 
b) Perda da condición de académico/expulsión da academia. 

 
9.2.2 As infracións tipificadas como graves poderán dar lugar ás seguintes sancións: 
 

a) Perda do dereito ao voto en calquera acto da Academia entre 6 meses e un 
ano. Non obstante, os Académicos poderán recuperar, por unha soa vez, o 
dereito ao voto sempre que no curso seguinte ao da súa sanción asistiran ao 
mínimo requirido das mencionadas sesións de obrigada asistencia. 

b) Apercibimento por escrito da posibilidade da perda da condición de 
Académicos en caso de persistir no incumplimiento das súas obrigas.  
 

9.3.3 As infracións tipificadas como leves poderán dar lugar ás seguintes sancións: 
 

a) Apercibimento oral por parte do/a Secretario/a Xeral. 
b) Apercibimento escrito por parte do/a Secretario/a Xeral da posibilidade de 

perda da súa condición de Académico/a en caso de persistir no incumplimiento 
das súas obrigas 
 

9.4. Nos casos nos que a sanción disciplinaria inclúa a posible perda da condición de 
Académico/a, a Xunta de Goberno constituirá unha Comisión de conflitos formada 
polo Presidente e o Secretario/a da Academia, xunto con tres vocais, sendo estes, o 
máis antigo e o máis recente dos Académicos de número e o máis antigo dos 
expresidentes da Academia. No caso de que puidera haber amizade ou enemizade 
manifesta dalgún dos membros da Comisión coa persoa encausada ou por outras 
causas xustificadas, o Presidente terá a potestade de nomear un sustituto de entre os 
Académicos numerarios. Esta Comisión evaluará cada caso dando audiencia ao 
interesado para que presente por escrito as alegacións que considere oportunas, as 
cales se unirán ao informe que a Comisión elevará á Xunta de Goberno. Esta, a súa vez, 
elaborará unha proposta que será sometida a votación pola Xunta Plenaria en sesión 
extraordinaria, convocada so para este fin. A votación será secreta e requirirá o 
quórum da metade máis un dos Académicos de número. A proposta será aprobada co 
voto favorable de ao menos a metade máis un dos Académicos, admitíndose o voto 
por correo. 
O Secretario comunicará ao interesado a decisión adoptada pola Xunta Plenaria, 
quedando recollida no seu expediente. 
 
9.5. Co obxecto de aplicar o contido dos apartados 9.1.2 e 9.1.3 deste Artigo, o 
Secretario confeccionará ao final de cada curso académico o censo de asistencias dos 
Académicos ás sesións contempladas como de asistencia obrigada no Artigo 7.2 deste 
Regulamento. 
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CAPÍTULO III 
 

DO RÉGIMEN INTERIOR DA ACADEMIA 
 
 
Artigo 10. Atribucións da Xunta Plenaria.  
 
10.1. En sesión ordinaria, a Xunta Plenaria deliberará e acordará sobre as seguintes 
cuestións: aprobación dos presupostos e contas, convocatoria de premios, 
establecemento de relacións con outras Institucións e aprobación das actividades 
relacionadas cos fins da Academia e de todos aqueles asuntos que lle sexan propostos 
pola Xunta de Goberno ou veñan avaladas por, polo menos, dez académicos de 
número para a súa inclusión na orde do día da sesión. 
 
10.2. En sesión extraordinaria, son competencias da Xunta Plenaria as seguintes: 
proposta de modificación dos Estatutos, aprobación do Regulamento e, no seu caso, a 
súa modificación, elección dos cargos da Xunta de Goberno, elección dos Académicos 
de Número, Correspondentes e de Honra aprobación das medidas disciplinarias e 
resolución de todos aqueles asuntos que lle sexan propostos polo Presidente, por un 
terzo dos compoñentes dá Xunta Plenaria ou pola metade máis un dos membros da 
Xunta de Goberno, indicando o asunto que desexan tratar. 

 
 

Artigo 11. Constitución e desenvolvemento da Xunta Plenaria. 
 
