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b) Dous vicepresidentes:

-O director ou directora xeral de Aseguramento e
Planificación Sanitaria, en representación da Conse-
llería de Sanidade e por proposta desta.

-O director ou directora xeral de Industria,
Enerxía e Minas, en representación da Conselle-
ría de Innovación e Industria e por proposta des-
ta.

c) Tres vogais en representación da Administra-
ción:

-O director ou directora do Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral.

-A persoa titular da Subdirección Xeral Técnica e
de Planificación do Instituto.

-O/A subdirector/a xeral de Traballo, por proposta
do director ou directora con competencias en mate-
ria de relacións laborais.

2. Como vogais da Comisión de Goberno do Insti-
tuto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, por
proposta das súas correspondentes organizacións
sindicais, noméanse as persoas que se relacionan a
seguir:

2.a) Pola Unión Xeral de Traballadores de Galicia:
Carlos Bellas Cebreiro.

2.b) Polo Sindicato Nacional de Comisións Obrei-
ras: Hortensia Álvarez Folgar.

2.c) Pola Confederación Intersindical Galega:
Alfonso Tellado Sande.

3. Noméanse como vogais do Consello Galego de
Seguridade e Saúde Laboral, por proposta da organi-
zación empresarial, as persoas que se relacionan a
seguir:

Pola Confederación de Empresarios de Galicia:

Antón Arias Díaz-Eimil.

Ovidio Pérez Reñones.

José Antonio Neira Cortés.

Artigo 2º

Realizará as funcións da secretaría da Comisión de
Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral, con voz pero sen voto, a persoa titular da
Subdirección Xeral de Administración e Persoal do
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral,
actuando como suplente a persoa titular da xefatura
do Servizo de Administración Xeral do mesmo depar-
tamento, nomeadas para o efecto pola dirección do
instituto.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2008.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez
Conselleiro de Traballo

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 1 de setembro de 2008 pola que se
aproban os estatutos do Colexio Oficial de
Graduados Sociais de Pontevedra.

De acordo co establecido no artigo 150.2º da Cons-
titución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de
decembro, de transferencia de competencias á
Comunidade Autónoma galega, transfire, no marco
da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento
lexislativo e a execución en materia de corporacións
de dereito público representativas de intereses eco-
nómicos e profesionais, complementando así o ámbi-
to competencial determinado no artigo 27.29º do
Estatuto de autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou
profesionais fíxose efectiva a través do Real decre-
to 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decre-
to 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Gali-
cia, tendo a Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza asignadas as competencias
nesta materia, en virtude do Decreto 37/2007, do 15
de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica
da citada consellería.

Como consecuencia do desenvolvemento lexislati-
vo ditouse a Lei 11/2001, do 18 de setembro, de
colexios profesionais da Comunidade Autónoma de
Galicia.

O parágrafo primeiro do artigo 18 da devandita
lei dispón que os colexios profesionais lle comuni-
carán á consellería competente en materia de cole-
xios profesionais os estatutos aprobados así como
as súas modificacións para os efectos da súa apro-
bación definitiva, logo da cualificación de legalida-
de, e inscrición no rexistro de colexios. Os estatu-
tos aprobados publicaranse no Diario Oficial de
Galicia mediante orde da consellería competente
en materia de colexios profesionais de acordo co
establecido no parágrafo terceiro do devandito arti-
go.

Para lle dar cumprimento a esta disposición, o
Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra
acordou, en Xunta Xeral Extraordinaria que tivo
lugar o 19 de xuño de 2008, a aprobación da modifi-
cación dos seus estatutos, para a súa adaptación ao
disposto no Real decreto 1415/2006, do 1 de decem-
bro, polo que se aproban os estatutos xerais dos cole-
xios oficiais de graduados sociais, en cuxa disposi-
ción transitoria terceira se establece un prazo dun
ano para a adaptación dos estatutos dos citados cole-
xios oficiais a eles. Posteriormente foron comunica-
dos a esta consellería para os efectos da súa aproba-
ción definitiva, despois da cualificación de legalida-
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de, tal como dispón o artigo 18.1º da Lei 11/2001, do
18 de setembro.

Tendo en conta o exposto, e verificada a adecua-
ción á legalidade dos devanditos estatutos, e en uso
das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo único.-Aprobación dos estatutos do Colexio
Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra.

Aprobar os estatutos do Colexio Oficial de Gradua-
dos Sociais de Pontevedra, que figuran como anexo
a esta orde.

Disposición derrogatoria

Derrogar a Orde do 9 de abril de 2003 pola que se
aproban os estatutos do Colexio Oficial de Gradua-
dos Sociais de Pontevedra e se dispón a súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor aos vinte días da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2008.

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

ANEXO
Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de

Pontevedra

TÍTULO I

DO COLEXIO DE GRADUADOS SOCIAIS

Artigo 1º

1. O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pon-
tevedra é unha corporación de dereito público,
recoñecido pola Constitución e amparado polo orde-
namento xurídico, con personalidade xurídica pro-
pia e plena capacidade para o cumprimento dos
seus fins, con funcionamento e estrutura interna
democrática.

2. Rexerase pola Lei de colexios profesionais da
Comunidade Autónoma de Galicia e por estes esta-
tutos, sen prexuízo da lexislación básica do Estado.
A representación do colexio no ámbito nacional que-
dará integrada no Consello Xeral como órgano supe-
rior que representa e coordina todos os colexios de
graduados sociais de España.

Artigo 2º

1. O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pon-
tevedra estará integrado polas persoas que teñan os

títulos de graduado social, graduado social diploma-
do, diplomado en relacións laborais ou os que, cal-
quera que sexa a súa denominación, os substitúan
ou se creen no futuro con alcance e nivel equivalen-
tes sempre que a lei atribúa a aqueles que estean en
posesión destes o dereito de acceso á profesión de
graduado social e reúnan os requisitos exixidos por
estes estatutos e polas normas que lles sexan aplica-
bles.

2. No exercicio profesional utilizarase exclusiva-
mente a denominación de graduado social.

Artigo 3º

1. Constitúese o Colexio Oficial de Graduados
Sociais de Pontevedra, con ámbito territorial na pro-
vincia de Pontevedra.

2. O domicilio do Colexio de Graduados Sociais de
Pontevedra fíxase na cidade de Vigo; rúa Alfonso X
O Sabio número 3, piso 1º.

Artigo 4º

O Colexio de Graduados Sociais rexerase polas
disposicións legais autonómicas ou estatais que o
afecten; por estes estatutos; o do correspondente ao
Consello de Colexios da Comunidade Autónoma de
Galicia; os seus estatutos particulares; e polos regu-
lamentos e acordos aprobados polos diferentes órga-
nos corporativos no ámbito das súas respectivas
competencias.

Artigo 5º

1. Corresponde ao Colexio de Graduados Sociais
de Pontevedra o exercicio das seguintes funcións
dentro do seu ámbito territorial:

a) Ordenar, no ámbito da súa competencia, a acti-
vidade profesional dos colexiados, velando pola éti-
ca e a dignidade profesional e polo respecto debido
aos dereitos dos particulares, e exercer a facultade
disciplinaria na orde profesional e colexial.

b) Desempeñar a representación e defensa da pro-
fesión ante a Administración, institucións, xulgados
e tribunais, entidades e particulares, con lexitima-
ción para ser parte en cantos litixios afecten os inte-
reses profesionais, e exercer o dereito de petición,
conforme a lei.

c) Cumprir e facerlles cumprir aos colexiados as
leis e os estatutos profesionais, así como as normas
e decisións adoptadas polos órganos colexiais en
materia da súa competencia.

d) Promover a organización dun sistema de asis-
tencia que permita contar cos servizos dun graduado
social por parte dos que carezan de recursos econó-
micos para sufragalos.

e) Emitir informe sobre os anteproxectos de dispo-
sicións de carácter xeral que se refiran ás condi-
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cións de exercicio da profesión, entre as cales figu-
ran o ámbito, os títulos oficiais requiridos e o réxime
de incompatibilidades con outras profesións.

f) Participar, cando así estea establecido por nor-
mas legais ou regulamentarias, nos consellos e órga-
nos consultivos das distintas administracións públi-
cas en materia de competencia da profesión do gra-
duado social.

g) Estar representados nos padroados e consellos
sociais universitarios radicados no ámbito territorial
do colexio sempre que así estea previsto na corres-
pondente lexislación autonómica en materia de uni-
versidades.

h) Participar na elaboración dos plans de estudo
e informar das normas de organización dos centros
docentes correspondentes á profesión de graduado
social; manter contacto permanente con estes e
preparar a información necesaria para facilitar o
acceso ao exercicio profesional dos novos colexia-
dos.

i) Organizar actividades e servizos comúns de inte-
rese para os colexiados, de carácter profesional, for-
mativo, cultural, asistencia e de previsión, e outros
análogos; prover o sostemento económico cos medios
necesarios e organizar, de ser o caso, cursos para a
formación profesional dos posgraduados.

j) Procurar a harmonía e colaboración entre os colexia-
dos impedindo a competencia desleal entre estes.

k) Exercer as accións que as leis establecen para a
represión do intrusismo profesional.

l) Intervir, en vía de conciliación ou arbitraxe, nas
cuestións que, por motivos profesionais, se susciten
entre os colexiados.

m) Resolver por laudo, por instancia das partes intere-
sadas, as discrepancias que poidan xurdir sobre o cum-
primento das obrigas dimanantes dos traballos realiza-
dos polos colexiados no exercicio da profesión.

n) Servir de vía de participación orgánica nas tare-
fas de interese xeral de acordo coas leis.

