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OS COLEXIOS PROFESIONAIS:

A  ACTIVIDADE COLEXIAL



Preténdese coa presente exposición que o alumnado asistente se poida facer unha idea

o suficientemente clara da utilidade dos Colexios Profesionais.

Para iso, tratarase de respostar a preguntas do tipo:

- Por que nacen?

- Para que serven?

- Que ofrecen?

- Como se regulan?

- …?
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Documento 1.- QUE SON OS COLEXIOS PROFESIONAIS? 



1.1. INTRODUCIÓN

• Cando oimos falar por primeira vez sobre un colexio profesional, posiblemente á

maioría de nós vínganos á mente a nosa escola, o noso ensino primario ou

universitario, e perdémonos en tribulacións e divagacións diversas sobre o

verdadeiro contido, función e alcance dos colexios profesionais.

• Falareivos a continuación de forma breve e resumida sobre os Colexios

Profesionais, a súa historia, regulación, e as súas funcións principais dentro do

tráfico mercantil.



1.2. HISTORIA DOS COLEXIOS PROFESIONAIS

• Os Colexios Profesionais remóntanse á idade

media. Estes colexios nacen en Europa no século

XI coa figura dos craft-guilds (Gremios de

artesáns), como asociacións de traballadores que

mesturaban intereses profesionais con particulares.

• En España comezáronse a impulsar desde os

claustros das universidades como órganos de

agrupación de profesionais en prol da defensa dos

seus dereitos. Os primeiros colexios que

comezaron a funcionar foron os colexios

sanitarios e actividades xurídicas.

• Ata o século XIX, os colexios profesionais

aumentaron en número e profesións. Márcase un

punto de inflexión neste momento, dado que a

doutrina liberal que se impuxo parcialmente,

avogou por eliminar estas figuras. Os colexios

profesionais sobreviviron os envites e

comezaron a adquirir todas as funcións que

teñen hoxe día.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio


1.3. REGULACIÓN DOS COLEXIOS PROFESIONAIS

• A lexislación vixente dos colexios profesionais data de 1974, coa Lei 2/1974 dos

Colexios profesionais. Esta lei sufriu moitas modificacións no articulado desde a

súa redacción pero mantén a mesma estrutura que posuía en orixe.

• A lei anterior define aos Colexios Profesionais como Corporacións de dereito

público recoñecidas polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena

capacidade para o cumprimento dos seus fins.

• Esta definición inicial facúltanos aos Colexios Profesionais para representar e

defender á profesión que teña cada colexio como representada, aos colectivos de

clientes e profesionais e a actuar como intermediarios nas redaccións dos textos

lexislativos que lles afecten.

• Esta lei, marca a colegiación obrigatoria para o exercicio da correspondente

profesión regulada e ademais incorpora á normativa dos colexios o cumprimento

das leis de defensa da competencia e competencia desleal e por último

incorporáronse os requisitos de colegiación contemplados na Lei Omnibus.

Enlace a través 
do COGITI

Acceso  ao
BOE

Introdución
Wikipedia

Acceso  á miña
base de datos

Lexislación vinculada/Ley 2_1974 de 3 de febrero de Colegios Profesionales.pdf
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=0b4dac45-9cf9-4619-93d2-9748c8fd1bc5&Cod=2e71acfa-74cc-4817-b36f-d9399afc4e50&Idioma=es-ES
Lexislación vinculada/Ley 25_2009 de 22 de diciembre (Ley Ómnibus).pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_%C3%93mnibus
Lexislación vinculada/Ley 2_1974 de 3 de febrero de Colegios Profesionales.pdf


1.4. COLEGIACIÓN E FUNCIÓNS DOS COLEXIOS PROFESIONAIS

• Para acceder a unha colegiación, debemos estar en posesión da titulación esixida

pola lei da nosa profesión e cumprir cos estatutos que teña cada colexio.

• Os colexios profesionais pódense organizar mediante delimitacións territoriais. En

Galicia, por exemplo, a profesión regulada de Enxeñeito Técnico Industrial (na

actualidade abarca aos Graduados e Graduadas en Enxeñaría da rama

industrial) delimítase en catro grandes áreas de influencia, unha por provincia:

– Provincia de A Coruña COETICOR (con Sedes en Ferrol, A Coruña e Santiago de Compostela)

– Provincia de Lugo COETILUGO

– Provincia de Ourense COETIOU

– Provincia de Pontevedra COITIVIGO



1.4. COLEGIACIÓN E FUNCIÓNS DOS COLEXIOS PROFESIONAIS

(CONTINUACIÓN)

FUNCIÓNS PRINCIPAIS DOS COLEXIOS PROFESIONAIS:

• Todas aquelas que redunden en beneficio dos seus colexiados e usuarios

(cobertura legal, formación, seguro de RR.CC., información e asesoramento, …)

• Todas as funcións que lle encomende a Administración Pública.

