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Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da
Comunidade Autónoma de Galicia

A Constitución no seu artigo 36
recoñece a existencia de colexios
profesionais, remitindo á lei a re-
gulación das peculiaridades do seu
réxime xurídico e establecendo a
premisa do carácter democrático
da súa estructura interna e réxime
de funcionamento.

O recoñecemento constitucional
que diferencia os colexios profe-
sionais ten reflexo na xurispruden-
cia do Tribunal Constitucional, xu-
risprudencia que vén sinala-la
liberdade do lexislador, dentro dos
límites constitucionais e da nature-
za e fins dos colexios, para optar
por unha configuración determina-
da, non habendo contido esencial
que preservar, salvo as propias esi-
xencias de actuación e funciona-
mento democráticos (STC 89/1989,
do 11 de maio, e STC 83/1984).

O propio Tribunal Constitucio-
nal, na súa Sentencia 76/1983, do
5 de agosto de 1983, declarou que
«correspóndelle á lexislación es-
tatal fixa-los principios e regras
básicas ós que axustarán a súa or-
ganización e competencias as
corporacións de dereito público
representativas de intereses pro-
fesionais».

A Lei 12/1983, do 14 de outubro,
do proceso autonómico, sinala no
seu artigo 15.2: «As corporacións
de dereito público representativas de
intereses profesionais que existan
ou se constitúan no territorio de
cada Comunidade Autónoma
axustarán a súa organización e
competencias ós principios e re-
gras básicas establecidas na lexis-
lación do Estado, para as ditas en-
tidades, sen prexuízo de calquera
outra competencia que poida atri-
buírlles ou delegárlle-la Adminis-
tración autonómica».

Neste marco competencial debe
encadrarse o disposto no artigo 27
do Estatuto de autonomía de Gali-
cia, aprobado pola Lei orgánica
1/1981, do 6 de abril, que dispón:
«No marco do presente Estatuto
correspóndelle á Comunidade
Autónoma galega a competencia
exclusiva nas seguintes materias:
confrarías de pescadores, cámaras
da propiedade, agrarias, de comer-
cio, industria e navegación e ou-
tras de natureza equivalente, sen
prexuízo do que dispón o artigo
149 da Constitución».

Pola Lei orgánica 16/1995, do
27 de decembro, de transferen-
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cia de competencias á Comuni-
dade Autónoma galega, trans-
feríronse, no seu artigo 5, com-
petencias de desenvolvemento
lexislativo e execución, no mar-
co da lexislación básica do Es-
tado, en materia de corporacións
de dereito público representati-
vas de intereses económicos e
profesionais.

Polo Real decreto 1643/1996,
do 5 de xullo, de traspaso de fun-
cións e servicios da Adminis-
tración do Estado en materia de
colexios oficiais ou profesionais,
traspásanselle á Comunidade
Autónoma de Galicia as funcións
que realiza a Administración do
Estado en relación cos colexios
oficiais e profesionais con ámbito
territorial exclusivamente compar-
tido dentro do territorio propio
da Comunidade, reservando pa-
ra si o Estado o establecemento
das bases de réxime xurídico
dos colexios oficiais ou profe-
sionais.

A lexislación estatal está com-
posta pola Lei 2/1974, do 13 de
febreiro, de colexios profesionais,
modificada pola Lei 74/1978, do
26 de decembro, e principalmen-
te pola Lei 7/1997, do 14 de abril,
lei esta última que na súa dispo-
sición adicional regula, ó abeiro
das cláusulas 1.ª e 18.ª do artigo
149.1 da Constitución, os pre-
ceptos da Lei 2/1974 que teñen
carácter básico. A última modi-
ficación produciuse recentemen-
te co Real decreto lei 6/2000, do

23 de xuño, de medidas urxentes
de intensificación da competen-
cia en mercados de bens e servi-
cios.

Esta lei, que se dicta en desen-
volvemento das bases contidas na
lexislación do Estado, busca elimi-
na-las dificultades que presenta o
carácter preconstitucional da lexis-
lación do 74, a pesar das súas mo-
dificacións, así como reforza-las
funcións públicas dos colexios pro-
fesionais, preve-los instrumentos
de colaboración entre a Xunta de
Galicia e os colexios e consellos ga-
legos e adapta-las previsións da le-
xislación estatal á actualidade da
nosa Comunidade Autónoma.

Esta lei consta de 33 artigos, di-
vididos en cinco capítulos, nos que
sen prexuízo da determinación do
réxime legal dos colexios profe-
sionais se atende especialmente
ó respecto á súa autonomía de fun-
cionamento.

O capítulo I, relativo ó ámbito
de aplicación e ó exercicio das pro-
fesións, recolle as competencias
da Comunidade Autónoma.