11.1. Considerarase constituída en primeira convocatoria cando a asistencia sexa igual 
ou superior á metade máis un entre os Académicos de número e correspondentes. A 
segunda convocatoria anunciarase con demora mínima de trinta minutos, en relación 
coa primeira, e poderá celebrarse cando asistan polo menos, ou presidente, ou 
secretario e tres académicos de número. Ás sesións ordinarias tamén poderán asistir 
outros Académicos que excepcionalmente sexan convocados, tendo estes últimos voz 
pero non voto. 
 
11.2 As sesións da Xunta Plenaria desenvolveranse seguindo a orde do día fixado polo 
Presidente, no que terán cabida os informes e cuestións formuladas por este. A 
convocatoria, incluíndo a orde do día, anunciarase a todos os Académicos cunha 
semana de antelación, como mínimo. 
 
11.3. Os acordos, con excepción dos relacionados con eleccións ou cos procesos 
disciplinarios de gravidade considerados no Artigo 9.4 deste Regulamento, 
adoptaranse por maioría simple de votos dos Académicos presentes. Nas votacións 
non secretas, en caso de empate, o Presidente dirimirá co seu voto de calidade. 
 
Artigo 12. Xunta de Goberno. Elección de cargos e duración de mandatos. 

 
12.1. Calquera Académico de número poderá presentarse libremente á elección de 
Presidente da ACVG, encabezando unha candidatura pechada co resto dos cargos da 
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Xunta de Goberno, nos que, polo menos, figurarán incluídos os de Secretario e 
Tesoureiro. 
 
12.2. Os aspirantes á Presidencia presentarán a súa candidatura na Secretaría da ACVG 
no prazo que previamente fose anunciado polo Presidente en funcións, logo de acordo 
da Xunta de Goberno. 
 
12.3. A elección farase mediante votación conxunta das candidaturas presentadas en 
Xunta Plenaria extraordinaria, convocada a tal efecto, seguindo o procedemento que 
se sinala no Artigo 2.3, apartados b) a d) deste Regulamento. 
 
12.4. Para ser elixida unha candidatura necesitarase obter en primeira votación o voto 
favorable da metade máis un dos Académicos con dereito a voto, admitíndose o voto 
por correo postal certificado dirixido á Secretaría da ACVG, no que se xustifique a 
imposibilidade de asistir á sesión. 
12.5. Se na primeira votación non resultase elixida ningunha candidatura, procederase 
na mesma sesión a realizar unha segunda votación, sendo elixida aquela que obteña o 
voto favorable da maioría simple dos Académicos de número presentes con dereito a 
voto. De ter concorrido máis de dúas candidaturas, a esta segunda votación só terán 
acceso as dúas con maior número de votos obtidos na primeira votación. . Nesta 
segunda votación, non terán validez os votos emitidos por correo postal certificado. 
 
12.6. En caso de empate darase preferencia á candidatura presidida polo Académico 
numerario máis antigo. 
 
12.7. En caso de non se cubrir a vacante, ou de non se presentar ningunha 
candidatura, a Xunta de Goberno deberá seguir en funcións ata que se presente unha 
candidatura e se convoque unha nova sesión para a elección dos cargos. Nestes casos, 
calquera dos Académicos que ostente un cargo na Xunta de Goberno en funcións 
poderá presentarse de novo á elección, presidindo ou formando parte dunha nova 
candidatura, coa limitación de que non se poden presentar máis de dúas veces 
consecutivas para ou mesmo cargo e/ou candidatura. 
 
12.8. Os cargos terán unha duración de catro anos, reelixibles por unha soa vez 
consecutiva, salvo que se dean as circunstancias previstas no apartado anterior. 
Ademais, o Académico que cese por finalización do seu mandato nun cargo da Xunta 
de Goberno, poderá formar parte doutra candidatura para ocupar un cargo diferente 
ao que ostentou ata ese momento. 
 