• Actuar e participar nos Consellos ou Organismos consultivos da Administración

na materia de competencia de cada unha das profesións.

• Estar representados nos Padroados Universitarios e ter presenza na redacción

dos plans de estudos e centros onde se impartan as titulacións adheridas ao

colexio.

• Designación de peritos xudiciais para as materias que incumban ao colexio,

dentro dos membros do mesmo.

• Atribucións de facultades disciplinarias dentro da organización propia e estatutaria

dos colexios.

• Procurar a harmonía e colaboración entre os colexiados, impedindo a

competencia desleal entre os mesmos. Nesta liña deben impedir á vez o

intrusismo profesional e o desenvolvemento da profesión en competencia desleal.



1.4. COLEGIACIÓN E FUNCIÓNS DOS COLEXIOS PROFESIONAIS

(CONTINUACIÓN)

FUNCIÓNS PRINCIPAIS DOS COLEXIOS PROFESIONAIS (CONTINUACIÓN):

• Presenza nas xuntas arbitrais e organismos de consumo.

• Xestión de cobros de honorarios cando o colexiado así o solicite.

• Visar os traballos profesionais dos colexiados nos termos previstos na propia lei.

RESÚMEN:

• Como se pode comprobar, a maioría das funcións teñen unha misión educativa,

formadora e dan un formato de Dereito Público a unha estrutura semellante á de

unha asociación.



Documento 2.- OS COLEXIOS PROFESIONAIS EN ESPAÑA



2.1. A PROFESIÓN REGULADA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL E AS SÚAS

ATRIBUCIÓNS PROFESIONAIS

1. Que son as atribucións profesionais?

As atribucións profesionais son a capacidade legal para o exercicio dunha profesión

regulada en España, é dicir, a habilitación para exercer unha determinada

profesión. Estas atribucións profesionais poden ser exclusivas para unha profesión ou

ben poden ser compartidas por varias profesións.

No noso caso, a profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial ten unhas

atribucións profesionais que veñen outorgadas pola Lei 12/86, de 1 de abril, onde se

indican que teñen a capacidade legal para a redacción e firma de proxectos de

construción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,

montaxe ou explotación de bens mobles ou inmobles, as direccións de obra dos

proxectos, a realización de medicións, cálculos valoracións, taxacións, peritaciones,

estudos, informes, plans de labores e outros traballos análogos, así como a dirección de

toda clase de industrias ou explotacións, etc...

Acceso  ao
BOE

Enlace a través do COGITI
(Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial)

Acceso  ao
RUCT

Acceso 

Lexislación vinculada/ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS INGENIEROS TÉCNICOS (Ley 12_1986, de 1 abril).pdf
Lexislación vinculada/Resolución de 15 enero de 2009 (Profesión regulada de Ingeniero Técnico).pdf
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=0b4dac45-9cf9-4619-93d2-9748c8fd1bc5&Idioma=es-ES
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G&CodigoEstudio=2502237&actual=estudios
Lexislación vinculada/ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS INGENIEROS TÉCNICOS (Ley 12_1986, de 1 abril).pdf


2.1. A PROFESIÓN REGULADA DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL E AS SÚAS

ATRIBUCIÓNS PROFESIONAIS (CONTINUACIÓN)

2. Que organismo é o encargado de outorgar as atribucións e en que se basean

para outorgalas?

En España as atribucións profesionais outórganas os títulos académicos que

reúnen unha serie de requisitos, é dicir, é o Goberno o que fixa as competencias

mínimas que se han de adquirir para poder exercer unha profesión, e no noso caso,

trátase da Orde CIN 351/2009 que é a que indica os contidos mínimos que ha de ter

unha titulación de Grao en Enxeñería para que de acceso á profesión de Enxeñeiro

Técnico Industrial, sexa cal fora a súa denominación.

As Universidades han de adaptar os seus plans de estudos a esa orde CIN, sendo a

Axencia Nacional de Evaluación da Calidade Académica e Acreditación (ANECA) a

encargada de comprobar que efectivamente se cumpren os criterios fixados, e unha vez

aprobada a titulación calquera que estea en posesión dese título poderá ser admitido no

correspondente colexio profesional e exercer a profesión regulada de que se trate.

