
  

 
 

1 

CONSELLERÍA DE FACENDA

INFORME FUNCIÓN CONSULTIVA: FC 2/2013 - OBSERVACIÓN S 
DENDE O PUNTO DE VISTA DA COMPETENCIA AO 
ANTEPROXECTO DE LEI DE SERVIZOS E COLEXIOS 
PROFESIONAIS 
 

 

PLENO: Informe Función Consultiva observacións dende o punto de vista da 

competencia ao Anteproxecto de lei de servizos e colexios profesionais. 

 

D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente. 

D. Fernando Cachafeiro García, vocal. 

 

En Santiago de Compostela, a 12 de setembro de 2013. 

 

Vista a solicitude de informe formulada pola Consellería de Facenda (Secretaría 

Xeral Técnica e do Patrimonio), o Pleno do Consello Galego da Competencia, coa 

composición expresada á marxe e sendo relator o seu presidente, D. Francisco 

Hernández Rodríguez, acordou emitir o presente Informe, ao abeiro do disposto 

no articulo 7.1 da Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da 

Competencia. 

 

I. INTRODUCIÓN 

 

Con data do 10 de setembro de 2013, a Consellería de Facenda (Secretaría Xeral 

Técnica e do Patrimonio) solicitou ao Consello Galego da Competencia que 

emitise informe sobre o Anteproxecto de lei de servizos e colexios profesionais, 

sometido a exposición pública polo Ministerio de Economía e Competitividade, 

tras a súa aprobación polo Consello de Ministros. 

 

II. FINALIDADE DA NORMA 

 

Como se recoñece expresamente na exposición de motivos, o presente 

Anteproxecto forma parte das reformas estruturais recollidas na Estratexia 

Española de Política Económica, lanzada en setembro de 2012 e actualizada en 



  

 
 

2 

CONSELLERÍA DE FACENDA

abril de 2013, que ten por obxectivo achegar máis flexibilidade e competencia á 

economía, axudar a conter as marxes e custos empresariais, mellorar a calidade 

dos factores produtivos e facilitar a asignación de recursos cara aos sectores máis 

competitivos. 

 

O proxecto considérase complementario das restantes reformas estruturais, entre 

as que cita de modo expreso o proxecto de lei, actualmente en tramitación nas 

Cortes Xerais, de Garantía de Unidade de Mercado, sobre o que este Pleno 

emitiu tamén no seu día, informe consultivo [Informe función consultiva: FC 

1/2013 - Observacións dende o punto de vista da competencia ao anteproxecto 

de lei de garantía da unidade de mercado, do 05 de febreiro de 2013]. 

 

A importancia da reforma é innegable, non só pola transcendencia económica do 

sector servizos na actividade económica, senón tamén pola imbricación social 

destas actividades e os profesionais que as realizan na sociedade, sendo 

evidentes os efectos positivos que a súa apertura á competencia pode 

representar, limitando as eventuais restricións ao mínimo estritamente necesario 

por razóns de interese xeral e ponderando, se é o caso, a debida 

proporcionalidade destas co obxectivo de interese xeral que pode xustificar a súa 

imposición. 

 

III. VALORACIÓN DO CONSELLO GALEGO DA COMPETENCIA 

 

O Consello Galego da Competencia valora o Anteproxecto de forma moi positiva 

xa que crea un marco regulatorio moderno dos servizos profesionais, plenamente 

coherente cos principios de libre mercado, liberdade de empresa e libre 

competencia. A liberalización da prestación de servizos profesionais e o seu 

exercicio nun marco de libre competencia será, sen dúbida, un elemento que 

contribuirá a dinamizar a nosa economía á vez que favorece os consumidores e 

usuarios. 

 

O Anteproxecto segue a senda marcada no seu día pola Directiva de Servizos 

(2006) e a súa transposición ao ordenamento xurídico nacional mediante a Lei 
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Paraugas (2009) e a Lei Ómnibus (2009) que tiveron tamén o seu reflexo no plano 

autonómico galego. 

 

A regulación conxunta na mesma Lei das actividades profesionais e dos colexios 

profesionais debe considerarse un acerto polo elevado nivel de imbricación 

existente entre elas. 

 

1. Acceso e exercicio ás actividades profesionais e  profesións 

 

O Consello Galego da Competencia considera acertado que o principio xeral que 

inspira o novo marco regulador que trata de establecer a norma proposta sexa o 

de liberdade de acceso e liberdade de exercicio de toda actividade profesional e 

profesión, así como que este se complemente polo de igualdade de trato e non 

discriminación e polo de eficacia en todo o territorio nacional que recoñece a 

capacidade para exercer en todo o territorio nacional dos profesionais con 

independencia de onde se accedese á actividade profesional. 