ñ) Exercer cantas funcións lle sexan encomenda-
das pola Administración e colaborar con esta
mediante a realización de estudos, emisión de infor-
mes, elaboración de estatísticas e outras actividades
relacionadas cos seus fins que lle poidan ser enco-
mendadas ou que acorde realizar por propia iniciati-
va.

o) Exercer a representación que establecen as leis
para o cumprimento dos seus fins.

p) Facilitar aos xulgados e tribunais a relación dos
colexiados que puidesen ser requiridos ou designa-
dos para intervir como peritos en asuntos xudiciais.

q) Visar os traballos profesionais dos colexiados de
conformidade co que dispoña, de ser o caso, a lexis-
lación correspondente.

r) Cantas outras funcións redunden en beneficio
dos intereses profesionais dos colexiados.

s) As demais que veñan establecidas pola lexislación
estatal ou pola Comunidade Autónoma de Galicia.

2. O disposto no punto anterior enténdese sen pre-
xuízo da competencia da Administración pública por
razón da relación funcionarial.

3. Os acordos, decisións e recomendacións dos cole-
xios de graduados sociais con transcendencia económi-
ca observarán os límites e adecuaranse en todo caso á
Lei 16/1989, do 17 de xullo, de defensa da competen-
cia.

Artigo 6º

1. O Colexio Oficial de Graduados Sociais terá o
tratamento de ilustre, salvo que, por outras circuns-
tancias, lle corresponda un distinto.

2. O presidente do Colexio Oficial de Graduados
Sociais terá o tratamento de ilustrísimo/a señor/a,
salvo que, por outras circunstancias, lle corresponda
un distinto.

3. O presidente do Colexio de Graduados Sociais e
os membros da Xunta de Goberno do Colexio de
Graduados Sociais usarán toga, así como a medalla
correspondente aos seus cargos, en audiencia públi-
ca e actos solemnes aos cales asistan no seu exerci-
cio.

4. Nos restantes actos oficiais observaranse as nor-
mas de protocolo.

Artigo 7º

1. A insignia profesional dos graduados sociais
colexiados estará constituída pola balanza da xusti-
za, entre cuxos pratos hai dúas espigas de trigo que
enmarcan unha roda dentada, símbolo do traballo,
no pé do cal se lerá Iustitia Socialis, tendo como fon-
do uns raios dourados e fulgurantes. O deseño artís-
tico será fixado polo Consello Xeral de entre os rea-
lizados por expertos.

Artigo 8º

1. Nos actos oficiais solemnes os membros da Xunta
de Goberno de cada colexio levarán unha medalla repro-
ducindo a insignia profesional, en cuxa base se lerá o
título do colexio, suxeita con cordón de seda verde esme-
ralda. A devandita medalla será de ouro ou dourada para
o presidente e de prata ou prateada para os restantes
compoñentes da xunta.

2. As citadas medallas, expresadas en miniatura
de dous centímetros, poderanas levar sobre calque-
ra traxe aqueles que desempeñen ou desempeñasen
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cargos na Xunta de Goberno do colexio, así como os
colexiados de honra.

TÍTULO II

DOS COLEXIADOS

CAPÍTULO PRIMEIRO

DA INCORPORACIÓN

Artigo 9º

No Colexio de Graduados Sociais existirán catro
clases de colexiados:

a) Exercente libre da profesión por conta propia
ben de forma individual, ben de forma asociada ou
colectiva.

b) Exercente da profesión por conta allea ao servi-
zo dunha soa empresa mediante relación laboral con
esta, e sempre que tal contratación sexa precisamen-
te na súa calidade de graduado social e non inclúa o
asesoramento a terceiros. Asimilaranse aos exercen-
tes de empresa aqueles graduados sociais que pres-
ten os seus servizos en calidade de funcionarios de
organismos oficiais do Estado, comunidade autóno-
ma, provincia ou municipio ou calquera outro en que
ingresasen por razón do título de graduado social ou
de diplomado en relacións laborais e lles fose exixi-
do este para obteren o cargo, e sempre que a función
que vaian realizar sexa a específica de graduado
social.

c) Non exercente.

d) Emérito. Incluiranse nela os colexiados xubila-
dos e as persoas que, atendendo a circunstancias
excepcionais apreciadas pola Xunta de Goberno,
merezan esta consideración.

Artigo 10º

A incorporación ao Colexio de Graduados Sociais
require o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incurso en causa
de incapacidade.

b) Estar en posesión do título de graduado social,
graduado social diplomado ou diplomado en rela-
cións laborais ou do título estranxeiro homologado
ou recoñecido en España como un dos anteriores.

c) Carecer de antecedentes penais que o inhabili-
ten para o exercicio da profesión.

d) Satisfacer a cota de ingreso e demais achegas
que teña establecida o colexio por acordo da xunta
ou Asemblea Xeral.

Artigo 11º

1. Para o exercicio legal da profesión será requisi-
to indispensable e suficiente estar incorporado, en

calidade de colexiado exercente, ao colexio que se
corresponda co domicilio profesional único ou prin-
cipal do graduado social, e cumprir os requisitos
legais e estatutarios exixidos para tal fin.

1.2. Os profesionais titulados vinculados coa
Administración pública mediante relación de ser-
vizos de carácter administrativo ou laboral non pre-
cisarán estar colexiados para o exercicio de fun-
cións puramente administrativas nin para a realiza-
ción de actividades propias da correspondente pro-
fesión por conta da Administración á cal pertenzan,
cando o destinatario inmediato daquelas sexa esa
Administración. Si será obrigatoria, en consecuen-
cia, a colexiación para o exercicio da actividade
privada.

2. A incorporación ao Colexio de Graduados
Sociais como exercente requirirá, ademais de cum-
prir as condicións xerais expresadas no artigo ante-
rior, non estar incurso en causa de incompatibilidade
ou prohibición.

Artigo 12º

1. Son circunstancias determinantes de incapacida-
de para o exercicio da profesión de graduado social,
sen prexuízo das que se establezan legalmente, as
seguintes:

a) A inhabilitación ou suspensión expresa para o
exercicio da profesión en virtude de resolución xudi-
cial ou corporativa firme.

b) As sancións disciplinarias firmes que leven con-
sigo a suspensión de exercicio profesional ou a expul-
sión de calquera colexio de graduados sociais.

c) A xubilación por idade como graduado social e a
invalidez no grao de incapacidade permanente total
para a profesión de graduado social.

d) A incapacitación civil.

2. As incapacidades desaparecerán cando cesen as
causas que as motivasen ou se extinga a responsabi-
lidade disciplinaria.

Artigo 13º

1. A colexiación solicitarase mediante instancia diri-
xida ao presidente do colexio, achegando a esta a
documentación pertinente.

O secretario do colexio examinará a instancia, así
como os documentos unidos a ela, emitirá o corres-
pondente informe e someterá a solicitude á deci-
sión da Xunta de Goberno, que aceptará, denegará
ou suspenderá a solicitude de incorporación, den-
tro do prazo de dous meses contados desde a pre-
sentación da solicitude, sen prexuízo de que, can-
do proceda, poida requirir, con suspensión do pra-
zo para resolver, a emenda de defectos da solicitu-
de ou a achega de documentos necesarios, na forma
e cos efectos previstos no artigo 71.1º da Lei
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30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

A resolución será notificada ao interesado por escri-
to, co visto e prace do presidente do colexio. A falta de
resolución expresa da solicitude no prazo de seis meses
legalmente establecido determinará que a incorpora-
ción ao colexio se entenda autorizada por silencio
administrativo positivo.