12.9. O acto da toma de posesión do Presidente da ACVG e dos cargos electos da 
Xunta de Goberno terá lugar en sesión pública solemne, nun prazo non superior a dous 
meses, de acordo co protocolo sinalado no Artigo 18.4 deste Regulamento. Durante 
este prazo, a Xunta de Goberno cesante quedará en funcións. 
 
12.10. En caso de producirse vacantes entre os membros da candidatura electa, a 
Xunta de Goberno, por proposta do Presidente, designará substitutos, que 
previamente terán manifestado por escrito dirixido á Secretaría da Academia a súa 
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aceptación ata o termo do seu mandato, con iguais dereitos e obrigas que os dos 
substituídos. Os novos nomeamentos deberán ser comunicados na primeira Xunta 
Plenaria ordinaria que se celebre tras a súa designación. 
 
12.11. De producirse a vacante do Presidente, asumirá as súas funcións o 
Vicepresidente ou, no seu caso, o Tesoureiro, os que procederán a convocar eleccións 
no prazo máximo de catro meses, presidindo a Xunta Xeral extraordinaria que se 
celebre para a elección das candidaturas propostas, seguindo o procedemento 
sinalado nos apartados anteriores. 
 
 
Artigo 13. Atribucións dos cargos da Xunta de Goberno. 
Ademais das que figuran nos Artigos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dos Estatutos da ACVG, 
terán as seguintes: 
 
Presidente da Academia 
13.1. Cumprir e facer cumprir o previsto nos Estatutos e no Regulamento da Academia, 
así como os acordos desta. 
 
13.2. Representar a Academia en todos os actos oficiais. 
 
13.3. Asinar a correspondencia oficial que así o esixa, os títulos dos Académicos, os 
convenios subscritos con outras institucións e os informes e documentos emanados de 
acordos da Academia. 
 
13.4. Aceptar os ingresos e aprobar os gastos da Academia. 
 
13.5. Remitir ás Seccións os asuntos nos que cada unha debe entender, dando conta 
del na primeira Xunta Plenaria ordinaria que se celebre 
 
Secretario 
13.6. Recibir e custodiar toda a documentación dirixida á Academia, da cal dará conta 
ao Presidente. 
 
13.7. Convocar, en nome do Presidente da ACVG ou dos Académicos que así o soliciten 
no marco regulamentario, as reunións que celebre a Academia, e velar polo 
cumprimento dos acordos. Nas convocatorias deberase facer constar a orde do día. 
 
13.8. Velar polo cumprimento dos Estatutos e do Regulamento da ACVG. 
 
13.9. Levar un rexistro xeral de Académicos de todas as categorías. 
 
13.10. Levar un rexistro de asistencia ás sesións e reunións de todos os Académicos. 
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Tesoureiro 
13.11. Dar a conformidade coa súa firma á apertura ou cancelación de contas 
bancarias realizadas polo Presidente ou o Secretario da Academia, así como dos 
movementos bancarios asinados por estes. 
 
 
Artigo 14. Das Seccións: composición e funcións. 
 
14.1. Segundo o reflectido nos seus estatutos, a ACVG estrutúrase nas seguintes 
Seccións: 
I. Ciencias básicas 
II. Medicina veterinaria 
III. Zootecnia 
IV. Veterinaria de Saúde pública 
V. Veterinaria legal. 
VI. Historia da veterinaria 
 
14.2. Por acordo da Xunta Plenaria ordinaria poderanse crear, suprimir ou modificar as 
Seccións que se consideren oportunas. 
14.3. Cada Sección estará composta por Académicos de número e Académicos 
Correspondentes, todos eles con dereito a voto. Obrigatoriamente cada un deles 
deberá pertencer como mínimo a unha Sección e como máximo a dous. 
 
14.4. O Presidente de cada Sección será o Académico de número elixido polos 
membros desta, de acordo co procedemento que consideren oportuno, por un 
período de catro anos, reelixible por unha soa vez consecutiva. O Presidente será 
membro nato da Xunta de Goberno e en ningún caso poderá compatibilizar a 
Presidencia con calquera outro cargo electo da Xunta de Goberno. O Secretario da 
Sección será proposto polo Presidente de entre os membros con residencia en Galicia. 
 