O capítulo II regula en detalle
aspectos parcamente regulados na
lexislación estatal, como o exerci-
cio das competencias administra-
tivas, as súas funcións ou relacións
coa administración, recollendo así
mesmo os criterios manifestados
pola xurisprudencia en cuestións
como a apreciación do interese pú-
blico para a creación dos colexios,
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a posible extensión destes ás acti-
vidades profesionais ou o alcance
da intervención da administración
na aprobación dos estatutos dos
colexios.

O capítulo III regula os conse-
llos galegos de colexios profesio-
nais, avanzando na regulación que
deles se fixera xa polo Decreto
161/1997, do 5 de xuño.

O capítulo IV recolle unha se-
rie de disposicións comúns ós co-
lexios profesionais e consellos ga-
legos, completando a concisa
regulación estatal en materia de ré-
xime xurídico, recursos e medios
instrumentais.

O capítulo V dedícalle o seu
único artigo, o 33, ó rexistro de co-
lexios e consellos galegos de cole-
xios profesionais, xa creado polo
citado Decreto 161/1997, do 5 de
xuño.

Por último, as disposicións adi-
cionais, transitoria e derradeiras
diríxense a permiti-la progresiva
adaptación dos colexios ás dispo-
sicións da lei.

Por todo o exposto o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Es-
tatuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, re-
guladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo en nome de
El-Rei a Lei de colexios profesio-
nais da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Capítulo I

Disposicións xerais

Sección 1.ª

Ámbito de aplicación. 
Exercicio das profesións

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

Esta lei élles aplicable ós cole-
xios profesionais que desenvolvan
a súa actividade exclusivamente
no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, que se
rexen, no marco da lexislación bá-
sica estatal, por esta lei e as súas
normas de desenvolvemento, po-
las súas leis de creación e polos
seus estatutos e regulamentos de
réxime interior.

Artigo 2. Exercicio das profesións.

1. A Comunidade Autónoma de
Galicia, no ámbito da súa compe-
tencia, garante o exercicio das
profesións colexiadas de confor-
midade co disposto nas leis. Entén-
dese por profesión colexiada aque-
la na que se require a colexiación
para o seu exercicio.

2. O exercicio das profesións co-
lexiadas realizarase en réxime de
libre competencia e estará suxei-
to, en canto á oferta de servicios e
á fixación da súa remuneración, á
Lei sobre defensa da competencia
e á Lei sobre a competencia des-
leal. Os demais aspectos do exer-
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cicio profesional continuarán re-
xéndose pola lexislación xeral e
específica sobre a ordenación subs-
tantiva propia de cada profesión
aplicable.

3. É requisito indispensable pa-
ra o exercicio das profesións co-
lexiadas estar incorporado ó cole-
xio correspondente. Cando unha
profesión se organice por colexios
territoriais, bastará a incorporación
a un só deles, que será o do do-
micilio profesional único ou prin-
cipal, sen que poidan esixi-los
colexios nos que no seu ámbito te-
rritorial non radique o dito domi-
cilio habilitación ningunha nin o
pagamento de contraprestacións
económicas distintas daquelas que
esixan habitualmente ós seus co-
lexiados pola prestación dos ser-
vicios dos que sexan beneficiarios
e que non se atopen cubertos pola
cota colexial. O anterior enténde-
se sen prexuízo de que os estatu-
tos xerais ou, se é o caso, os au-
tonómicos poidan establece-la
obriga dos profesionais que exer-
zan nun territorio diferente ó de
colexiación de comunicarlles ós
colexios distintos ós da súa ins-
crición a actuación no seu ámbi-
to territorial.

4. Toda persoa que posúa a ti-
tulación adecuada e reúna os re-
quisitos establecidos polos co-
rrespondentes estatutos terá dereito
a ser admitida no colexio profe-
sional correspondente.

Artigo 3. Profesionais ó servi-
cio da administración.

Os profesionais titulados vin-
culados coa administración pú-
blica mediante relación de servi-
cios de carácter administrativo ou
laboral non precisarán estar cole-
xiados para o exercicio de fun-
cións puramente administrativas
nin para a realización de activi-
dades propias da correspondente
profesión por conta da adminis-
tración á que pertenzan, cando o
destinatario inmediato daquelas
sexa esa administración. Si será
obrigatoria, en consecuencia, a co-
lexiación para o exercicio da ac-
tividade privada.

Capítulo II

Dos colexios profesionais

Sección 1.ª

Natureza. Réxime 
de funcionamento. Exercicio de
competencias administrativas

Artigo 4. Natureza xurídica.