2. Os solicitantes non admitidos poderán interpo-
ñer recurso de alzada contra o acordo denegatorio no
prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da
notificación deste, ante a Xunta de Goberno do cole-
xio que deberá emitir informe sobre el. O órgano
competente para resolver tales impugnacións será o
correspondente Consello Autonómico, ou, no seu
defecto, o Consello Xeral de Colexios Oficiais de
Graduados Sociais.

Transcorridos tres meses desde a interposición do
recurso sen que recaia resolución entenderase deses-
timado.

A resolución do recurso de alzada esgota a vía
administrativa e será directamente recorrible ante a
xurisdición contencioso-administrativa.

3. Os solicitantes non admitidos poderán retirar a
súa documentación, agás a instancia, que quedará
arquivada na secretaría do colexio con expresión das
causas da denegación, ben que desta poderán obter
copia selada.

Artigo 14º

1. Os novos colexiados quedarán inscritos no rexis-
tro xeral do colexio por orde de admisión de instan-
cia.

2. Ademais do citado rexistro xeral, a secretaría do
colexio terá ao seu cargo un Rexistro Especial de
Colexiados en exercicio, en que se indique os que
exercen a profesión libremente, ou ao servizo de
empresa ou corporación mediante relación especial,
ou en réxime de asociacións.

3. A incorporación, xustificada mediante a certifi-
cación correspondente do colexio, acredita o gradua-
do social como tal, sen que sexa necesario ningunha
designación ou nomeamento da Administración
pública.

4. O secretario do colexio remitirá, ao principio de
cada ano, a todos os xulgados e tribunais do territo-
rio, así como aos organismos da Administración que
teñan directa relación coa profesión, unha relación
de todos os graduados sociais exercentes incorpora-
dos.

Artigo 15º

Os aspirantes admitidos satisfarán as cotas de incorpo-
ración, derramas e demais achegas aprobadas polo cole-

xio, e entregaráselles o carné de colexiado e a insignia
profesional.

Artigo 16º

1. Os graduados sociais, antes de iniciar o seu exer-
cicio profesional, deberán prestar xuramento ou pro-
mesa de acatamento á Constitución e ao resto do orde-
namento xurídico, e de fiel cumprimento dos deberes
da profesión de graduado social.

2. O xuramento ou promesa prestarase ante a Xun-
ta de Goberno do Colexio de Graduados Sociais, na
forma que a propia xunta dispoña, coa posibilidade
de facelo por escrito de forma provisional.

3. No expediente persoal do colexiado deberá
constar a prestación do xuramento ou promesa.

Artigo 17º

1. O graduado social incorporado ao Colexio de
Graduados Sociais de Pontevedra poderá prestar os
seus servizos profesionais libremente en todos os
asuntos que lle sexan encomendados dentro do terri-
torio do Estado español, no ámbito da Unión Europea
e nos demais países, conforme a normativa vixente en
cada caso.

2. Para actuar profesionalmente no ámbito territo-
rial dun colexio diferente ao Colexio de Graduados
Sociais de Pontevedra, o graduado social deberá
comunicar, a través deste, aos colexios distintos as
actuacións que vaia realizar nas súas demarcacións,
co fin de quedar suxeito ás competencias de ordena-
ción, visado, control deontolóxico e potestade disci-
plinaria.

3. Cando o exercicio en territorio distinto ao do
Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra vaia
ser habitual, abondará con comunicar esta circuns-
tancia, a través do Colexio de Pontevedra, ao colexio
en cuxa demarcación se vaia exercer, quedando o
colexiado suxeito ás competencias deste último en
materia de ordenación, visado, control deontolóxico
e potestade disciplinaria.

CAPÍTULO SEGUNDO

DA PERDA DA CONDICIÓN DE COLEXIADO

Artigo 18º

1. A condición de colexiado pérdese:

a) Por defunción ou declaración de falecemento.

b) Por baixa voluntaria, mediante comunicación diri-
xida ao presidente do colexio.

c) Por reiterado incumprimento da obriga de satis-
facer as cotas ordinarias e extraordinarias que fosen
acordadas, así como as demais cargas colexiais a que
estivese obrigado. Enténdese por reiterado incumpri-
mento o atraso de tres meses no pagamento de forma
sucesiva ou alterna no período dun ano.



16.948 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 176 � Xoves, 11 de setembro de 2008

d) Por condena firme que leve consigo a accesoria
de inhabilitación para o exercicio da profesión de
graduado social.

e) Por sanción firme de expulsión do colexio, acor-
dada en expediente disciplinario.

2. Corresponde á Xunta de Goberno do colexio
acordar, en resolución motivada, a perda da condi-
ción de colexiado nos supostos das letras c), d) e e).

3. As baixas serán comunicadas ao Consello Xeral
e ao Consello de Colexios da Comunidade Autónoma
de Galicia, de ser o caso.

4. Anualmente, o secretario do colexio porá en coñe-
cemento dos xulgados e tribunais, e dos organismos da
Administración que teñan directa relación coa profe-
sión, os colexiados que causasen baixa.

5. No suposto da letra c), os colexiados poderán reha-
bilitar os seus dereitos aboando o debido, os seus xuros
legais e a cantidade que corresponda como nova incor-
poración.

Artigo 19º

O graduado social que cause baixa no colexio per-
derá todos os dereitos inherentes a tal condición,
estando obrigado a devolver o carné de colexiado, sen
prexuízo da responsabilidade en que poida incorrer
por uso indebido deste. En caso de incumprimento da
referida obriga, o colexio anulará de oficio o carné de
colexiado.

CAPÍTULO TERCEIRO

DAS INCOMPATIBILIDADES

Artigo 20º

1. O exercicio profesional de graduado social é incom-
patible con todas as actividades e funcións que se esta-
blezan na lei respectiva.

Artigo 21º

1. O graduado social en quen concorra algunha das
causas de incompatibilidade establecidas nas leis
correspondentes deberá comunicalo á Xunta de
Goberno do colexio e cesar inmediatamente na
situación de incompatibilidade. De non o facer así, a
Xunta de Goberno do colexio acordará a suspensión
do graduado social no exercicio da profesión men-
tres subsista a incompatibilidade, comunicándoo aos
xulgados e tribunais en que o graduado social exer-
cese a súa profesión, así como aos organismos da
Administración que teñan directa relación coa pro-
fesión.

No caso de que se teña coñecemento de que un
graduado social exerce a profesión malia estar
incurso nunha causa de incompatibilidade estable-
cida nas leis, o correspondente colexio deberá
incoar un expediente sancionador-que pode ir pre-

cedido dunha información previa acerca da entidade
dos feitos-, no curso do cal, e con audiencia do inte-
resado, poderá acordar a súa suspensión no exerci-
cio da profesión.

2. Desaparecida a incompatibilidade, o graduado
social, logo de xustificación do devandito extremo,
poderá instar da Xunta de Goberno do colexio o
alzamento da suspensión.

3. O acordo polo que se dá de baixa o graduado
social por causa de incompatibilidade pode ser
obxecto de recurso de alzada ante a Xunta de Gober-
no do Consello de Colexios da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, ou do Consello Xeral se non existise
esta, nos termos establecidos na Lei de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

4. A infracción do deber de cesar na situación de
incompatibilidade así como o seu exercicio con
infracción das incompatibilidades, directamente ou
por persoa interposta, constituirá falta moi grave,
sen prexuízo das responsabilidades que correspon-
dan.

CAPÍTULO CUARTO

DEREITOS E DEBERES DOS COLEXIADOS

Artigo 22º

Os graduados sociais colexiados gozarán dos derei-
tos, honras, preferencias e consideracións recoñeci-
dos polas leis á profesión.

Artigo 23º

Os colexiados terán os seguintes dereitos:

a) Permanecer no colexio, salvo que incorran nal-
gunha das causas determinantes da perda da condi-
ción de colexiado recollidas nos estatutos.

b) Ser defendidos polo colexio ante as autoridades,
entidades e particulares no exercicio da profesión ou
por motivo deste nas súas xustas reivindicacións.

c) Utilizar cantos servizos estableza o colexio, entre
eles, biblioteca, institucións de previsión social e bené-
ficas, publicacións e cantos outros se poidan crear, sal-
vo aqueles que correspondan exclusivamente a cole-
xiados exercentes.

d) Ser representados e apoiados pola Xunta de Gober-
no nas súas xustas reclamacións e nas negociacións por
diferenzas que poidan xurdir como consecuencia do
exercicio profesional.

e) Coñecer e estar informado da marcha do cole-
xio.

f) Asistir a cantos actos de carácter corporativo cele-
bre o colexio.
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g) Usar o carné de colexiado e a insignia corres-
pondente.

h) Ser elixidos para os cargos da Xunta de Gober-
no do colexio, do Consello da Comunidade Autóno-
ma ou do Consello Xeral, sempre que se reúnan os
requisitos establecidos.

i) Participar no labor cultural e formativo que rea-
lice o colexio.

j) Usar a denominación de asesor laboral e fiscal
como expresión específica do contido da profesión.
A denominación de asesor laboral ou de asesor fis-
cal, e calquera outra, deberá ir sempre precedida da
expresión graduado social.

k) Usar toga en audiencia pública e actos solemnes
xudiciais.