14.5. Se durante o seu mandato se produce a vacante do Presidente, a Xunta de 
Goberno convocará Xunta extraordinaria da Sección para proceder á súa elección, 
desempeñando o cargo de Presidente ata que se produza a quenda de renovación 
regulamentaria. A vacante do Secretario da Sección cubrirase por proposta do 
Presidente entre os membros desta. 
 
14.6. Será tarefa importante das Seccións promover a organización de actividades 
científicas de interese nas ciencias veterinarias e afíns, por si mesmas ou en 
colaboración con Institucións docentes, Colexios profesionais ou outros Organismos. 
 
14.7. Os Presidentes das Seccións informarán a Xunta de Goberno das actividades 
previstas a desenvolver, solicitando a súa autorización previa, e dando conta a esta dos 
resultados obtidos. 
 
14.8. As Seccións reuniranse polo menos dúas veces ao ano. Se para o 
desenvolvemento das actividades propostas se necesitasen recursos económicos, a 
Xunta de Goberno valorará a posibilidade de achegalos, e se iso non fose factible, cada 
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unha das Seccións poderá solicitar achegas externas para tal fin. En calquera caso, os 
fondos destinados a estas actividades serán xestionados pola Tesouraría da Academia. 
 
 
Artigo 15. Das Comisións 
 
15.1. A ACVG constituirá unha Comisión permanente de Informática e Comunicación 
que aplique as novas tecnoloxías ás actividades da Academia, actualizando e 
mantendo a web desta. Así mesmo, esta Comisión ocuparase de dar información 
pública aos medios de comunicación das actividades da ACVG e do labor realizado 
polos Académicos. Estará formada polo Presidente e Secretario da Academia, xunto 
con tres Académicos designados polo Presidente. Reunirase cantas veces sexan 
necesarias para o cumprimento dos seus fins. 
 
15.2. A Xunta de Goberno poderá, ademais, constituír outras Comisións que considere 
oportunas co fin de facilitar e mellorar as súas actividades en campos concretos. Os 
seus obxectivos, así como a súa composición, serán fixados pola Xunta de Goberno, á 
que darán conta das actuacións realizadas. Estas Comisións deixarán de existir cando 
cumpran a misión para a que foron creadas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DO PATRIMONIO E RÉXIME ECONÓMICO DA ACADEMIA 
 

Artigo 16. Do Patrimonio. 
 
A Academia fará un inventario dos fondos bibliográficos que posúe, así como de todos 
os obxectos de interese científico, histórico, artístico e cultural procedentes de compra 
ou de doazón, con indicación expresa neste caso do nome dos doadores. Este 
inventario figurará na páxina web da Academia para o seu coñecemento e difusión. 
 
 
Artigo 17. Recursos financeiros e aplicación destes 
 
17.1. O capital e os recursos financeiros propios da ACVG, estará depositado en contas 
bancarias nas que figurarán con firma autorizada o Presidente, o Secretario e o 
Tesoureiro da Academia. 
 
17.2. Os recursos económicos da ACVG aplicaranse ao desenvolvemento das súas 
actividades e ás asignacións que se acorden pola Xunta de Goberno para as viaxes e 
desprazamentos que, por encarga ou en razón do seu cargo, realicen os Académicos. 
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17.3. A Xunta de Goberno presentará na última Xunta Plenaria ordinaria que se celebre 
antes de rematar o ano, a conta xeral de ingresos e gastos elaborada polo tesoureiro, 
acompañada dos documentos xustificativos correspondentes. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS ACTIVIDADES DA ACADEMIA 
 
 

Artigo 18. Clases de reunións: sesións públicas e privadas. 
 