Os colexios profesionais e os
consellos galegos de colexios son
corporacións de dereito público, con
personalidade xurídica propia e
plena capacidade para o cumpri-
mento dos seus fins.

Artigo 5. Estructura interna e ré-
xime de funcionamento.

A estructura interna e o funcio-
namento dos colexios profesionais
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e dos consellos galegos de cole-
xios deberán ser democráticos.

Artigo 6. Relacións coa Adminis-
tración autonómica.

Os colexios profesionais, nas
cuestións relativas ós aspectos ins-
titucionais e corporativos consi-
derados nesta lei, relacionaranse
coa Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia a través
da consellería competente en ma-
teria de colexios profesionais, e
nas cuestións referentes ó contido
de cada profesión, a través da con-
sellería ou consellerías competen-
tes ó respecto.

Artigo 7. Exercicio de competen-
cias e colaboración coa adminis-
tración.

1. Os colexios profesionais exer-
cerán, ademais das súas funcións
propias, as funcións administrati-
vas que lles atribúa a lexislación
estatal e autonómica e as compe-
tencias administrativas que lles de-
legue o correspondente órgano da
administración. O acto de delega-
ción deberá estar autorizado me-
diante unha disposición legal ou
regulamentaria.

2. A Comunidade Autónoma de
Galicia poderalles encomendar ós
colexios profesionais, a través do
correspondente convenio, a reali-
zación de actividades de carácter
material, técnico ou de servicios
da súa propia competencia, se-
gundo os termos do artigo 15 da

Lei 30/1992, de réxime xurídico
das administracións públicas e do
procedemento administrativo
común.

3. Así mesmo, a Comunidade
Autónoma de Galicia poderá subs-
cribir convenios de colaboración
cos colexios profesionais para a
realización de actividades de inte-
rese común e para a promoción de
actuacións orientadas á defensa do
interese público e, en especial, dos
usuarios dos servicios profesionais
dos colexiados.

Sección 2.ª

Fins e funcións

Artigo 8. Fins.

1. Os colexios profesionais re-
gulados por esta lei terán como fins
esenciais a ordenación do exerci-
cio das profesións dentro do mar-
co legal respectivo, a representación
delas e a defensa dos intereses pro-
fesionais dos colexiados.

Ademais, terán os seguintes fins:

a) Velar pola satisfacción dos
intereses xerais relacionados co
exercicio das correspondentes pro-
fesións.

b) Logra-la constante mellora
do nivel de calidade das presta-
cións profesionais dos colexiados,
promovendo a formación e o per-
feccionamento deles.
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c) Cooperar na mellora dos estu-
dios conducentes á obtención de tí-
tulos habilitantes para o exercicio
das correspondentes profesións.

d) Colaborar coas administra-
cións públicas no exercicio das
súas competencias, nos termos pre-
vistos na lexislación vixente.

2. O disposto no apartado ante-
rior enténdese sen prexuízo da com-
petencia da administración pública
por razón da relación funcionarial.

Artigo 9. Funcións.

Para o cumprimento dos seus
fins, os colexios profesionais exer-
cerán as funcións encomendadas
na lexislación básica do Estado,
e como propias as seguintes:

a) Exercer no seu ámbito a re-
presentación e defensa da profesión.

b) Ordenar no marco da súa
competencia a actividade dos seus
colexiados, velando pola ética e
dignidade profesional deles así co-
mo conciliando os seus intereses
co interese social e cos dereitos dos
cidadáns.

c) Exerce-la potestade discipli-
naria sobre os profesionais cole-
xiados, nos termos previstos nes-
ta lei e nos seus propios estatutos.

d) Exercita-las accións legais e
adopta-las medidas necesarias pa-
ra evita-lo intrusismo profesional
e a competencia desleal.

e) Establece-los baremos de ho-
norarios, que terán carácter mera-
mente orientativo.

f) Encargarse do cobramento
das percepcións, remuneracións ou
honorarios profesionais, cando o
colexiado o solicite libre e expre-
samente, nos casos nos que o co-
lexio profesional teña creados os
servicios adecuados e nas condi-
cións que se determinen nos es-
tatutos de cada colexio.

g) Establecer e esixi-las ache-
gas económicas dos colexiados.

h) Elaborar e aproba-los seus or-
zamentos anuais de ingresos e gas-
tos, así como as súas contas e li-
quidacións orzamentarias.

i) Visa-los traballos profesio-
nais dos colexiados cando así se
estableza expresamente nos esta-
tutos. O visado non comprenderá
os honorarios nin as demais con-
dicións contractuais, que se de-
terminarán por libre acordo das
partes.

j) Organizar actividades dirixi-
das á formación e ó perfecciona-
mento profesional dos colexiados.