Lexislación vinculada/Orde CIN 351_2009 (Contidos Mínimos da titulación de Grao en Enxeñaría).pdf


2.2. CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA

INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ESPAÑA

COGITI

- INSTITUCIÓN  Acceso

- REGULACIÓN DA PROFESIÓN DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL  Acceso

- COLEXIOS OFICIAIS  Acceso

- CONSELLOS AUTONÓMICOS  Acceso

- O COGITI EN EUROPA. OFICINA EUROPEA DO COGITI Enlace

Denominación anterior Denominación actual

http://www.cogiti.es/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=f11d8ac2-d9ef-4aa1-9501-ad833fcff365&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=0b4dac45-9cf9-4619-93d2-9748c8fd1bc5&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Entidades/Listado.aspx?IdMenu=48aff735-12fe-4642-903e-2087cc3e5a14&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Canales/Listado.aspx?IdMenu=8c2360f8-e8a8-442a-9caa-6c086314c080&Idioma=es-ES
http://www.cogitieuropa.org/COGITI/data/010_oficina/index.htm


Documento 3.- OS COLEXIOS PROFESIONAIS EN GALICIA



3.1. CONSELLO GALEGO DE GRADUADOS EN ENXEÑARÍA DA RAMA 

INDUSTRIAL E ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS  CGETI

- ESTATUTOS Acceso

- REGULACIÓN DA PROFESIÓN  Acceso

- SEDES  Acceso

http://www.cgeti.org/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100302/Anuncio8356_gl.html
http://www.cgeti.org/
http://www.cgeti.org/


Documento 4.- O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS

INDUSTRIAIS DE A CORUÑA (COETICOR)

(EN PROCESO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN)



4.1. COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA 

 COETICOR

- INSTITUCIÓN Acceso

- ATRIBUCIÓNS PROFESIONAIS  Acceso

- ESTATUTOS  Acceso a través do Colexio e Acceso a través do DOG

- LEXISLACIÓN  Acceso a LEX_COETICOR

- SEDES  Acceso

http://www.coeticor.org/index.htm
http://www.coeticor.org/nuestrocolegio.htm
http://www.coeticor.org/atribuciones.htm
http://www.coeticor.org/estatutos.htm
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2013/20131002/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=02/10/2013&compMenu=10102
http://lexcoeticor.blogspot.com.es/
http://www.coeticor.org/delegaciones.htm


Documento 5.- A DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL

DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA

(COETICOR_SANTIAGO)

(EN PROCESO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN)



5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

- SEDE  Situación xeográfica  Historia/Quen somos  Instalacións Acceso

- ESTATUTOS  Acceso

- O COLEXIO PROFESIONAL E A SÚA PROXIMIDADE AOS/ÁS COLEXIADOS/AS
Indice:

- Organización corporativa  Art. 1

- Fins e Funcións  Art. 6

- Portelo único  Art. 7, Art. 42

- A colegiación: Quen se pode colegiar?  Art. 10. Cales son os requisitos? Art. 11

- Cota colexial  Precolexiados/as e Colexiados/as en paro: 0 €/mes. Sénior: 7 €/mes. Colexiados/as 

en activo: 11 €/mes

- Dereitos e deberes dos/as colexiados/as  Art. 14,  Art. 15, …

- O Visado  Art. 21

- Plataforma de formación on_line

- A formación presencial

- Os actos sociais (Santo patrón, …)

- A Comisión Sénior 

- A relación coa Administración (charlas, ponencias, conferencias, cursos, asesoramento técnico e 

pericial, …)

- As relacións institucionais: Foro Cívico,  Fórum Europa, …  

- A Obra Social: Cáritas Diocesana, Cotolengo, Cociña Económica, …

- Convenios de colaboración: Fundación Catedral, La Voz de Galicia, El Correo Gallego, …

- …

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm
http://www.paxinasgalegas.es/colegio-oficial-de-peritos-e-ingenieros-tecnicos-industriales-175784em.html
http://coeticorsantiago.org/quensomos/
LOCALES
http://coeticorsantiago.org/
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2013/20131002/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=02/10/2013&compMenu=10102


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

Organización corporativa  Art. 1

• Corporación de dereito público de carácter representativo.

• Profesión regulada de Enxeñeiro Técnico Industrial con atribucións profesionais propias.

• Personalidade xurídica propia.

• Sede central na cidade de A Coruña e sedes delegadas nas cidades de Ferrol e de Santiago de 
Compostela.

• Funcionamento administrativo e económico autónomo das tres Sedes.

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

Fins e Funcións  Art. 6

• Protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos seus colexiados/as.

• Exercer cantas funcións lle sexan encomendadas ou delegadas polas administracións 
públicas.

• Asesorar as administracións públicas na realización de estudos e informes nos ámbitos 
industrial, de consumo, medio ambiente, calidade, PRL, etc…

• Exercer a potestade disciplinaria sobre os colexiados/as.

• Facilitar aos tribunais a relación de colexiados/as para interviren como peritos nos asuntos 
xudiciais.

• Realizar o recoñecemento de sinatura, o visado, revisión documental, rexistro de proxectos, 
informes, ditames, valoracións, peritaxes e demais traballos que leven a cabo os 
colexiados/as.

