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TÍTULO I. MEDIDAS HORIZONTALES.
CAPÍTULO II. SERVICIOS PROFESIONALES.
- Artículo 2. Modificación de la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios
profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.

CAPÍTULO II. SERVIZOS PROFESIONAIS.
Artigo 2º.-Modificación da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Un. O artigo 2 terá a seguinte redacción:
«Artigo 2. Exercicio das profesións.
1. A Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito da súa competencia, garante o exercicio das
profesións colexiadas de conformidade co disposto nas leis. Enténdese por profesión colexiada
aquela na que se require a colexiación para o seu exercicio.
2. O exercicio das profesións colexiadas realizarase en réxime de libre competencia e estará
suxeito, en canto á oferta de servizos e á fixación da súa remuneración, ás normas de
transposición da Directiva 2006/123/CE, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no
mercado interior, á lexislación sobre defensa da competencia e á lexislación sobre a
competencia desleal. Os demais aspectos do exercicio profesional continuarán rexéndose pola
lexislación xeral e específica sobre a ordenación substantiva propia de cada profesión
aplicable.
En todo caso, os requisitos que obriguen a exercer de forma exclusiva unha profesión ou que
limiten o exercicio conxunto de dúas ou máis profesións, así como as restricións ás
comunicacións comerciais nas profesións colexiadas, serán só os que se establezan
expresamente por lei.
3. É requisito para o exercicio das profesións con obriga legal de colexiación estar inscrito no
colexio correspondente. A cota de inscrición ou colexiación non poderá superar en ningún caso
os custos asociados á tramitación da inscrición. Os colexios dispoñerán os medios necesarios
para que os solicitantes poidan tramitar a súa colexiación por vía telemática.
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4. Cando unha profesión se organice por colexios territoriais, bastará a incorporación a un só
deles, que será o do domicilio profesional único ou principal.
No caso de desprazamento temporal dun profesional da Unión Europea precisarase, para
exercer en calquera parte de Galicia, dunha comunicación previa ao colexio profesional galego,
sen prexuízo do que establezan a lexislación estatal e a normativa vixente en aplicación do
dereito comunitario, en particular a relativa ao recoñecemento de cualificacións.
5. Para o exercicio efectivo da función de control da actividade dos colexiados, en beneficio
dos consumidores, os colexios adoptarán os sistemas de cooperación administrativa entre
autoridades competentes previstos na Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso
ás actividades de servizos e o seu exercicio.
No marco deste sistema de cooperación, os colexios non lles poderán exixir aos profesionais
que exerzan nun territorio diferente ao de colexiación ningunha comunicación nin habilitación,
nin o pagamento de contraprestacións económicas distintas daquelas que exixan
habitualmente aos seus colexiados pola prestación dos servizos dos que sexan beneficiarios e
que non se encontren cubertos pola cota colexial.
6. Toda persoa que estea en posesión da titulación adecuada e reúna os requisitos
establecidos polos correspondentes estatutos terá dereito a ser admitida no colexio
profesional correspondente».
Dous. O artigo 3 terá a seguinte redacción:
«Artigo 3. Profesionais ao servizo da administración.
1. Os profesionais titulados vinculados coa administración pública mediante relación de
servizos de carácter administrativo ou laboral non precisarán estar colexiados para o exercicio
de funcións puramente administrativas nin para a realización de actividades propias da
correspondente profesión por conta da administración á que pertenzan.
2. Non obstante, será obrigatoria a colexiación para os profesionais médicos e os demais
profesionais de ciencias da saúde ao servizo das administracións públicas cuxas funcións
comprendan a realización de actos profesionais que teñan como destinatarios inmediatos os
usuarios do Sistema Público de Saúde de Galicia, así como tamén para o exercicio da
actividade privada».
Tres. O parágrafo primeiro da alínea 1 do artigo 8 terá a seguinte redacción:
«De acordo coa lexislación estatal reguladora dos colexios profesionais, os regulados por esta
lei terán como fins esenciais a ordenación do exercicio das profesións dentro do marco legal
respectivo, a representación delas, a defensa dos intereses profesionais dos colexiados e a
protección dos intereses dos consumidores e usuarios polos servizos dos seus colexiados, todo
isto sen prexuízo da competencia da administración pública por razón da relación
funcionarial».
Catro. A alínea e) do artigo 9 pasa a ter o seguinte contido:
«e) Cantas funcións redunden en beneficio da protección dos intereses dos consumidores e
usuarios polos servizos dos seus colexiados».