k) Participar de forma activa
coas entidades de formación dos
futuros titulados na mellora dos
plans de estudio e na preparación
destes.

l) Organizar actividades e ser-
vicios comúns de carácter profe-
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sional, cultural, asistencial, de
previsión e análogos que sexan de
interese para os colexiados, así
como de cobertura de posibles
responsabilidades civís contraí-
das por eles no exercicio da súa
profesión.

m) Intervir como mediador nos
conflictos profesionais que xurdan
entre os colexiados.

n) Relacionarse e coordinarse
con outros colexios profesionais,
así como cos consellos galegos de
colexios.

o) Emitir informe sobre aque-
les proxectos de normas que ela-
bore a Comunidade Autónoma de
Galicia que afecten os profesio-
nais que agrupen ou se refiran ós
fins ou funcións a eles encomen-
dados.

p) Participar nos órganos con-
sultivos da Administración de Ga-
licia cando esta o requira ou así se
estableza na normativa vixente e
designar representantes en cal-
quera xulgado ou tribunal nos que
se esixan coñecementos relativos
a materias específicas, sempre que
sexan requiridos para iso nos ter-
mos establecidos na Lei de axui-
zamento civil.

q) Emitir informes e dictames,
de carácter non vinculante, en pro-
cedementos xudiciais ou adminis-
trativos nos que se susciten cues-
tións que afecten materias da
competencia profesional.

r) Colaborar coas administra-
cións públicas en materia das súas
competencias, de acordo coas dis-
posicións vixentes.

s) Garanti-la prestación da fun-
ción polos profesionais colexiados.

t) Actuar como árbitro nos con-
flictos entre os colexiados e ter-
ceiros, cando así o soliciten ám-
balas partes.

u) Cantas outras funcións re-
percutan en beneficio dos intere-
ses profesionais dos colexiados e
se encamiñen ó cumprimento dos
fins colexiais.

Artigo 10. Deontoloxía profesio-
nal.

1. Os profesionais integrados
nos colexios profesionais respec-
tivos deben ter como guía da súa
actuación o servicio á comunida-
de e o cumprimento das obrigas
deontolóxicas propias da profe-
sión.

2. Constituirá conducta san-
cionable o incumprimento das
normas deontolóxicas da profe-
sión respectiva. Os colexiados
non poderán ser sancionados por
accións ou omisións que non es-
tean tipificadas como faltas nos
correspondentes estatutos. A im-
posición de sancións requirirá a
previa instrucción dun procede-
mento disciplinario, rexéndose a
tramitación deste polo disposto
nos estatutos.
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Sección 3.ª

Creación

Artigo 11. Constitución.

1. No ámbito territorial da Co-
munidade Autónoma de Galicia,
a creación de colexios profesio-
nais farase por lei do Parlamento
galego.

2. Cando o exercicio da iniciati-
va lexislativa sexa do Consello da
Xunta de Galicia, o correspondente
anteproxecto de lei de creación fa-
rase por petición dos profesionais
interesados e logo da apreciación
por parte do Goberno autonómico
do interese público concorrente na
creación do colexio.

3. Unicamente poderá crearse
un novo colexio profesional res-
pecto daquelas profesións para o
exercicio das que se esixa estar en
posesión dun título académico
oficial, e tamén respecto daque-
las actividades profesionais nas
que o seu exercicio estea condi-
cionado á posesión dun título ofi-
cial que acredite a cualificación e
habilite legalmente para o seu
exercicio.

4. O ámbito territorial mínimo
dos colexios de nova creación será
a provincia.

5. Non se poderá constituír máis
dun colexio profesional de idénti-
ca profesión dentro dun mesmo
ámbito territorial.

Artigo 12. Personalidade xurídi-
ca.

Os colexios profesionais terán
personalidade xurídica desde o
momento no que entre en vigor
a súa lei de creación e capacida-
de de obrar desde o momento no
que se constitúan os seus órga-
nos de goberno.

Artigo 13. Denominación.

1. A denominación dos cole-
xios profesionais deberá respon-
der á titulación oficial requirida
para a incorporación dos seus
compoñentes ou á profesión que
desempeñen ou poidan desem-
peñar.

2. A denominación dos cole-
xios profesionais non poderá
coincidir nin ser similar á dou-
tros colexios existentes ou sus-
ceptible de inducir a erro en can-
to a quen sexan os profesionais
integrados nese colexio profe-
sional.

3. O cambio de denominación
dun colexio profesional será por
iniciativa do propio colexio, da
Administración autonómica ou do
consello galego respectivo, e de-
berá ser obxecto de informe polos
colexios e consellos galegos que
non exercitasen a iniciativa e po-
los que puidesen resultar afecta-
dos polo novo nome. A súa apro-
bación realizarase por medio de
decreto do Consello da Xunta
de Galicia.
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Artigo 14. Fusión.