18.1. A Academia reunirase en sesións públicas e privadas. Son sesións públicas 
ordinarias as conferencias, discursos, seminarios, mesas redondas e outras actividades 
científicas que así decida a Xunta de Goberno. 
 
18.2. As sesións públicas extraordinarias, que terán carácter solemne, serán as 
aperturas de curso, tomas de posesión de Académicos de número, de honra e 
correspondentes, tomas de posesión de Presidentes da Academia, sesións necrolóxicas 
e de homenaxes, entrega de premios e distincións, e calquera outra que requira 
especial solemnidade, a xuízo da Xunta de Goberno. Celebraranse, preferentemente, 
os xoves ao longo de todo o ano, salvo no mes de Agosto, que será considerado inhábil 
a todos os efectos. 
 
18.3. As sesións privadas serán as Xuntas Plenarias e as de Goberno, así como as 
reunións das Seccións e Comisións. Estas sesións serán habitualmente presenciais, 
pero nos casos en que a Xunta de Goberno así o considere conveniente, poderán 
celebrarse sesións non presenciais con procedemento escrito a través de correo 
electrónico, ou ben, por videoconferencia ou calquera outro medio técnico que se 
acorde. 
 
 
Artigo 19. Protocolo das sesións públicas solemnes. 

 
Nas sesións públicas solemnes seguirase o seguinte protocolo: 

 
19.1. 

 
Recepción de Académicos de número. 

a) Aberta a sesión, o Presidente concederá a palabra ao Secretario para a lectura 
da acta de elección do Académico. 

b) O Presidente invitará os dous Académicos de número máis recentes a que 
acompañen ao Académico electo para a súa entrada no salón de sesións ata o 
estrado. 

c) O Presidente requirirá do Académico electo a aceptación do nomeamento, co 
compromiso de cumprir as obrigas inherentes ao título de Académico. 
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Cumpridos os requisitos, o recipiendario ocupará a tribuna para pronunciar o 
seu discurso de ingreso. 

d) Rematada a lectura, o Presidente concederá a palabra ao Académico de 
número designado pola Xunta de Goberno para que proceda á lectura do 
discurso de contestación en nome da Academia. 

e) Deseguido, o Presidente impoñeralle a medalla ao novo Académico, e 
entregaralle o título que o acredita como Académico da Institución, pasando 
este a ocupar a cadeira de brazos que lle fose asignada. 

f) O Presidente declararalle en posesión da súa praza de Académico e dará o acto 
por rematado. 

g) Non se fará máis dunha recepción en cada acto. 
 
19.2. Recepción de Académicos de Honra e Académicos Correspondentes
 

. 

a) Aberta a sesión, e tras a lectura polo Secretario Xeral da acta da elección, o 
Presidente dará a palabra ao Académico de número designado pola Xunta de 
Goberno para pronunciar a laudatio ou a presentación, segundo corresponda, 
do novo Académico. 

b) Rematada esta, seguirase o procedemento establecido no Artigo 18.1, 
apartados c), e) e f). Para os Académicos de honra non será necesaria a lectura 
de discurso de ingreso. 

 
19.3. Sesións Inaugurais do Curso
 

. 

a) As sesións inaugurais do curso celebraranse, no posible, no mes de xaneiro de 
cada ano e terán os seguintes actos fundamentais: 

b) Apertura da sesión polo Presidente. 
c) Lectura, polo Secretario Xeral, da Memoria de actividades do curso precedente, 

que poderá ser "colgada" na Web da Academia para que estea a disposición de 
todos os membros da Academia, Organismos e público en xeral. 

d) Discurso inaugural por un Académico de número seguindo rigorosa orde de 
antigüidade a non ser que a Xunta de Goberno por consideralo de especial 
interese designase un conferenciante invitado. 

e) Entrega de premios, bolsas, diplomas de participación en actividades da 
Academia, e outras honras que a Academia tivese convocado durante o curso 
precedente. 

f) Clausura do acto polo Presidente, quen levantará a sesión. 
 
19.4. Toma de Posesión do Presidente da ACVG
 

. 