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Cinco. A alínea i) do artigo 9 queda redactada como segue:
«i) Visar os traballos profesionais dos colexiados, unicamente cando así o soliciten estes por
petición expresa dos seus clientes ou o impoñan as leis. O visado non comprenderá os
honorarios nin as demais condicións contractuais, cuxa determinación se deixa ao libre acordo
das partes».
Seis. Introdúcese unha nova alínea, a v), no artigo 9, coa seguinte redacción:
«v) Atender as solicitudes de información sobre os seus colexiados e sobre as sancións firmes a
eles impostas, así como as peticións de inspección ou investigación que lles formule calquera
autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos termos previstos na Lei
sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio».
Sete. Introdúcese un novo artigo 10 bis, coa seguinte redacción:
«Artigo 10 bis. Portelo único.
1. As organizacións colexiais dispoñerán dunha páxina web e colaborarán coas administracións
públicas no necesario para que, a través do portelo único previsto na Lei sobre o libre acceso
ás actividades de servizos e o seu exercicio, os profesionais poidan realizar todos os trámites
necesarios para a colexiación e para se daren de baixa nun colexio, a través dun único punto,
por vía electrónica e a distancia. Concretamente, as organizacións colexiais farán o necesario
para que a través deste portelo único os profesionais poidan:
a) Obter toda a información e os formularios necesarios para o acceso e o exercicio da súa
actividade profesional.
b) Presentar toda a documentación e as solicitudes necesarias.
c) Coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que teña a condición de
interesado e recibir a correspondente notificación dos actos de trámite preceptivos e a
resolución deles polo colexio profesional, incluída a notificación dos expedientes disciplinarios
cando non fose posible por outros medios.
d) Convocar os colexiados e as colexiadas ás xuntas xerais ordinarias e extraordinarias e poñer
no seu coñecemento a actividade pública e privada do colexio profesional.
2. A través do referido portelo único as organizacións colexiais ofreceranlles aos consumidores
e usuarios a seguinte información, que deberá ser clara, inequívoca e gratuíta:
a) Os medios e as condicións de acceso aos rexistros públicos de profesionais colexiados.
b) As vías de reclamación e os recursos que se poderán interpoñer en caso de conflito entre un
colexiado e un destinatario do servizo profesional.
c) O acceso ao Rexistro de colexiados e colexiadas, que estará permanentemente actualizado e
no que constarán, polo menos, os seguintes datos: o nome e os apelidos dos profesionais
colexiados, o número de colexiación, os títulos académicos oficiais, o enderezo profesional e a
situación de habilitación profesional.
3. As corporacións colexiais deberán adoptar as medidas necesarias para o cumprimento do
previsto neste artigo e incorporar para iso nos seus respectivos ámbitos tecnoloxías
compatibles que garantan o intercambio de datos».
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Oito. Introdúcese un novo artigo 10 ter, coa seguinte redacción:
«Artigo 10 ter. Memoria anual.
1. As organizacións e corporacións colexiais estarán suxeitas ao principio de transparencia na
súa xestión. Para iso, cada organización colexial deberá elaborar unha memoria anual que
conteña, polo menos, a seguinte información:
a) Informe anual de xestión económica, no que se inclúan os gastos de persoal
suficientemente desagregados e especifiquen as retribucións dos membros da xunta de
goberno por razón do seu cargo.
b) Importe das cotas aplicables aos conceptos e servizos de todo tipo, así como as normas para
o seu cálculo e aplicación.
c) Información agregada e estatística relativa aos procedementos sancionadores concluídos,
con indicación da infracción á que se refiren, da súa tramitación e, se é o caso, da sanción
imposta, de acordo, en todo caso, coa lexislación en materia de protección de datos de
carácter persoal.
d) Información agregada e estatística relativa ás queixas e ás reclamacións presentadas polos
consumidores ou usuarios, á súa tramitación e, se é o caso, aos motivos de estimación ou
desestimación da queixa ou reclamación, de acordo, en todo caso, coa lexislación en materia
de protección de datos de carácter persoal.
e) Contido dos seus códigos de conduta no caso de dispoñer deles.
f) As situacións de conflito de intereses nas que se encontren os membros das xuntas de
goberno.
g) Información estatística sobre a actividade de visado.
Nos casos pertinentes, os datos presentaranse desagregados territorialmente por
corporacións.