• Intervir, en vía de mediación ou arbitraxe …

• Exercitar labores de formación, colaboración e asesoramento.

• Crear e manter un portelo único.

• …

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

Portelo único  Art. 7, Art. 42

• Obter toda a información e formularios necesarios.

• Presentar toda a documentación e solicitudes necesarias.

• Coñecer as convocatorias das reunións estatutarias.

• Acceso ao Rexistro de Colexiados.

• ...

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

A colegiación: Quen se pode colegiar?  Art. 10

• Son membros do Colexio todos aqueles que, despois de solicitalo mediante a exhibición dun
título universitario oficial dos válidos legalmente para o acceso á profesión de enxeñeiro
técnico industrial e co cumprimento dos demais requisitos establecidos nestes estatutos,
ingresen no seu seo por acordo e aprobación expresa da Xunta de Goberno.

• A colexiación deberán realizala neste colexio aqueles titulados que vaian exercer a profesión
tendo o seu domicilio profesional único ou principal na circunscrición territorial que
corresponde a esta corporación.

• A incorporación a este colexio habilita para o exercicio da profesión en todo o territorio do
Estado.

A colegiación: Cales son os requisitos? Art.11

• Non estar legalmente suxeito a incapacidade que lle impida a colexiación.

• Ter a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea.

• Non estar suxeito a pena de inhabilitación para o exercicio profesional.

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

O Visado  Art. 21

• O visado é unha función que por atribución da lei exerce este colexio en relación con todos
os proxectos e demais traballos profesionais dos colexiados, en garantía dos intereses dos
clientes e do interese público xeral.

• O Obxecto é comprobar, polo menos:

– A identidade e habilitación profesional do autor do traballo.

– A corrección e integridade formal da documentación do traballo profesional de acordo
coa normativa aplicable ao traballo de que se trate.

– A subscrición e vixencia do seguro de responsabilidade civil.

– A adscrición do colexiado ao réxime de Seguridade Social ou, se é o caso, mutualidade
alternativa.

• En caso de danos derivados dun traballo profesional que visase o Colexio, no que resulte
responsable o autor deste, o Colexio responderá subsidiariamente ...

• ...

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

Plataforma de formación on_line  Acceso

A formación presencial. Resúmen de cursos, xornadas técnicas e conferencias ofertados/as 
na Delegación de Compostela, durante o ano 2016:

• Curso de Liderazgo e Comunicación

• Curso de REVIT_BIM

• Curso de RITE

• Curso de Inglés Técnico (set 2016  xuñ 2017)

• Curso de Instalacións de vapor

• Curso de Gas e G.L.P.

• (3) Cursos de Experto en Peritación Xudicial (Básico, Valoración de bens, esguince cervical, ...)

• Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde en obras de construción.

• Xornada Técnica sobre Xestión de Proxectos

• Xornada Técnica sobre Gas Radón

• Xornada Técnica sobre Eficiencia enerxética en alumeado s exteriores

• Xornada Técnica sobre Xestión Enerxética Integral

• Etc ...

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm
https://www.cogitiformacion.es/


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

Os actos sociais

• Santo patrón,  San Xosé 2016 Acceso

A Comisión Sénior 

• Constituída polos/as colexiados/as xubilados/as 

• O Grupo Asesor

• Formación e asesoramento a colexiados/as noveis

• Diferentes  propostas de saídas culturais

• Xuntanzas e reunións de carácter  lúdico

• …

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm
http://coeticorsantiago.org/actos-sociais/


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

A relación coa Administración

• Colaboración coa Consellería de Industria en temas de interés común como certificación
enerxética, tramitación electrónica de expedientes, …

• Colaboración coa Consellería de Medio Ambiente en temas de interés común como
tramitación ambiental de proxectos, estudios de impacto ambiental, …

• …

As relacións institucionais

• Foro Cívico empresarial

• Fórum Europa

• Gala Medallas de ouro de Galicia (Xunta de Galicia)

• Gala Premios Gallegos del año (Grupo El Correo Gallego)

• Entrega de Insignia de Ouro do CGETI a D. Alfonso Rueda Valenzuela. Santiago, 10/11/2016

• …

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


5.1.  DELEGACIÓN DE COMPOSTELA DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA  COETICOR_SANTIAGO

A Obra Social  (1-1,5)% dos ingresos aprox.

• Cáritas Diocesana

• Cotolengo

• Cociña Económica

• …

Convenios de colaboración

• Fundación Catedral de Santiago

• La Voz de Galicia

• Grupo El Correo Gallego

• Concesionarios e talleres de automóbiles

• …

http://www.coeticor.org/delegacion_santiago.htm


GRAZAS 

JUAN CARLOS MUÑIZ ABUÍN

santiago@coeticor.org

presidenciasantiago@coeticor.org