 

Para o Consello estes principios son plenamente coherentes cos compromisos 

adquiridos no marco da Unión Europea e permitirannos, si desenvólvense de xeito 

axeitado, gañar eficiencia e mellorar o funcionamento competitivo dos nosos 

mercados. 

 

En consecuencia, as eventuais restricións que se poidan impoñer deben quedar 

claramente supeditadas ao principio de legalidade (mediante lei formal) na que se 

debe xustificar axeitadamente as razóns de interese xeral que as fagan precisas e 

debe garantirse, en todo caso, a proporcionalidade destas co fin ou fins de 

interese xeral que as amparan. Só así, como claramente se recolle no propio texto 

do proxecto, poderase evitar "a proliferación de barreiras de entrada pouco 

xustificadas ou determinadas só polos intereses particulares dalgún colectivo en 

prexuízo doutros. " 
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2. Organizacións colexiais 

 

Un dos principais problemas da actual regulación dos colexios profesionais en 

España é a existencia, baixo unha mesma denominación e regulación, de 

diversos tipos de colexios con características moi diferentes. O problema non é só 

que haxa colexios de pertenza obrigatoria e non obrigatoria senón que, tal e como 

se afirma na propia exposición de motivos do Anteproxecto, "conviven colexios de 

actividades profesionais libres que non requiren ningunha cualificación, colexios 

que se refiren a actividades reservadas pero que non requiren dun título 

universitario (requiren outro tipo de cualificación), e colexios que se refiren a 

actividades profesionais tituladas,". 

 

O Anteproxecto supón un avance notable en relación ao réxime actualmente 

vixente, baseado na Lei de 1974, varias veces modificada. Así, acóutase a 

colexiación obrigatoria ás denominadas "profesións tituladas" e establécese un 

mapa de colexiaciones obrigatorias na Disposición Adicional Primeira. 

 

Débese ter en conta que, tal e como afirmou a Comisión Nacional da 

Competencia, a colexiación obrigatoria constitúe un requisito de acceso á 

actividade de importantes consecuencias, porque ademais de esixir ao profesional 

o pagamento dunhas cotas de inscrición e periódicas, o somete ao réxime colexial 

de control e ordenación da actividade. Así pois, o acceso á condición de colexio 

con colexiación obrigatoria debe ser necesariamente moi restritivo e aterse de 

forma estrita aos principios de non discriminación, necesidade e 

proporcionalidade, en consonancia co establecido pola Lei Paraugas. 

 

Pero se o Anteproxecto resolve de forma satisfactoria a regulación dos colexios 

profesionais de pertenza obrigatoria, non pode dicirse o mesmo dos colexios de 

profesións nas que non cabe a colexiación obrigatoria. En profesións sen 

colexiación obrigatoria, os colexios profesionais cumpren funcións moi similares, 

senón idénticas, ás das asociacións profesionais polo que hai que reflexionar 

acerca de se é necesario dotar a estes colexios do status privilexiado que supón a 



  

 
 

5 

CONSELLERÍA DE FACENDA

natureza de corporación pública e o carácter, en ocasións de autoridade 

competente ou o papel nas listas de peritos xudiciais e listas similares e que é 

propio dos colexios de colexiación obrigatoria. 

 

Un dos principais problemas da regulación actual dos colexios profesionais en 

España é a práctica asimilación entre os colexios de pertenza obrigatoria e os de 

colexiación voluntaria. Mentres que os primeiros son verdadeiras corporacións de 

dereito público e poden ter en ocasións a natureza de autoridade competente, os 

segundos aseméllanse moito máis ás asociacións profesionais coas que compiten 

na representación da profesión. 

 

Unha proba de que baixo a denominación "colexio profesional" conviven 

institucións de natureza diversa é que o propio Anteproxecto, no seu artigo 

terceiro, se mostra incapaz de definir colexio profesional. Resulta cando menos 

sorprendente que defina termos como "profesional", "profesión regulada", 

"profesión colexiada" ou "profesión titulada" e non defina "colexio profesional". Só 

define "organización colexial" para dicir que é un conxunto de corporacións 

colexiais. É dicir ante as evidentes dificultades, o Anteproxecto opta por obviar a 

definición. 

 

Os redactores do Anteproxecto, na Disposición Adicional Oitava deixan entrever a 

súa convicción de que os colexios profesionais de colexiación voluntaria deberían 

converterse en asociacións profesionais cando recollen expresamente a 

posibilidade de que o Goberno poida adoptar medidas de apoio e fomento a esta 

conversión. 