A sesión de investidura do Presidente da Academia será pública e solemne, e 
desenvolverase de acordo co seguinte cerimonial: 
 

a) Apertura da sesión polo Presidente da mesa. 
b) Intervención do Presidente saínte. 
c) Lectura por parte do Secretario da Acta pola que se elixiu a nova Xunta de 

Goberno. 
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d) Aceptación do cargo por parte do Presidente entrante e compromiso do 
cumprimento das obrigas inherentes a este. 

e) Xuramento ou Promesa ante o novo Presidente da aceptación dos cargos dos 
membros electos da Xunta de Goberno, así como do cumprimento das súas 
obrigas. 

f) Entrega ao novo Presidente, por parte do Presidente saínte, dos Estatutos da 
Academia, en sinal de que os cumpra e os faga cumprir os demais Académicos. 

g) Intervención do novo Presidente. 
h) Intervención do Presidente da mesa e clausura do acto. 

 
19.5. 

 
Sesións necrolóxicas 

Cando se produza o falecemento dun Académico de número, correspondente ou de 
honra a Academia dedicaralle, nun prazo non superior a un ano, unha sesión 
necrolóxica na que intervirán os Académicos que designe o Presidente para glosar a 
figura do falecido nas súas diferentes facetas. 

 
 

Artigo 20. Presidencia das Sesións públicas. 
 
Nas sesións públicas, tanto ordinarias coma extraordinarias, a Presidencia dos actos 
corresponderá ao Presidente da Academia, salvo naquelas ocasións nas que estea 
presente o Presidente da Xunta de Galicia ou o titular do Organismo ao que está 
adscrita a ACVG. 
En calquera caso, de non presidir o acto corporativo, o Presidente da Academia 
ocupará na mesa presidencial o sitial situado á dereita de quen o presida. O Secretario 
Xeral sempre terá reservado un lugar na mesa. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS PUBLICACIÓNS, ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PREMIOS E DISTINCIÓNS 
 
Artigo 21. Publicacións. 
 
21.1. A ACVG poderá publicar un Anuario ou calquera outro tipo de publicación 
presentada pola Xunta de Goberno ou polas Seccións, e que inclúa a memoria anual, 
os discursos, conferencias, monografías, traballos premiados nos concursos anuais, así 
como outros textos que se consideren de especial transcendencia e interese de acordo 
cos fins da Academia. 
 
21.2. Os textos serán revisados antes da súa edición por unha Comisión formada por 
seis Académicos de número un por cada Sección, e designados por elas. Desta 
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Comisión tamén formará parte o Presidente da Academia, que a presidirá, o Secretario 
Xeral, que levantará Acta das sesións, e o Bibliotecario. 
 
21.3. As obras editadas serán propiedade da Academia e terán como distintivo a 
Medalla da Corporación. A ACVG non se fai solidaria das opinións científicas expostas 
polos autores en calquera das súas publicacións. 
  
 
Artigo 22. Actividades Académicas. 
 
Por proposta da Xunta de Goberno ou das distintas Seccións, a Academia poderá 
organizar actividades de interese científico destinadas á difusión das ciencias 
veterinarias e afíns, facendo especial énfase na colaboración cos Colexios Veterinarios 
e outros Organismos Profesionais, así como coas Facultades da área das Ciencias da 
Saúde. 
 
 
Artigo 23. Premios. 
 
23.1. A ACVG poderá convocar premios co fin de promover a investigación e o 
desenvolvemento das ciencias veterinarias e os seus afíns. Os traballos haberán de ser 
realizados en centros de investigación en Galicia ou versar sobre temas directamente 
relacionados coa nosa Comunidade. Poderá, así mesmo, convocar outros premios e 
distincións. 
 
23.2. A Secretaría dará publicidade a estas convocatorias, indicando as súas 
condicións. No caso dos premios de investigación, rematado o prazo de admisión de 
traballos, a Xunta de Goberno designará un Xurado para cada premio. Cada Xurado 
avaliará a calidade dos traballos e, se ten lugar, procederá á adxudicación do premio. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA REFORMA E APLICACIÓN DO REGULAMENTO 
 
Artigo 24. Reforma do Regulamento. 
 