1. A constitución dun novo co-
lexio profesional por fusión de
dous ou máis colexios ata entón
correspondentes a distintas profe-
sións ou actividades profesionais
aprobarase por lei da Comunida-
de Autónoma de Galicia, por pro-
posta dos colexios afectados, de
acordo co establecido nos seus res-
pectivos estatutos, logo do infor-
me dos consellos galegos respec-
tivos se estivesen constituídos.

2. A constitución dun novo co-
lexio profesional pola fusión de
dous ou máis deles da mesma pro-
fesión ou actividade profesional,
sempre que non excedan o ámbi-
to territorial da Comunidade Autó-
noma de Galicia, será acordada po-
los colexios profesionais afectados,
de acordo co establecido nos seus
respectivos estatutos, e aprobara-
se por decreto do Consello da
Xunta de Galicia, logo do infor-
me, se é o caso, do consello gale-
go de colexios respectivo.

Artigo 15. Segregación.

1. A segregación dun colexio
doutro ou doutros no que se esixa,
para o seu ingreso, a partir dese
momento, titulación diferente á do
colexio de orixe realizarase me-
diante lei, seguíndose os mesmos
trámites que para a súa creación.

2. A modificación do ámbito te-
rritorial dos colexios profesionais
por segregación requirirá o co-

rrespondente acordo do colexio
afectado, de conformidade co es-
tablecido nos seus respectivos es-
tatutos, e deberá ser aprobada por
decreto, logo do informe do co-
rrespondente consello de colexios,
se existise.

Sección 4.ª

Estatutos

Artigo 16. Elaboración e aproba-
ción.

Os colexios profesionais go-
zarán de autonomía para a ela-
boración e aprobación dos seus
estatutos, sen máis límites cós es-
tablecidos polo ordenamento
xurídico. Os estatutos deberán
asegurar que a estructura interna
e o funcionamento dos colexios
sexan democráticos.

Artigo 17. Contido.

Os estatutos dos colexios pro-
fesionais conterán, ademais das
determinacións esixibles pola le-
xislación básica do Estado, as se-
guintes:

a) Denominación, domicilio, se-
de e, se é o caso, delegacións, así
como ámbito territorial do colexio
profesional.

b) Requisitos para a admisión
no colexio e causas de denegación,
debendo constar en todo caso a ti-
tulación oficial esixida.



LEI 11/2001, DO 18 DE SETEMBRO, DE COLEXIOS PROFESIONAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

c) Causas de suspensión ou
perda da condición de cole-
xiado.

d) Dereitos e deberes dos cole-
xiados.

e) Denominación, composi-
ción e forma de elección dos
seus órganos de goberno, así co-
mo requisitos para formar parte
deles.

f) Procedemento para a remo-
ción dos órganos de goberno por
medio da moción de censura efec-
tuada pola asemblea ou xunta xe-
ral.

g) Competencias e réxime de
funcionamento da asemblea ou
xunta xeral e dos demais órganos
de goberno, tendo en conta os su-
postos nos que poidan producirse
vacantes en máis da metade dos
seus membros, e forma de adoptar
acordos.

h) Réxime económico-financeiro.

i) Réxime de distincións e pre-
mios.

j) Réxime disciplinario, con ti-
pificación das infraccións e san-
cións nas que poidan incorre-los
colexiados, así como procede-
mento sancionador.

k) Réxime xurídico dos actos
dos colexios e recursos contra
eles nos termos previstos no ar-
tigo 31.

l) Supostos e procedementos pa-
ra instar á disolución do colexio e
réxime de liquidación.

Artigo 18. Deber de inscrición e
comunicación.

1. Os colexios profesionais co-
municaranlle á consellería com-
petente en materia de colexios pro-
fesionais os estatutos aprobados,
así como as súas modificacións pa-
ra os efectos da súa aprobación de-
finitiva, logo da cualificación de
legalidade, e inscrición no rexis-
tro de colexios.

A aprobación definitiva deberá
producirse no prazo máximo de
seis meses; transcorrido o citado
prazo sen declaración expresa, es-
ta entenderase de carácter favo-
rable. A resolución de carácter
desfavorable, que deberá ser mo-
tivada, determinará a devolución
dos estatutos.

Aprobados os estatutos, publi-
caranse no Diario Oficial de Ga-
licia mediante orde da consellería
competente en materia de colexios
profesionais.