Artigo 24º

Os colexiados terán os seguintes deberes:

a) Exercer en todo momento a profesión co debido
decoro e dignidade.

b) Cumprir fielmente estes estatutos así como os
propios de cada colexio onde actúen, e as normas
vixentes que sexan de aplicación á profesión de gra-
duado social.

c) Actuar profesionalmente en toda ocasión baixo
o seu nome e apelidos, prohibíndose expresamente
actuar por medio doutra persoa natural ou xurídica,
sen prexuízo do previsto no artigo 34º e seguintes
destes estatutos.

d) Participar á secretaría do colexio, dentro do pra-
zo de trinta (30) días, os cambios de domicilio.

e) Satisfacer, dentro do prazo regulamentario, o
pagamento das cotas a que están obrigados pola súa
condición de colexiado, así como as derramas e
demais cargas sociais.

f) Asistir persoalmente, salvo imposibilidade xus-
tificada, ás xuntas xerais que se celebren no colexio,
e participar nas eleccións que regulamentariamente
deban levarse a cabo.

g) Comparecer ante a Xunta de Goberno ou ante
calquera das comisións existentes cando fosen
requiridos para iso.

h) Comunicar ao colexio as suplencias nas funcións
profesionais por motivo de enfermidade, ausencia ou
calquera outra causa.

i) Gardar a consideración e respecto debidos aos
membros da Xunta de Goberno e das comisións do
colexio, e cumprir os acordos adoptados por estes.

j) Desempeñar con celo e eficacia os cargos para os
cales fosen elixidos e participar nas comisións cando
fosen requiridos para iso pola Xunta de Goberno.

k) Gardar o segredo profesional, entendendo este
como a obriga e o dereito de non revelar ningún fei-
to dos que teñan coñecemento por razón do exercicio
profesional.

l) Absterse de realizar publicidade dos seus servi-
zos sen a previa autorización do colexio.

m) Usar toga en audiencia pública e actos solem-
nes xudiciais.

n) Representar os litigantes que acrediten insufi-
ciencia de recursos nos casos previstos pola lei.

CAPÍTULO QUINTO

DO EXERCICIO DA PROFESIÓN DE GRADUADO SOCIAL

Artigo 25º

1. Graduado social é, para os efectos deste estatu-
to, o técnico en materias sociais e laborais, de segu-
ridade social e saúde laboral que, en posesión do
título oficial e obrigatoriamente colexiado en exerci-
cio, se dedica de forma habitual e mediante retribu-
ción ao estudo, asesoramento, representación e xes-
tión, sen necesidade de apoderamento especial, en
todos cantos asuntos laborais, de seguridade social,
sociais e de saúde laboral que, como propios da súa
función profesional, lle fosen encomendados por ou
ante o Estado, entidades territoriais ou autónomas e
paraestatales, corporacións locais, consorcios, enti-
dades, empresas e particulares.

2. Para exercer a profesión de graduado social
requírese a previa incorporación ao colexio profesio-
nal. Unha vez incorporado ao devandito colexio pro-
fesional realizará a súa actividade profesional en
todos os países da Unión Europea e observarase dis-
posto nas normas que para tal efecto teña ditada
esta.

3. O graduado social poderá exercer as funcións
que lle corresponden e que lle son propias, en réxi-
me de profesión libre ou ben en réxime de relación
administrativa, ou de dependencia laboral en enti-
dades estatais ou privadas.

Artigo 26º

Entenderase que existe exercicio profesional como
graduado social cando concorran algunhas das cir-
cunstancias seguintes:

a) Aceptación, sinatura ou desempeño de actos pro-
pios da profesión.

b) Anuncio ou ofrecemento público de servizos profe-
sionais, como informes, estudos, asesoramento, repre-
sentación e xestións propias da actividade de graduado
social.

c) Percepción de retribucións ou honorarios polos
traballos enunciados na letra anterior.
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d) Calquera manifestación ou feito que permita
atribuír o propósito de exercer a profesión de gra-
duado social.

Artigo 27º

1. Cando un graduado social, ao encargarse da
dirección de calquera asunto profesional, ou despois
de iniciado este, tivese coñecemento de que antes
lle fora encomendado a outro compañeiro, deberá
gardar cara a este a oportuna consideración, infor-
mándoo da súa decisión e solicitándolle a venia por
escrito ou por calquera outro medio que acredite a
devandita solicitude.

2. O graduado social a quen se solicite a venia só
poderá denegala cando non reciba o importe dos
seus honorarios. Entenderase tacitamente concedida
se transcorren cinco días desde a solicitude sen se
ter recibido por escrito a negativa á súa concesión.

3. Todas as cuestións que se poidan suscitar en apli-
cación do disposto neste artigo serán resoltas pola
Xunta de Goberno do colexio.

Artigo 28º

1. O exercicio da profesión de graduado social rea-
lizarase en réxime de libre competencia e, sen pre-
xuízo da lexislación xeral e específica aplicable na
ordenación substantiva propia da profesión, estará
suxeito, en canto á oferta de servizos e fixación da
súa remuneración, á Lei sobre defensa da competen-
cia e á Lei sobre competencia desleal.

2. Os graduados sociais en exercicio deberán rea-
lizar as funcións propias da profesión con dedica-
ción e responsabilidade directa, sen prexuízo das
peculiaridades establecidas para os despachos
colectivos.

3. Os graduados sociais non poderán prestar o seu
título nin se contratar como tales para figurar á fron-
te dos servizos propios da súa competencia en des-
pachos ou empresas dedicadas á prestación de ser-
vizos a terceiros.

4. Non obstante, poderán asesorar gremios, entida-
des, sindicatos, asociacións, corporacións, federacións
e agrupacións tanto de traballadores como empresa-
rios, sempre e cando os seus servizos non llelos pres-
ten aos membros da entidade senón á súa xunta direc-
tiva para a súa mellor actuación colexiada en defensa
dos intereses propios de toda asociación como tales
membros.

Artigo 29º

1. Os graduados sociais en exercicio libre da pro-
fesión poderán ser auxiliados por empregados con-
tratados por estes, que estarán suxeitos aos dereitos
e ás obrigas sinalados pola normativa vixente.

2. A condición de empregado de graduado social
xustifícase mediante documento acreditativo de tal

condición expedido polo colexio por petición do
colexiado, logo de xustificación de cumprimento de
requisitos legais dimanantes da súa contratación
laboral.

Artigo 30º

1. Os colexiados en exercicio poderán establecer,
ademais do despacho principal, outros despachos pro-
fesionais que deberán dirixir de xeito directo, asumin-
do todas as obrigas impostas nestes estatutos.

2. A apertura de tales despachos profesionais debe-
rá poñer en coñecemento das xuntas de goberno do
colexios correspondentes ao ámbito territorial da
actuación profesional, tanto do despacho principal
coma das sucursais, con anterioridade ao inicio da
actividade.

3. A Xunta de Goberno poderá denegar o estable-
cemento dun novo despacho profesional se infrinxe
as normas propias da profesión ou vulnera o previs-
to nas leis de defensa da competencia, de competen-
cia desleal e xeral de publicidade.

Artigo 31º

1. No exercicio da súa profesión, a publicidade dos
graduados sociais colexiados rexerase polo disposto
na Lei xeral de publicidade coas seguintes particu-
laridades:

a) Os contidos da devandita publicidade poderán
referirse a datos profesionais, identificación e especia-
lidade, pero non estarán permitidas as frases, expre-
sións ou eslogans sen contido informativo e destinado
unicamente a enxalzar a calidade ou cantidade dos
servizos prestados polos profesionais.

b) A publicidade non poderá ter en ningún caso carác-
ter comparativo.

2. Os graduados sociais colexiados deberán poñer
en coñecemento do colexio, cun mes de antelación á
súa difusión, a publicidade que pretendan facer. No
caso de que a publicidade se estenda a un ámbito
territorial maior ao provincial, a comunicación debe-
rá realizarse, en función deste, ao Consello de Cole-
xios da Comunidade Autónoma de Galicia, ou, de
ser o caso, ao Consello Xeral de Colexios de Gradua-
dos Sociais de España.

