2/16
Ditame

D I TA M E
sobre o anteproxecto de

Lei de creación
do Colexio Oﬁcial de
Terapeutas Ocupacionais
de Galicia

APROBADO POLO PLENO O 9 DE XUÑO

CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA

Todos os documentos do CES poden atoparse en

www.ces-galicia.org
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Ditame sobre o anteproxecto de Lei de creación do Colexio de Terrapeutas Ocupacionais

Juan José Gallego Fouz, secretario xeral do Consello Económico e Social de
Galicia,
CERTIFICO:
que o Pleno do Consello Económico e Social de Galicia, en sesión celebrada
o día 9 de xuño de 2016, coa asistencia dos membros que de seguido se relacionan:
Secretario xeral
GRUPO PRIMEIRO
UGT-Galicia

CIG
CC.OO.

GRUPO SEGUNDO
CEG

Juan José Gallego Fouz

José Carlos Rodríguez del Río
Mónica Rodríguez Ponte
Mar Alfonsín Madrigal

Fernando R. Acuña Rúa
Natividade López Gromaz
Xavier Rodríguez Fidalgo

Maica Bouza Seoane
Adela Poisa Baños
Xesús Castro Baamonde

Javier Martínez López
Marta Amate López
Marina Graña Bermúdez
Rafael Serrano Hernández
Eugenio Geijo Carril
Jorge Cebreiros Arce
José Antonio Neira Cortés
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GRUPO TERCEIRO

SLG

Xosé Pérez Rei

Confrarías

José Basilio Otero Rodríguez
José Antonio Gómez Castro

XX.AA.

Consumidores

Universidade da Coruña

Universidade de Vigo

Antonio de María Angulo

Miguel López Crespo

Ángel S. Fernández Castro

Xosé Henrique Vázquez Vicente

acordou emitir o ditame que literalmente se transcribe de seguido.
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ANTECEDENTES
1.- En data 16 de maio de 2016 tivo entrada no Consello Económico e Social
oficio do presidente da Xunta de Galicia, remitindo, para o seu preceptivo ditame, o anteproxecto de Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia.
2.- O texto do anteproxecto de Lei foi enviado, o 19 de maio, ao presidente e
aos membros da Comisión Sectorial nº 2: Sector público e benestar social,
competente por razón da materia, para a elaboración da correspondente proposta de ditame. Así mesmo, tal como establece o Regulamento de Réxime Interno do CES, deuse conta á Comisión Permanente da entrada da solicitude de
ditame.
3.- Con data 27 de maio, o seu presidente convoca á Comisión Sectorial nº 2
para o día 3 de xuño, co fin de iniciar os traballos de estudio sobre a proposta
de ditame.
4.- A Comisión Sectorial, na súa sesión 2/16, do 3 de xuño, acorda aprobar por
unanimidade a proposta de ditame e a remite á presidenta do Consello para a
súa tramitación.
5.- A presidenta do CES, de acordo coa Comisión Permanente do organismo,
convoca o Pleno do Consello, que, na súa sesión 3/16, do 9 de xuño, e tras coñecer o texto remitido, acorda aprobar por unanimidade o seguinte
DITAME
sobre o anteproxecto de Lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas
Ocupacionais de Galicia.
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ESTRUTURA E CONTIDO
O anteproxecto sometido a ditame está estruturado nunha exposición de motivos, catro artigos relativos a: obxecto, ámbito territorial, ámbito persoal, e colexiación, dúas disposicións transitorias e unha disposición derradeira.

O obxecto do anteproxecto de Lei sometido a ditame é a creación do Colexio
Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia como corporación de dereito
público, con personalidade xurídica e capacidade de obrar par ao cumprimento
dos seus fins.

Segundo a exposición de motivos do anteproxecto de lei obxecto de ditame,
son razóns de interese público as que xustifican a necesidade e oportunidade
da creación do dito Colexio Profesional.
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CONSIDERACIÓNS XERAIS
1.- O CES mantén, en esencia, no presente ditame, as liñas argumentais xa empregadas noutros ditames emitidos en relación cos Colexios Profesionais, e,
concretamente no Ditame 4/00 sobre o anteproxecto de Lei colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, así como no Ditame 3/2013 sobre
o anteproxecto de lei de creación do colexio profesional de Dietistas–Nutricionistas de Galicia, ou o Ditame 6/07 sobre o anteproxecto de lei de creación
do colexio profesional de enxeñeiros/as químicos/as de Galicia, ou o Ditame
1/2016, sobre o anteproxecto de lei de creación dos colexios provincias de Economistas, entre outros.
2.- É por iso que, en concreto, o CES considera necesario reiterar as consideracións feitas no seu ditame 4/00, de 9 de outubro de 2000, sobre o Anteproxecto de Lei de Colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia,
nas que se sinalaba que:
“1.- O Consello Económico e Social de Galicia manifesta as súas reservas sobre a necesidade da existencia de entes (distintos das asociacións ou sindicatos) representativos de intereses profesionais, que, co
carácter de corporacións de dereito público, se constitúen para defender os intereses dunha determinada profesión e ós que se lles asignan
finalidades de interese público, que poderían ser exercidas pola Administración”.