Cando se trate de colexios pro-
fesionais únicos co ámbito terri-
torial da Comunidade Autónoma,
a aprobación definitiva será com-
petencia do Consello da Xunta
de Galicia, publicándose no Dia-
rio Oficial de Galicia o decreto
aprobatorio e os correspondentes
estatutos e as súas modifica-
cións.
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2. Unha vez elixidos os mem-
bros dos órganos de goberno, co-
municaráselle-la súa composición
á consellería competente en mate-
ria de colexios profesionais e á
consellería ou consellerías com-
petentes por razón da profesión.

3. Os colexios profesionais co-
municaranlle ó consello galego de
colexios respectivo a composición
dos seus órganos de goberno.

Sección 5.ª

Organización

Artigo 19. Organización mínima.

1. Son órganos esenciais da es-
tructura colexial:

a) O órgano plenario.

b) O órgano de goberno.

c) O órgano presidencial.

2. Os estatutos poderán crear
outros órganos xerarquicamente
dependentes dos anteriores.

Artigo 20. Órgano plenario.

1. A asemblea ou xunta xeral,
integrada por tódolos colexiados,
é o órgano soberano de decisión
dos colexios profesionais.

2. A convocatoria, constitución,
funcionamento e competencias
das asembleas ou xuntas xerais

determinaranse estatutariamente.
Deberase realizar, cando menos,
unha asemblea ou xunta xeral ó
ano.

En todo caso, son competencias
exclusivas do órgano plenario as
seguintes:

a) A aprobación e a reforma dos
estatutos e das normas deontoló-
xicas colexiais.

b) A elección do órgano de go-
berno e do seu presidente, e a re-
moción deles por medio da moción
de censura.

c) A aprobación dos orzamen-
tos e das contas do colexio.

d) A aprobación da xestión do
órgano de goberno e do seu presi-
dente.

Artigo 21. Órgano de goberno.

1. A dirección e administración
do colexio corresponderalle ó ór-
gano de goberno e a súa denomi-
nación determinarase nos esta-
tutos.

2. O órgano de goberno será
sempre colexiado e estará com-
posto, cando menos, polos se-
guintes membros:

a) O presidente, que terá a re-
presentación legal do colexio pro-
fesional, ademais das funcións que
lle encomenden os estatutos, po-
derá tamén recibi-la denominación
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de decano ou calquera outra que
lle outorguen os estatutos.

b) O secretario, que terá o carác-
ter de fedatario dos actos e acor-
dos do colexio.

c) Os vocais, en número nece-
sario para o desenvolvemento das
actividades que teña atribuídas o
colexio correspondente e en fun-
ción do número de colexiados
adscritos a el.

3. A elección dos membros do
órgano de goberno dos colexios
profesionais farase por sufraxio
universal, libre, directo e secreto.
O voto poderase exercitar perso-
almente ou por correo.

4. As normas sobre elección dos
membros do órgano de goberno, a
convocatoria de reunións, a com-
posición e o funcionamento, o réxi-
me de acordos e as súas competen-
cias determinaranse nos respectivos
estatutos, sen prexuízo da lexisla-
ción básica do Estado e desta lei.

Artigo 22. Órgano presidencial.

1. O órgano presidencial terá a
denominación que teña recollida
nos estatutos, ten a representación
do colexio, executa os acordos do
órgano de goberno e exerce can-
tas facultades e funcións lle confi-
ren os estatutos e a normativa vi-
xente.

2. Corresponde a presidencia do
órgano de goberno a quen lle co-

rresponda a titularidade do órga-
no presidencial, salvo que os es-
tatutos dispoñan outra cousa.

Capítulo III

Consellos galegos de colexios
profesionais

Sección 1.ª

Constitución e natureza

Artigo 23. Constitución.

Os colexios profesionais dunha
mesma profesión con ámbito te-
rritorial circunscrito ó da Comu-
nidade Autónoma de Galicia po-
derán constituí-lo correspondente
consello galego de colexios.

A creación esixirá o acordo fa-
vorable da maioría dos colexios
afectados, sempre que estes repre-
senten a maioría dos colexiados da
profesión en Galicia, e realizarase
mediante decreto, que deberá así
mesmo aproba-los corresponden-
tes estatutos, de conformidade co
sinalado no artigo 28.

O prazo para a tramitación do
procedemento administrativo pa-
ra a creación dun consello galego
de colexios profesionais non po-
derá ser superior a seis meses.

Transcorrido o devandito prazo
sen declaración expresa, entende-
rase de carácter favorable.
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Artigo 24. Natureza.

Os consellos galegos de cole-
xios son corporacións de dereito
público que adquirirán personali-
dade xurídica propia desde que en-
tre en vigor o seu decreto de crea-
ción. A capacidade de obrar plena
adquirirase desde a constitución
dos seus órganos de goberno.