3. A publicidade deberá ser autorizada pola Xun-
ta de Goberno. Transcorrido un mes desde a solici-
tude sen que recaese resolución expresa entendera-
se estimada.

CAPÍTULO SEXTO

DOS DESPACHOS COLECTIVOS

Artigo 32º

1. Os graduados sociais poderán exercer a súa pro-
fesión colectivamente, mediante a súa agrupación
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baixo calquera das formas lícitas en dereito, incluí-
das as sociedades mercantís.

2. Os graduados sociais poderán asociarse en réxi-
me de colaboración multiprofesional con outros pro-
fesionais titulados, sempre que a lei e a norma regu-
ladora da respectiva profesión o permitan, sen limi-
tación de número e sen que iso afecte a súa plena
capacidade para o exercicio da profesión, podendo
para iso utilizar calquera forma lícita en dereito,
incluídas as sociedades mercantís.

3. Os graduados sociais poderán, así mesmo, exer-
cer a súa profesión constituíndose en sociedades
profesionais conforme calquera das formas societa-
rias previstas nas leis sempre que cumpran os requi-
sitos establecidos na Lei 2/2007, do 15 de marzo, de
sociedades profesionais, incluíndo as sociedades
unipersonais.

4. Así mesmo, os graduados sociais poderán consti-
tuír sociedades multidisciplinares que poderán exer-
cer varias actividades profesionais, sempre que o seu
desempeño non se declarase incompatible por norma
de rango legal ou regulamentario e sempre en concor-
dancia coa Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades
profesionais.

Artigo 33º

1. Os despachos colectivos de graduados sociais,
logo de autorización de pactos reguladores da súa
organización e funcionamento pola Xunta de Gober-
no de colexio, inscribiranse no Rexistro Especial de
Asociacións que para estes efectos se poidan crear
no colexio, no cal figurarán os nomes e circunstan-
cias dos graduados sociais que os integren, así como
os pactos subscritos. Así mesmo, deberá achegarse
copia autorizada da escritura pública ou documento
acreditativo da constitución da asociación.

2. O despacho colectivo comunicará á Xunta de
Goberno, para a súa autorización e inscrición no
rexistro especial, os cambios que se produzan nos
pactos reguladores da súa organización e nos nomes
e circunstancias dos graduados sociais que o inte-
gran.

3. As sociedades profesionais e sociedades multi-
disciplinares deberán, de conformidade coa lei que
as regula, inscribirse no Rexistro de Sociedades Pro-
fesionais que para estes efectos se constituirá no
colexio.

Artigo 34º

1. Todos os graduados sociais integrados nun despa-
cho colectivo deberán estar incorporados individual-
mente ao colexio correspondente como exercentes.

Artigo 35º

1. Os graduados sociais que formen parte dun des-
pacho colectivo responderán conxunta e solidariamen-
te ante o colexio de todas as actuacións e reclamacións

que proveñan do exercicio de actividades propias do
graduado social, realizadas polo despacho ou os seus
compoñentes, sen prexuízo de calquera outra respon-
sabilidade de orde diversa que afecte individual ou
conxuntamente os seus membros.

2. A actuación profesional nos asuntos da competen-
cia do graduado social deberá realizarse en nome de
calquera dos colexiados que integran a asociación.

Artigo 36º

1. Non terá a consideración de despacho colectivo
a agrupación de graduados sociais nun mesmo local
con total independencia profesional.

2. Presumirase a existencia dun despacho colecti-
vo para os efectos da solidariedade prevista no arti-
go anterior cando así se deduza dos signos externos.

TÍTULO III

DOS ÓRGANOS DO COLEXIO

CAPÍTULO PRIMEIRO

DA XUNTA DE GOBERNO

Artigo 37º

1. O goberno dos colexios corresponde:

a) Á Xunta Xeral de Colexiados.

b) Á Xunta de Goberno.

c) Ao presidente.

Artigo 38º

1. O Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra
rexerase por unha Xunta de Goberno, que será o órga-
no de execución e xestión dos acordos da Xunta Xeral,
desempeñará con carácter permanente a administra-
ción do colexio e terá en todo momento a plena repre-
sentación da corporación.

2. Ademais das que se establecen neste estatuto,
serán atribucións da Xunta de Goberno:

A) En xeral:

1ª.-Someter a votación nas xuntas xerais asuntos
concretos de interese colexial, na forma que estable-
za a propia Xunta de Goberno.

2ª.-Resolver sobre a admisión de titulados que
soliciten incorporarse ao colexio.

3ª.-Velar para que os colexiados observen boa con-
duta nas súas relacións cos órganos xurisdicionais,
cos seus compañeiros e cos seus clientes, así como
que no desempeño da súa función profesional des-
preguen a necesaria dilixencia e competencia.
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4ª.-Impedir o exercicio da profesión a aqueles que,
sendo colexiados ou non, a exercesen en forma e
baixo condicións contrarias á legalidade vixente.

5ª.-Impedir o intrusismo e perseguir os infractores
do regulado no número anterior, así como as persoas,
naturais ou xurídicas, que faciliten o devandito irre-
gular exercicio profesional, exercendo fronte a estas
cantas accións xurisdicionais fosen necesarias ou
convenientes.

6ª.-Propoñer á Xunta Xeral a adopción dos acor-
dos que xulque procedentes, en canto á cantidade
que deba satisfacer cada colexiado por dereitos de
incorporación.

7ª.-Propoñer á Xunta Xeral a determinación das
cotas que deben pagar os colexiados exercentes, os
exercentes de empresa, e os non exercentes, para
sostemento das cargas e servizos colexiais.

8ª.-Acordar, se o considera necesario, a imposición
de cotas extraordinarias aos seus colexiados, con apro-
bación da Xunta Xeral.

9ª.-Recadar o importe das cotas establecidas para
o sostemento das cargas do colexio, do Consello de
Colexios da Comunidade Autónoma de Galicia, de
se é o caso, e do Consello Xeral.

10ª.-Convocar eleccións para prover os cargos da
Xunta de Goberno.

11ª.-Convocar xuntas ordinarias e extraordinarias,
sinalando a orde do día para cada unha.

12ª.-Exercer as facultades disciplinarias respecto
aos colexiados, de acordo co previsto nestes estatu-
tos.

13ª.-Propoñer á Xunta Xeral a aprobación dos regu-
lamentos de orde interior que xulgue convenientes.

14ª.-Nomear as comisións ou seccións de colexia-
dos que fosen necesarias para o estudo das materias
que poidan interesar aos fins da corporación e á
defensa e promoción do colectivo profesional.

15ª.-Velar para que no exercicio profesional se
observen as condicións de dignidade e prestixio que
corresponden ao graduado social, provendo o nece-
sario ao amparo daquelas.

16ª.-Informar os colexiados con prontitude de can-
tas cuestións coñeza e poidan afectalos, xa sexa de
índole corporativa, colexial, profesional ou cultural.

B) Con relación aos órganos xurisdicionais:

1ª.-Fomentar e estreitar as relacións de respectuo-
sa cordialidade entre o colexio e os seus colexiados
coa maxistratura e os funcionarios ao servizo da
Administración de xustiza en xeral, e cos xulgados
do social e os seus funcionarios en particular.

2ª.-Promover a organización dun sistema de asis-
tencia que permita contar cos servizos dun graduado
social por parte dos que carezan de recursos econó-
micos para sufragalos.

3ª.-Velar para que no exercicio da función repre-
sentativa que teñan os colexiados, de acordo coa Lei
orgánica do poder xudicial, cumpran estes coas obri-
gas inherentes á súa función, de acordo co disposto
no ordenamento xurídico profesional de aplicación.

4ª.-Velar para que, nos mesmos casos, os gradua-
dos sociais fagan uso dos dereitos concedidos no
artigo 187 da Lei orgánica do poder xudicial e, en
audiencia pública, reunións dos órganos xurisdicio-
nais en que proceda e actos solemnes xudiciais,
usen toga e, en estrados, senten á mesma altura que
as autoridades, funcionarios e profesionais mencio-
nados no devandito precepto.

5ª.-Perseguir, nos mesmos casos, os comportamen-
tos contrarios ao deber de gardar segredo dos asuntos
que os colexiados coñezan por razón da súa actua-
ción profesional e impoñer as sancións disciplinarias
pertinentes.

6ª.-Amparar os colexiados que, nos mesmos supos-
tos, vexan vulnerado o seu dereito a non ser obriga-
dos a declarar sobre os feitos ou noticias de que
coñezan por razón de calquera das modalidades da
súa actuación profesional.