 

Máis aínda, non só se prefire que nas profesións sen colexiación obrigatoria os 

colexios se transformen en asociacións profesionais senón que, ás veces, dá a 

sensación de que o Anteproxecto está redactado pensando exclusivamente nos 

colexios de pertenza obrigatoria. Así, o art.º 34.2 a) atribúe aos colexios en xeral a 

defensa da profesión ante a Administración, Tribunais etc. Esta función, 

indiscutible en relación cos colexios de pertenza obrigatoria, está fóra de lugar 

naquelas profesións de colexiación non obrigatoria nas que un colexio conviva 
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con asociacións profesionais, que representan á profesión de forma tan lexítima 

como o colexio. 

 

Así mesmo, a referencia en varios artigos da Lei ás profesións colexiadas como 

aquelas para cuxo exercicio se esixe a colexiación pode levar consigo a erro en 

relación ás restantes profesións nas que hai colexios profesionais pero, non 

obstante, non son profesións colexiadas. 

 

Tampouco parece axeitado, si preténdese fomentar a conversión dos colexios de 

pertenza non obrigatoria en asociacións profesionais, que se lles exima da obriga 

de auditar as súas contas e, en xeral, do sistema de control de contas que o artigo 

49 impón exclusivamente aos colexios de pertenza obrigatoria. 

 

É dicir, encontrámonos ante un texto que regula axeitadamente os colexios de 

pertenza obrigatoria pero que presenta importantes lagoas en relación aos 

colexios de pertenza voluntaria. 

 

Desafortunadamente, o Anteproxecto deixa pasar a ocasión de ordenar e clarificar 

de forma definitiva a regulación dos colexios profesionais en España ao permitir a 

coexistencia e regular de forma practicamente uniforme os colexios de pertenza 

obrigatoria e os de pertenza voluntaria, discriminando ás asociacións profesionais 

en relación a estes últimos. 

 

En opinión do Consello Galego da Competencia, o Anteproxecto debería optar por 

unha das seguintes vías ao regular os colexios profesionais. 

 

1.- Reservar a denominación e status de colexio profesional para os colexios 

de colexiación obrigatoria, obrigando a todos os demais a converterse en 

asociacións profesionais nun prazo determinado. 

 

2.- Si óptase por manter a denominación de colexios profesionais tamén para 

os de pertenza voluntaria, neste caso estes colexios deberían regularse de 

forma totalmente separada, sen que se lles atribuíse a condición de 

corporacións de dereito público. 
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VI. -CONCLUSIÓNS 

 

1.- O Anteproxecto debería reservar a denominación "colexio profesional" e a 

condición de corporación de dereito público para os colexios de pertenza 

obrigatoria 

 

2.- Si óptase por manter a denominación de colexio profesional tamén para os de 

pertenza non obrigatoria, estes deberían regularse de forma totalmente 

independente, sen ter a condición de corporacións de dereito público e sen que se 

lles atribúa a representación da profesión, discriminando ás asociacións 

profesionais coas que poden convivir e competir. 

 

3.- Si mantense un réxime moi similar ao dos colexios de pertenza obrigatoria e a 

condición de corporacións de dereito público, nada xustifica que se exima os 

colexios de colexiación non obrigatoria do réxime de control de contas que o 

artigo 49 impón só aos colexios de pertenza obrigatoria. 

 

4.- Non se pode atribuír a todos os colexios sen distinción a representación da 

profesión ante a Administración e os Tribunais. Neste sentido hai que modificar o 

artigo 34.2. a) para que esta función se atribúa de forma exclusiva aos colexios de 

pertenza obrigatoria. 

 

5.- A referencia ás "profesións colexiadas" como aquelas para cuxo exercicio é 

imprescindible a colexiación sería adecuada nun escenario no que só houbese 

colexios de colexiación obrigatoria. Non obstante, nun escenario como o noso, no 

que existen innumerables colexios de pertenza voluntaria en profesións que, de 

acordo co texto do Anteproxecto, non son colexiadas resulta bastante confusa. 

 

6.- Tal e como queda de manifesto de forma expresa ao longo do texto non só 

deste Anteproxecto senón tamén da normativa comunitaria, a regulación do 

exercicio das actividades profesionais e da creación e actuación dos colexios 

afecta de forma moi seria á libre competencia. Tendo en conta que na nova Lei 
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3/2013, do 4 de xuño de creación da Comisión Nacional dos Mercados e a 

Competencia desapareceu o informe preceptivo deste organismo en relación coas 

normas que afecten á libre competencia, sería desexable que o Anteproxecto 

contemplase a obriga de que a aprobación de calquera nova norma ou a 

modificación dunha norma existente que afecte directamente a estas materias 

sexa informada de forma preceptiva e non vinculante pola correspondente 

autoridade de competencia, xa sexa estatal ou autonómica. 

 