Sección 2.ª

Fins e funcións

Artigo 25. Fins.

Son fins dos consellos galegos de
colexios profesionais os seguintes:

a) A coordinación dos colexios
profesionais que os integren e a re-
presentación da profesión no ám-
bito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia.

b) As relacións coas institucións
e coa Administración autonómica,
en especial co Goberno galego, pa-
ra facilita-la mutua colaboración
para a mellor satisfacción dos inte-
reses sociais e profesionais dos que
teñen encomendada a súa defensa.

c) Todos aqueles que, de acor-
do coa lei, os seus estatutos xerais
e regulamentos establezan.

Artigo 26. Funcións.

Os consellos galegos de cole-
xios terán, ademais das funcións

que determinen os seus estatutos,
as seguintes:

a) Elabora-los seus propios esta-
tutos e emitir informe sobre os dos
colexios da profesión ou activida-
de de ámbito territorial inferior.

b) Coordina-la actuación dos co-
lexios que o integren.

c) Representa-la profesión no
ámbito da Comunidade Autóno-
ma de Galicia e perante os corres-
pondentes consellos xerais, cando
así se permita nas súas normas re-
guladoras.

d) Resolve-los conflictos que
poidan suscitarse entre os distin-
tos colexios, sen prexuízo do ul-
terior recurso contencioso-admi-
nistrativo.

e) Exerce-las funcións discipli-
narias respecto dos membros dos
órganos de goberno dos colexios
que o integren e dos do propio
consello.

f) Elabora-las normas deon-
tolóxicas comúns á profesión.

g) Elabora-lo orzamento e fi-
xa-la participación dos colexios
nos gastos do consello.

h) Emitir informe sobre os pro-
xectos de normas ós que se refire
o artigo 9.o) desta lei.

i) Exercer aquelas funcións que
lles poidan ser delegadas ou en-
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comendadas pola Comunidade
Autónoma de Galicia e as que poi-
dan ser obxecto dos correspon-
dentes convenios de colaboración.

j) Realizar aquelas actividades
que se consideren de interese pa-
ra os profesionais e as demais fun-
cións que lles atribúan a lexis-
lación vixente e os seus estatutos.

Artigo 27. Colexios profesionais
únicos.

Os colexios profesionais únicos
cun ámbito de actuación que coin-
cida coa Comunidade Autónoma
de Galicia desenvolverán as fun-
cións descritas no artigo anterior,
en tanto manteñan a dita natureza.

Artigo 28. Estatutos.

1. Os estatutos de cada conse-
llo deberán ser elaborados polos
colexios profesionais que o vaian
integrar e aprobados por acordo
das xuntas de goberno, que de-
berá de ser ratificado polas xun-
tas xerais de cada colexio. Será
necesario o acordo favorable da
maioría dos colexios afectados,
sempre que estes representen a
maioría dos colexiados da profe-
sión en Galicia.

2. Os estatutos determinarán os
órganos de goberno, a forma de
elección dos seus integrantes, o ré-
xime de competencias e funcio-
namento de cada consello, que en
todo caso será democrático, así co-
mo as restantes funcións recolli-

das no artigo 9 desta lei que lles
fosen aplicables a elas.

3. A súa aprobación efectuara-
se mediante decreto do Consello da
Xunta de Galicia, logo da verifica-
ción da súa legalidade pola conse-
llería competente en materia de co-
lexios profesionais e do informe da
consellería ou consellerías das que
o ámbito competencial teña rela-
ción co contido da profesión.

4. O decreto aprobatorio e os co-
rrespondentes estatutos publica-
ranse no Diario Oficial de Galicia.

5. A modificación dos estatu-
tos esixirá o mesmo procede-
mento cá súa aprobación, corres-
pondéndolle-la iniciativa, así
mesmo, ós órganos de goberno de
cada consello.

Sección 3.ª

Extinción

Artigo 29. Extinción.

A extinción dos consellos gale-
gos de colexios terá lugar por ini-
ciativa dos propios consellos ou da
maioría dos colexios afectados que
representen á súa vez a maioría dos
colexiados da profesión, e de acor-
do co procedemento que se esta-
bleza nos estatutos do respectivo
consello, e será aprobada median-
te decreto, salvo que medien
razóns de interese público que im-
pidan tal aprobación.
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Capítulo IV

Disposicións comúns a colexios
e consellos galegos de colexios

profesionais

Artigo 30. Réxime xurídico.

Os colexios profesionais e os
consellos galegos de colexios pro-
fesionais, en canto corporacións
de dereito público, están suxeitos
ó dereito administrativo no relati-
vo á constitución dos seus órganos
e en canto exerciten funcións ad-
ministrativas.