A reforma do Regulamento seguirá o seguinte procedemento e tramitación: 
 
24.1. A iniciativa para a reforma do Regulamento de réxime interno da ACVG 
corresponde á Xunta de Goberno (polo menos a metade máis un dos seus membros) 
ou, polo menos, a un terzo dos compoñentes da Xunta Plenaria, debendo estar 
axeitadamente motivada e articulada. 
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24.2 A Xunta de Goberno remitirá aos Académicos de número o texto da reforma 
proposta, abrindo un prazo de trinta días para a presentación de emendas. 
 
24.3. O debate da reforma do Regulamento terá lugar nunha sesión extraordinaria da 
Xunta Plenaria, requiríndose para a súa aprobación o voto favorable, en votación 
única, de máis da metade dos Académicos de número. 
 
 
Artigo 25. Aplicación do Regulamento. 
 
O presente Regulamento será aplicable na súa integridade a partir do día seguinte ao 
da súa aprobación, sendo de obrigado cumprimento para todos os Académicos. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSICIÓNS XERAIS 
 
Artigo 26. Do cese extraordinario da Xunta de Goberno e dos Presidentes das 
Seccións  
O Presidente da Academia, xunto co seu equipo de Goberno, cesará cando a Xunta 
Plenaria acorde, con carácter extraordinario, a convocatoria de eleccións conforme ao 
procedemento establecido por este Regulamento Leste acordo deberá contar coa 
aprobación de dous terzos dos compoñentes da Xunta Plenaria, tras a iniciativa dun 
terzo. En cada lexislatura só se poderá facer uso deste procedemento por unha única 
vez. 
O mesmo procedemento se seguirá cando un terzo dos membros dunha Sección 
propoñan o cesamento do seu Presidente, requiríndose para iso o voto favorable dos 
dous terzos desta para a aceptación da proposta. 
 
Artigo 27. Das votacións secretas. 
Nos acordos que requiran votación, esta será nominal, salvo nos seguintes casos, que 
será secreta: cando se trate de asuntos que afecten persoalmente a un membro da 
Academia, elección de Académicos, ou solicitude expresa por parte dun Académico. A 
votación secreta farase a través de papeletas e o Secretario chamará a votar por orde 
alfabética do primeiro apelido.. 
 
Artigo 28. Das peticións de estudos, ditames e informes. 
As peticións de estudos, ditames e informes en cuestións relacionados coa Veterinaria 
e as ciencias afíns que se reciban na Academia, pasaranse por Secretaría á Xunta de 
Goberno, que as remitirá á Sección ou Comisión correspondente. Concluído o informe, 
enviarase á Xunta de Goberno para a súa resolución. 
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Artigo 29. Das retribucións por realizar estudos ou emitir ditames e informes. 
Nos casos nos que a ACVG sexa requirida para realizar estudos ou emitir ditames e 
informes remunerados, os relatores destes poderán recibir unha retribución 
económica fixada pola Xunta de Goberno, de acordo co importe recibido. 
 
Artigo 30. Da Presidencia dos actos académicos e Xuntas  
A Presidencia dos actos académicos e Xuntas corresponde ao Presidente da Academia. 
En caso de ausencia, o Vicepresidente ostentará a Presidencia e, no seu defecto, farao 
o Tesoureiro ou o Académico de Número máis antigo de entre os vogais pertencentes 
á Xunta de Goberno. En ausencia do Secretario, o Académico de número máis novo ou 
o de máis recente ingreso exercerá as súas funcións, levantando Acta da sesión. 
 
Artigo 31. Da interpretación e aplicación das disposicións deste Regulamento. 
A Xunta de Goberno queda facultada para interpretar e aplicar as disposicións deste 
Regulamento, resolvendo as dúbidas que poidan xurdir. 