C) Con relación aos organismos oficiais:

1ª.-Defender, cando o xulguen procedente e xusto,
os colexiados no desempeño das funcións da profe-
sión ou con ocasión destas.

2ª.-Promover ante o Goberno, as autoridades e
cantos organismos oficiais cos cales teña relación a
actividade de graduado social canto se considere
beneficioso para o interese común e para a recta e
pronta Administración de xustiza.

3ª.-Emitir informe, de palabra ou por escrito, en
nome do colexio, sobre cantos proxectos ou iniciati-
vas o requiran.

D) Con relación aos recursos económicos do cole-
xio:

1ª.-Recadar, distribuír e administrar os fondos do
colexio.

2ª.-Redactar os orzamentos e render as contas anuais.

3ª.-Propoñer á Xunta Xeral o investimento ou dis-
posición do patrimonio colexial, se se tratar de
inmobles.

3. Corresponde igualmente á Xunta de Goberno
solicitar, de ser o caso e para os efectos do punto 2
do artigo 6º destes estatutos, a autorización singular
prevista no artigo 3 da Lei 16/1989, do 17 de xullo,
de defensa da competencia.
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Artigo 39º

1. A Xunta de Goberno estará composta por un
presidente, cargo que deberá recaer necesariamente
nun colexiado en exercicio e que deberá continuar
séndoo durante todo o seu mandato, que a presidirá,
e un máximo de doce vogais, dos cales dous deberán
ser non exercentes.

Artigo 40º

1. A Xunta Xeral elixirá o cargo de presidente por pro-
clamación e mediante votación nominal expresa. Os car-
gos de vicepresidente, secretario, tesoureiro, interventor-
contador e vicesecretario serán designados pola propia
Xunta de Goberno de entre os vogais elixidos pola Xun-
ta Xeral e por proposta do presidente.

2. Os cargos da Xunta de Goberno, agás o de pre-
sidente, terán unha duración de catro anos, renován-
dose por metade cada dous, e podendo ser reelixidos
sen limitación.

3. O cargo de presidente terá unha duración de
catro (4) anos e poderá ser reelixido por outro perío-
do de igual duración, sen que en ningún caso a per-
manencia no cargo supere o período de oito anos.

Artigo 41º

1. O exercicio dos cargos de presidente e vogal da
Xunta de Goberno terá o carácter de obrigatorio,
honorífico e gratuíto.

2. Poderán ser candidatos todos os colexiados per-
tencentes ao ámbito territorial do colexio que estean
de alta e ao día do pagamento das súas cotas cole-
xiais, cun mínimo de dous anos de colexiación inin-
terrompida, no período inmediatamente anterior á
convocatoria electoral, na modalidade para a que
opta, e que, tendo a condición de electores, non
estean incursos en prohibición ou incapacidade
legal ou estatutaria.

3. Aos colexiados non exercentes que opten a unha
vacante de vogal non exercente computaráselles como
período de colexiación todo o que tivese como exer-
centes libres ou de empresa.

4. Non poderán formar parte das xuntas de gober-
no os que non gocen plenamente dos seus dereitos
civís e corporativos.

Artigo 42º

1. Se por calquera motivo quedar vacante algún ou
algúns dos cargos da Xunta de Goberno antes da
expiración do mandato regulamentario, o cargo
vacante será provisto mediante acordo da propia
Xunta de Goberno, entre colexiados que reúnan as
condicións de elixibilidade para o cargo de que se
trate; os así designados deberanse someter a ratifica-
ción na primeira Xunta Xeral ordinaria que se cele-
bre ou ben extraordinaria que se poida convocar

para o efecto e, en tal caso, exercerán o cargo polo
período de mandato que lle restar ao substituído.

2. Exceptúase o presidente, que se substitúe
regulamentariamente polo vicepresidente ata a pri-
meira xunta xeral ordinaria que se celebre ou a
extraordinaria que poida convocarse para a súa
elección.

3. Tamén se procederá á elección parcial de
vogais, cando non sexa posible cubrir as vacantes
polo sistema previsto no punto 1.

4. Cando non fose posible cubrir máis da metade
das vacantes, o Consello de Colexios Oficiais de
Graduados Sociais de Galicia, ou, no seu defecto, o
Consello Xeral, designará unha xunta provisional
entre o primeiro terzo dos colexiados máis antigos, a
cal convocará eleccións no prazo de trinta días.

CAPÍTULO SEGUNDO

DA ELECCIÓN DA XUNTA DE GOBERNO

Artigo 43º

1. Todos os membros da Xunta de Goberno serán
elixidos por votación axustada ao principio de libre
e igual participación dos colexiados. O voto de cada
colexiado exercente e de empresa terá dobre valor,
mentres que o dos non exercentes e eméritos terá
valor simple.

2. Figurarán como electores todos os inscritos no
censo que estean no exercicio dos seus dereitos e ao
día dos seus deberes colexiais. O censo será forma-
do pola Xunta de Goberno ou, de ser o caso, pola
xunta provisional, constarán nel todos os colexiados
incorporados ao colexio cun mes de antelación á
data de convocatoria das eleccións e incluirá todos
os datos que fagan posible a elección. a propia Xun-
ta de Goberno ou, de ser o caso, a xunta provisional,
resolverá as reclamacións que se poidan suscitar,
dentro dos tres días seguintes ao da súa presenta-
ción, que, en todo caso, se deberá producir non máis
tarde do quinto día anterior ao da elección.

3. Poderán ser candidatos os colexiados que,
gozando da condición de electores, non estean
incursos en prohibición ou incapacidade legal ou
estatutaria, conten polo menos coa antigüidade no
colexio que exixen estes estatutos e sexan procla-
mados de acordo coas normas e condicións estatu-
tarias.

4. Tamén poderán ser candidatos os colexiados
que, procedentes doutro colexio e gozando da condi-
ción de electores, non estean incursos en prohibi-
ción ou incapacidade legal ou estatutaria no colexio
de procedencia, o cal procederá a certificar a alta
colexial e a trasladar o expediente. Estes colexiados
conservarán a antigüidade e modalidade colexial do
colexio de procedencia.
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Artigo 44º

1. A votación para a elección dos membros da Xun-
ta de Goberno exercerase persoalmente en forma
secreta ao celebrarse a xunta xeral ordinaria de cada
exercicio ou na extraordinaria que para estes efectos
se deberá convocar nos casos de vacante do presi-
dente ou da maioría dos vogais. A Xunta de Goberno
poderá tamén convocar xunta extraordinaria co único
obxecto de celebrar separadamente a elección.

2. As votacións para esta elección de cargos
vacantes da Xunta de Goberno serán sempre por
papeleta editada polo colexio e non serán válidas as
designacións feitas por aclamación.

3. As papeletas serán azuis (voto dobre) para cole-
xiados exercentes e de empresa, e brancos (voto sim-
ple) para os colexiados non exercentes e eméritos.

4. Poderase exercer o voto por correo, que se debe-
rá realizar por correo certificado, en sobre dirixido á
secretaría do colexio.

5. Para que o voto por correo sexa válido deberá
enviarse nun sobre que conteña fotocopia do carné
de colexiado ou DNI e o sobre de votación coa pape-
leta dentro, co fin de identificar o colexiado que o
envía, así como garantir o segredo do voto.

Artigo 45º

1. A convocatoria das eleccións faraa o polo vice-
presidente en caso de elección unicamente do presi-
dente e, nos demais casos, a Xunta de Goberno ou,
de ser o caso, a xunta provisional, cunha antelación
polo menos de trinta días naturais, e terá que enviar
con esta o calendario electoral en que se cumprirá o
estipulado nestes estatutos.

2. As candidaturas deberán presentarse en horas
de oficina na secretaría de colexio e con quince días
naturais de antelación, como mínimo, ao da realiza-
ción das eleccións. Poderán ser conxuntas ou indivi-
duais e deberán subscribilas só os candidatos.
Deberán incluír na solicitude a clase de colexiación,
estar en pleno desfrute dos seus dereitos colexiais, e
conterá o previo compromiso de prestar xuramento
ou promesa segundo o establecido no Real decre-
to 707/1979, do 5 de abril, así como obediencia ao
ordenamento xurídico profesional contido nestes
estatutos.

3. A proclamación de candidatos faraa a Xunta de
Goberno ou, de ser o caso, a xunta provisional, den-
tro dos dous días hábiles seguintes ao da finaliza-
ción do prazo para presentar as candidaturas. Segui-
damente porao no taboleiro de anuncios e comunica-
rállelo aos interesados, sen prexuízo de que o cole-
xio poida remitir tamén comunicacións individuais
aos seus membros. As impugnacións que se produ-
zan, que se deberán interpoñer no prazo de dous
días hábiles desde a notificación do acordo, serán

resoltas pola mesma Xunta de Goberno antes da rea-
lización da votación.