Artigo 31. Recursos.

1. Contra os actos suxeitos ó
dereito administrativo emanados
do órgano de goberno dos cole-
xios profesionais caberá recurso
de alzada perante o correspon-
dente consello galego dos cole-
xios. En defecto de consello ga-
lego, nos casos de colexios únicos
de ámbito autonómico e contra os
actos administrativos dos órganos
de goberno dos consellos galegos,
caberá o recurso perante o con-
sello xeral nacional soamente se
así está previsto nos estatutos co-
lexiais.

2. No suposto de actos e reso-
lucións dictados en exercicio de
competencias administrativas de-
legadas, haberá que aterse ós ter-
mos da propia delegación en can-
to ó órgano competente para
coñecer se é o caso do recurso co-
rrespondente.

Artigo 32. Medios instrumentais.

1. Cada colexio profesional e
consello galego de colexios dis-
poñerá dos medios persoais e ma-
teriais que precise para o desen-
volvemento da súa actividade. Os
medios persoais dos consellos ga-
legos de colexios serán facilitados
polos colexios, salvo que os esta-
tutos dispuxesen outra cousa.

2. Cada colexio profesional e
consello galego de colexios dis-
poñerá do seu propio orzamento,
que terá un carácter meramente es-
timativo e comprenderá tódolos in-
gresos e gastos previstos para ca-
da ano natural.

3. Os colexios profesionais e os
consellos galegos de colexios de-
berán ser auditados, na forma na
que determinen os seus estatutos,
cando se produza a renovación or-
dinaria, total ou parcial, dos seus
órganos directivos, sen prexuízo
da función fiscalizadora que lles
corresponde ós organismos públi-
cos legalmente habilitados para iso.

Capítulo V

Rexistro de colexios profesionais
e de consellos galegos de

colexios profesionais

Artigo 33. Rexistro.

l. No rexistro de colexios pro-
fesionais e de consellos galegos de
colexios profesionais inscribiran-
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se, para os meros efectos de pu-
blicidade, os colexios profesionais
e os consellos galegos de colexios
incluídos no marco de aplicación
desta lei, así como os seus esta-
tutos.

2. Só poderá denegarse a ins-
crición no rexistro por razóns de
legalidade, e sempre mediante re-
solución motivada do titular da
consellería á que está adscrito o re-
xistro.

Disposición adicional primeira

Considéranse colexios profe-
sionais de Galicia aqueles que
teñan, á entrada en vigor desta lei,
un ámbito territorial que non ex-
ceda da Comunidade Autónoma.

Disposición adicional segunda

1. As delegacións galegas dos
colexios profesionais de ámbito
supraautonómico que dispoñan de
órganos de goberno elixidos de-
mocraticamente poderán solicita-la
súa inscrición no rexistro de co-
lexios profesionais e de consellos
de colexios de Galicia para os
efectos de constancia e publici-
dade.

2. Unha vez inscritas, as de-
legacións galegas dos colexios
profesionais de ámbito supraau-
tonómico poderán manter coa Ad-
ministración da Comunidade
Autónoma de Galicia as relacións
que procedan no que afecte os in-
tereses profesionais.

Disposición adicional terceira

Non se lles esixirá a previa in-
corporación ó colexio no suposto
de libre prestación ocasional de ser-
vicios a aqueles nacionais dos es-
tados membros da Unión Europea
que estean previamente estableci-
dos con carácter permanente en cal-
quera dos mencionados estados, de
acordo, en cada caso, co que dis-
poñan as normas comunitarias apli-
cables ás profesións afectadas, to-
do iso sen prexuízo da obriga de lle
notifica-la súa actuación ó colexio
correspondente mediante a achega
da documentación esixible segun-
do aquelas normas e nos termos que
regulamentariamente se establezan.

Disposición transitoria

Os colexios profesionais gale-
gos e os consellos galegos de co-
lexios profesionais que estivesen
constituídos á entrada en vigor des-
ta lei adaptarán os seus estatutos a
ela no prazo dun ano. O incum-
primento desta obriga supoñerá
singularmente a denegación das
solicitudes de inscrición no rexis-
tro de colexios profesionais e dos
consellos galegos de colexios pro-
fesionais. Ademais, a administra-
ción poderá suspender tanto as de-
legacións de competencias coma
a eficacia dos convenios subscri-
tos ó abeiro do artigo 7 desta lei.

Disposición derradeira primeira

Autorízase o Consello da Xun-
ta de Galicia para que desenvolva
regulamentariamente esta lei.
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Disposición derradeira segunda

Esta lei entrará en vigor ós vin-
te días da súa publicación no Dia-
rio Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de
setembro de 2001

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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