“2.- Dentro do marco legal básico actualmente vixente, o CES considera que o Anteproxecto de Lei de Colexios Profesionais de Galicia debería regular só as funcións dos colexios profesionais que teñen que ver
coas finalidades de interese público que se lles asignan”

3.- Así mesmo o CES estima conveniente reinterar as consideracións realizadas, entre outros, no seu Ditame 3/2013 sobre o anteproxecto de lei de creación
do colexio profesional de Dietistas–Nutricionistas de Galicia:
• “Considerando a evolución da normativa dos Colexios Profesionais,
a Lei 7/1997, de 14 de abril, sobre Medidas Liberalizadoras en Materia
de Suelo y de Colegios profesionales, establece que as Comunidades
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Autónomas garantan que o exercicio de “profesións colexiadas” se realizará en réxime de libre competencia e estarán suxeitas, en canto á
oferta de servizos e fixación da súa remuneración, como calquera outro
subsector económico, á Lei sobre Defensa da Competencia, á Lei sobre
Competencia Desleal e ao sometemento á xurisdición do Tribunal de
Defensa da Competencia. O R.D. Lei 6/2000, de 23 de xuño, liberaliza
o ámbito territorial dos Colexios.

• En ningunha normativa se establecen as “profesións colexiadas”, nas
que é obrigatoria a incorporación ao correspondente colexio para exercer a profesión porque realizan funcións que teñen que ver con finalidades de interese público.

• O CES considera que, en defensa do libre exercicio da profesión, e en
cumprimento da defensa da competencia (con respecto ás profesións
nas que para o seu exercicio é necesario estar colexiado), a obrigatoriedade de colexiación debería suprimirse ou, en todo caso, ser excepcional.

• O CES amosa a súa preocupación pola proliferación de colectivos
profesionais que, ao abeiro de razóns de interese público non demostradas de maneira indubidable e que conlevan unha obrigatoriedade
de colexiación na maioría das veces excluinte, pretenden a creación de
colexios profesionais para a defensa de intereses sectoriais alleos ao
interese público xeral e que poden acadarse mediante vías distintas á
colexiación, como poden ser as asociativas ou sindicais.”

4.- O CES é consciente de que a creación do Colexio de Terapeutas Ocupacionais de Galicia resposta a unha demanda deste colectivo e supón unha normalización da súa situación en relación á dos profesionais do resto do Estado,
xa que na meirande parte das Comunidades Autónomas existe este colexio profesional.
5.- Ademais da habitual esixencia de paridade nos órganos de goberno, recollida na Disposición transitoria primeira, inclúese na presente norma una Disposición adicional primeira específica, de “Promoción da igualdade de xénero”.
O CES valora positivamente a relevancia outorgada no texto legal a este aspecto.
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CONSIDERACIÓNS PARTICULARES
Exposición de motivos

Correspondería facer mención, nun parágrafo final a incorporar á exposición
de motivos, de que o Anteproxecto de Lei foi sometido ao preceptivo ditame
do Consello Económico e Social de Galicia.

No quinto parágrafo da exposición de motivos faise referencia ao Real Decreto
1420/1990, do 4 de xullo. Esta cita consideramos que é errónea en canto que
o Real Decreto citado é de data 26 de outubro.
Artigo 2: Colexiación

O CES remite ao manifestado a este respecto, nas consideracións xerais do
presente ditame.
Disposición transitoria primeira.

O CES considera conveniente desenvolver nesta Disposición transitoria un mínimo contido da regulación da Comisión xestora: natureza, réxime de maiorías
para a adopción de acordos...etc.
Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2016
Vº e P.
A PRESIDENTA
Corina Porro Martínez

O SECRETARIO XERAL

Juan José Gallego Fouz
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