Artigo 46º

1. A mesa electoral estará integrada por tres mem-
bros designados pola propia da Xunta de Goberno,
excluídos os que sexan candidatos e os asociados ou
parentes o ata terceiro grao inclusive por consangui-
nidade ou afinidade dos candidatos.

Serán presidente e secretario da mesa os que o
sexan da Xunta de Goberno, ou quen designe a Xun-
ta de Goberno para substituílos.

A mesa electoral tomará os seus acordos por maio-
ría de votos dos seus compoñentes.

2. Cando o número de candidatos proclamados
resulte igual ou inferior ao dos vogais da xunta que
se van elixir, a proclamación equivalerá á elección,
e esta, polo tanto, non se deberá efectuarse. Produ-
ciranse as mesmas consecuencias cando se trate da
elección só de presidente e se proclame un único
candidato.

3. Os candidatos proclamados poderán efectuar, á
súa custa, as actividades de campaña electoral axus-
tadas ao ordenamento xurídico. Non se poderán uti-
lizar para tal efecto locais nin outros medios mate-
riais ou persoais do colexio, agás o dereito a que se
lles facilite unha copia do censo electoral, así como
os sobres e papeletas para a elección e, de ser o
caso, xogos de etiquetas cos enderezos de todos os
colexiados.

4. Cada candidatura conxunta ou cada candidato
individual poderá designar outro colexiado que
actúe como interventor na mesa electoral, e iso
deberá comunicalo por escrito á Xunta de Goberno,
polo menos, con cinco días de antelación ao da vota-
ción. A Xunta de Goberno facilitaralle ao designado
un documento acreditativo.

Artigo 47º

1. A votación levarase a cabo coincidindo co inicio
da Xunta Xeral e terá unha duración mínima de
dúas horas.

2. A votación realizarase en dúas urnas separadas,
unha para colexiados exercentes e de empresa, e
outra para non exercentes e eméritos. Os electores
entregarán persoalmente a quen presida a mesa as
súas papeletas de voto, introducidas en sobre oficial,
e este introduciraas na urna correspondente, e ano-
taraos na lista do censo. Votarán en último lugar os
interventores, se os houber, e os membros da mesa.
Por fin, introduciranse nas urnas os votos recibidos
por correo que cumpran os requisitos estatutarios.

3. Para os efectos de votación sinalaranse cun X os
candidatos aos cales se desexe votar, fixándose como
tope de votación por colexiado o número de vacantes
motivo das eleccións.
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4. Serán válidos unicamente as papeletas e sobres
oficiais entregados polo colexio aos candidatos e
electores, os que terán unhas e outros á súa disposi-
ción, na sede colexial, antes e durante a votación.

5. O escrutinio, realizado pola mesa electoral, será
público e o secretario autorizará a correspondente
acta, que subscribirán os interventores e os demais
membros da mesa. Incluiranse as reclamacións a
que houber lugar, que serán imprescindibles para
ulteriores recursos. Só se conservarán aquelas pape-
letas que fosen obxecto de impugnación.

6. Contra os acordos das Xunta de Goberno e mesa
electoral relativos ás eleccións poderán interpoñerse
os recursos, que non terán efectos suspensivos, esta-
blecidos con carácter xeral nestes estatutos.

Artigo 48º

1. No prazo de cinco días desde a constitución da
Xunta de Goberno comunicarase esta ao Consello
Xeral e, de ser o caso, ao Consello de Colexios Ofi-
ciais de Graduados Sociais de Galicia, e, a través
destes, ao ministerio e á consellería autonómica
correspondentes, participando a súa composición e o
cumprimento dos requisitos legais. Procederase de
igual forma cando se produzan modificacións.

2. Os elixidos como presidente e demais membros
da Xunta de Goberno, antes de tomaren posesión
dos seus cargos, deberán proceder a prestar o xura-
mento ou promesa establecidos no Real decre-
to 707/1979, do 5 de abril, así como obediencia ao
ordenamento xurídico profesional contido nestes
estatutos.

3. O presidente tomará posesión no acto de ser eli-
xido, e os demais membros na primeira Xunta de
Goberno.

CAPÍTULO TERCEIRO

DOS CARGOS E DO FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO

Artigo 49º

1. O presidente exercerá a representación oficial e
legal do colexio, tanto en xuízo como fóra del, e nas
relacións cos poderes públicos e autoridades; será o
executor dos acordos do colexio; convocará e presi-
dirá as sesións das xuntas xerais e das xuntas de
Goberno, así como das comisións de traballo ás
cales asista; coordinará o labor dos distintos órganos
colexiais, presidindo todos eles cando asista, e
resolverá os empates co seu voto de calidade se
aqueles subsistisen durante dúas votacións sucesi-
vas.

2. O presidente do colexio asumirá igualmente por
delegación todas as funcións do colexio nos casos de
urxencia que así o requiran, e poderá adoptar as
resolucións e medidas pertinentes baixo a súa res-

ponsabilidade e coa reserva de sometelos ao coñece-
mento e validación da Xunta de Goberno.

3. O presidente do colexio será o ordenador dos
cobramentos e dos pagamentos, asinando a docu-
mentación colexial, e autorizando co seu visto e pra-
ce as certificacións expedidas polo secretario e as
actas da Xunta Xeral e da de Goberno. A ordenación
de cobramentos e pagamentos poderá delegala con
carácter xeral no tesoureiro; neste caso o presidente
autorizaraas co seu visto e prace.

4. Incúmbelle ao presidente do colexio, en particu-
lar, fomentar e manter entre todos os colexiados rela-
cións de compañeirismo e a tutela dos dereitos da
profesión, do colexio e dos seus integrantes, ademais
de cantas atribucións determinen estes estatutos.

Artigo 50º

1. O vicepresidente e, de ser o caso, os vicepresi-
dentes pola súa orde, substituirán o presidente can-
do este non poida exercer as súas funcións e en
todas aquelas comisións que lles encomende o pre-
sidente, con carácter permanente ou ocasional e é
necesario que este informe do desenvolvemento dos
seus labores.

2. Nos casos xustificados, o vicepresidente ou
vicepresidentes tamén poderán representar o colexio
para todos os efectos legais, e, no caso de imposibi-
lidade do presidente, asistirán en lugar deste ás reu-
nións do Consello Xeral con todos os seus dereitos e
obrigas.

Artigo 51º

1. Correspóndelle ao secretario redactar as actas,
correspondencia e comunicacións oficiais, dirixir os
traballos administrativos do colexio e levar o arqui-
vo e custodia da súa documentación.

2. O secretario terá tamén ao seu cargo a expedi-
ción de certificacións, co visto e prace do presidente,
legalización de sinatura de colexiados e redacción da
memoria anual do colexio.

3. O control directo e inmediato de todos os servizos
colexiais e das persoas afectas ao seu equipo corres-
ponderalle ao secretario.

4. Por acordo da Xunta Xeral, os colexios poderán
contratar un xerente, profesional na materia e non
colexiado. A propia Xunta Xeral poderá establecer
que a Xerencia a poida ocupar un graduado social
colexiado. En todo caso, o nomeamento e remoción
corresponderá á Xunta de Goberno, e o xerente
desempeñará as funcións de xestión administrativa
propias de toda Xerencia, sen menoscabo das fun-
cións estatutarias dos cargos electivos, salvo expre-
sa delegación para concretos casos que acorden o
presidente, o secretario ou calquera membro da
Xunta de Goberno das súas facultades executivas
estatutariamente recoñecidas a cada un.
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Artigo 52º

1. O tesoureiro materializará a recadación e custo-
dia dos fondos do colexio; dará a estes o investimento
que corresponda segundo os acordos da Xunta de
Goberno; levará inventario dos bens do colexio, dos
cales será administrador, e ingresará e retirará fondos
das contas bancarias, conxuntamente co presidente.

2. Así mesmo, onde non haxa contador, o tesourei-
ro asumirá as funcións deste sinaladas no artigo
seguinte.

Artigo 53º

1. Ao interventor-contador correspóndelle a inter-
vención de todos os documentos contables, así como
a redacción, para a súa aprobación pola Xunta Xeral
de todos os balances, contas e orzamentos, e o seu
control.

2. O tesoureiro e o interventor-contador, se o hou-
ber, substitúense reciprocamente en caso de vacan-
te ou ausencia por calquera causa.

Artigo 54º

1. Os cargos de vicepresidente segundo ou sucesi-
vos ou de vicesecretario substituirán, respectiva-
mente, o vicepresidente ou vicepresidentes, pola súa
orde, e o secretario.