2. A memoria anual deberase facer pública no primeiro trimestre de cada ano.
3. Os colexios e os consellos autonómicos subministraranlle ao consello xeral a información
necesaria para a elaboración da memoria correspondente ao conxunto da organización
colexial».
Nove. Introdúcese un novo artigo 10 quater, coa seguinte redacción:
«Artigo 10 quater. Servizo de atención aos consumidores ou usuarios e aos colexiados.
1. Os colexios profesionais dispoñerán dun servizo de atención aos consumidores ou usuarios e
aos colexiados que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas referidas á actividade
colexial ou dos colexiados sexan presentadas por calquera usuario ou profesional colexiado, así
como por organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa de
intereses colectivos.
2. O servizo de atención aos consumidores ou usuarios e aos colexiados poderá resolver sobre
a solicitude iniciando a vía da arbitraxe de consumo, abrindo un procedemento sancionador,
arquivando ou adoptando calquera outra decisión que, se é o caso, corresponda.
3. A regulación deste servizo deberá prever a presentación de queixas e reclamacións por vía
telemática».
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Dez. Introdúcese un novo artigo 10 quinquies, coa seguinte redacción:
«Artigo 10 quinquies. Visado.
1. Os colexios profesionais terán á disposición dos consumidores e usuarios, prestado con
medios propios ou alleos, un servizo de visado dos traballos realizados polos seus colexiados.
2. O visado garante, polo menos, a corrección e integridade formal da documentación do
traballo profesional, o cumprimento das normas sobre especificacións técnicas, así como a
observancia do resto da normativa aplicable ao traballo de que se trate.
Non comprenderá en ningún caso os honorarios nin as demais condicións contractuais, cuxa
determinación queda suxeita ao libre acordo entre as partes.
3. No caso de danos derivados dos traballos que visase o colexio, nos que resulte responsable
o autor destes, o colexio responderá subsidiariamente en canto os danos teñan a súa orixe en
defectos formais ou técnicos que razoablemente deberían ter sido postos de manifesto polo
colexio ao visar o traballo profesional.
4. Cando o visado veña imposto pola lei, o seu prezo axustarase ao custo do servizo, que
deberá ser razoable, non abusivo nin discriminatorio. Os colexios profesionais farán públicos
os prezos dos visados dos traballos, que poderán tramitarse por vía telemática».
Once. Introdúcese un novo artigo 10 sexies, coa seguinte redacción:
«Artigo 10 sexies. Limitacións ás recomendacións sobre honorarios.
1. Os colexios profesionais e as súas organizacións non poderán establecer baremos
orientativos de honorarios nin calquera outra orientación, recomendación, directriz, norma ou
regra que impida, restrinxa ou condicione a libre formación do prezo dos servizos prestados
polos profesionais colexiados.
2. Non obstante, os colexios profesionais poderán elaborar criterios orientativos para os
exclusivos efectos da taxación das custas e a xura de contas dos avogados.
Os devanditos criterios serán igualmente válidos para o cálculo de honorarios e dereitos para
os efectos de taxación das custas na asistencia xurídica gratuíta».
Disposicións adicionais
Cuarta.-Colaboración coas organizacións colexiais na implantación do portelo único.
Co fin de asegurar unha axeitada implantación do portelo único e do servizo de atención aos
consumidores e usuarios por parte das organizacións colexiais de Galicia, a Xunta de Galicia
procederá, no prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei, a formalizar
instrumentos de colaboración e cooperación cos colexios profesionais de Galicia ou, se for o
caso, cos consellos galegos de colexios profesionais, que permitan unha aplicación
harmonizada desta lei.
Sexta.-Fomento do uso da lingua galega na actividade dos prestadores de servizos.
1. Os prestadores de servizos que operen en territorio da Comunidade Autónoma de Galicia,
con independencia do lugar de establecemento orixinario, deberán respectar o marco legal
vixente en materia lingüística, especialmente a partir da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de
normalización lingüística, consonte o disposto na alínea 4 do artigo 1 da Directiva
2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos
servizos no mercado interior.
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2. Para estes efectos, favorecerán a normalización progresiva do uso do galego na prestación
dos seus servizos e deberanlles ofrecer aos seus destinatarios a posibilidade de manteren a
comunicación oral e escrita en lingua galega.
Disposicións derradeiras
Terceira.-Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, once de febreiro de dous mil dez.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente

6/6
R/ Fernando III O Santo 32, Baixo. Despacho 11 B. 15.701 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 553 363 – Fax.: 981 553 997 – colef@colefgalicia.com – www.colefgalicia.com