Artigo 55º

1. As xuntas de goberno reuniranse, polo menos,
unha vez ao mes, salvo o que cada colexio considere
como período de vacacións e, en todo caso, sempre
que as convoque o presidente ou o soliciten a cuar-
ta parte dos seus compoñentes.

2. A convocatoria acordaraa o presidente e inclui-
rá a orde do día, sen prexuízo de tratarse aqueles
asuntos que aquel declare urxentes, ben que neste
caso non se poderán adoptar acordos sobre estes.

3. As xuntas de Goberno quedarán validamente
constituídas de concorreren a maioría dos seus com-
poñentes.

4. A asistencia ás sesións da Xunta de Goberno será
obrigatoria para todos os seus membros. Será causa
de cesamento e conseguinte substitución regulamen-
taria, acordados pola propia xunta, a falta de asisten-
cia inxustificada a tres sesións consecutivas ou cinco
alternas no prazo dun ano.

Artigo 56º

A Xunta de Goberno poderá nomear, de entre os seus
membros, os compoñentes das comisións seguintes:

1. Comisión de Cultura, que terá por misión:

a) A organización de cursos, conferencias e colo-
quios que se crean convenientes para a formación e
perfeccionamento dos colexiados.

b) A organización, actualización e posta ao día da
biblioteca do colexio, que comprenderá, principal-
mente, obras e revistas de carácter profesional.

c) O servizo de información científica e técnica para
os colexiados.

d) A edición da revista ou boletín que publique o
colexio para a información dos seus membros e dos
organismos e entidades relacionadas co seu labor.

e) A organización e desenvolvemento, con carác-
ter permanente, de seminarios ou equipos de traba-
llo dedicados a afondar nas materias sociais e labo-
rais.

2. Comisión de Relacións Públicas: terá o labor de
propoñer e informar a Xunta de Goberno sobre asun-
tos de interese para a corporación, asistencia a actos
en que debe estar representado o colexio; a planifi-
cación e desenvolvemento de actos públicos; contac-
tos cos medios de comunicación social e organiza-
ción de campañas de prensa, así como participación
dos colexiados en congresos e asembleas sobre pro-
blemas sociais e laborais.

3. Comisión de Ética: que deberá informar a xunta
sobre as actividades dos colexiados que non se axus-
ten á ética e á honra profesional.

4. Comisión de Intrusismo: que velará por que per-
soas ou entidades alleas á profesión de graduado
social non invadan a súa esfera de acción contravin-
do os preceptos vixentes sobre a materia, efectuando
propostas, á Xunta de Goberno, dos correspondentes
expedientes administrativos ou accións ante a xuris-
dición que proceda, unha vez practicada sucinta
información das denuncias e documentos que se lles
comuniquen.

5. Ademais das comisións que establecen os esta-
tutos, a Xunta de Goberno poderá crear todas aque-
las que xulgue oportunas, xa sexa con carácter per-
manente ou transitorio, determinando as súas res-
pectivas misións e labores e o réxime do seu funcio-
namento.

6. Todas as comisións e ponencias serán presidi-
das polo presidente do colexio, se asistir, ou polo
membro da Xunta de Goberno que designa aquel. Os
seus acordos terán o carácter de propostas, que
deberán ser elevadas á Xunta de Goberno para a súa
aprobación ou desestimación.

Artigo 57º

1. A Xunta de Goberno poderá propoñer a desig-
nación de delegados en todas aquelas localidades a
que alcance a súa xurisdición e nas demarcacións
que se xulgue conveniente, e poderá suprimilas can-
do o considere oportuno.



Nº 176 � Xoves, 11 de setembro de 2008 16.957DIARIO OFICIAL DE GALICIA

CAPÍTULO CUARTO

DAS XUNTAS XERAIS

Artigo 58º

As xuntas xerais do colexio, que poden ser ordina-
rias ou extraordinarias, son o órgano supremo de deci-
sión colexial. Intégranas a totalidade dos graduados
sociais adscritos ao colexio que se atopen no pleno
desfrute dos seus dereitos.

Artigo 59º

1. A xunta xeral ordinaria celebrarase dentro do pri-
meiro trimestre de cada ano para tratar, como mínimo,
os asuntos seguintes:

1º. Lectura e aprobación, se é o caso, da acta da
xunta anterior.

2º. Exame e aprobación, se é o caso, da memoria
anual.

3º. Exame e votación do balance e contas anuais
de ingresos e gastos e do orzamento para o exercicio.

4º. Exposición polo presidente da actuación e desen-
volvemento do colexio durante o ano anterior, e do
estado en que se atopen as xestións realizadas en
defensa dos intereses dos colexiados.

5º. Proposicións da Xunta de Goberno.

6º. Proposicións, rolda de intervencións libres dos
colexiados.

7º. Elección de cargos vacantes, cando procedese,
e salvo que a Xunta de Goberno tivese acordado con-
vocar para iso Xunta Extraordinaria co único obxec-
to de celebrala separadamente.

2. O Consello Xeral ou, de ser o caso, o Consello
de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de Gali-
cia, poderá autorizar que a realización da Xunta
Xeral Ordinaria teña lugar durante o segundo tri-
mestre do ano, se concorre causa bastante para iso e
por petición da Xunta de Goberno respectiva.

Artigo 60º

1. As proposicións dos colexiados ante a Xunta
Xeral Ordinaria deberán ser entregadas á Xunta de
Goberno, para que esta as examine e forme criterio
sobre estas, cunha antelación mínima de cinco días
hábiles respecto da data en que debe ter lugar a reu-
nión, e deberán levar como mínimo a sinatura de dez
colexiados, dos cales sete como mínimo serán exer-
centes. A Xunta Xeral acordará, despois da súa lec-
tura, se procede ou non discutir as proposicións así
formuladas.

2. Dos requisitos anteriores exceptúanse as propo-
sicións incidentais e de orde que presenten durante
a realización da xunta un ou varios asistentes, sobre
a procedencia dos cales resolverá o que presida.

Artigo 61º

1. As convocatorias ás xuntas xerais ordinarias ou
extraordinarias faranse sempre por escrito e enviara-
se a cada un dos colexiados polos medios que habi-
tualmente se utilicen no colexio.

2. A convocatoria deberá cursarse polo menos con
oito días hábiles de antelación ao da súa realización.
En caso de urxencia, ao xuízo da Xunta de Goberno
ou do presidente, poderá reducirse este prazo a cin-
co días hábiles.

Artigo 62º

1. As xuntas xerais extraordinarias convocaranse
por iniciativa da Xunta de Goberno ou ben por soli-
citude por escrito dunha terceira parte dos colexia-
dos, na cal expresarán as causas que xustifiquen a
petición, dirixida á Xunta de Goberno e puntuali-
zando os asuntos concretos que se deban estudar,
con excepción de calquera outro.

2. A Xunta de Goberno só poderá denegar a con-
vocatoria cando a petición que cumpra os requisitos
expresados sexa contraria á lei ou allea aos fins
colexiais. Noutro caso, iniciará os debates o primei-
ro asinante da petición.

3. A Xunta Xeral Extraordinaria deberá ter lugar
no prazo de trinta días naturais, computados desde o
acordo da Xunta de Goberno ou desde a presenta-
ción da solicitude.

Artigo 63º

1. As xuntas xerais ordinarias e extraordinarias
terán lugar sempre no día e hora sinalados, ben sexa
en primeira convocatoria, se asistiren como mínimo
a metade máis un dos colexiados, ou en segunda,
trinta minutos despois, calquera que sexa o número
dos asistentes.

2. O presidente dirixirá os debates, poderá conceder
ou suspender o uso da palabra, e chamará á orde os
colexiados que se excedesen na extensión ou alcance
das súas discusións, non cinguíndose á materia discu-
tida, ou faltasen ao respecto á súa autoridade, a algún
compañeiro, á xunta ou á asemblea, podendo expulsar
do local a quen, chamado á orde dúas veces, o deso-
bedecese.

3. Como regra xeral, nos temas que sexan obxecto
de debate só se permitirán, como máximo, dúas
quendas a prol e dúas en contra, salvo nos asuntos
de excepcional interese ao criterio do presidente.

4. As xuntas xerais non se darán por rematadas
mentres non se discutisen e recaese acordo sobre
todos os puntos da orde do día. Non obstante, salvo
os casos de elección para cargos da Xunta de
Goberno, poderán ser suspendidas por quen as pre-
sida cando as sesións se prolonguen máis de catro
horas, e continuarán o mesmo día ou o seguinte
hábil.
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Artigo 64º

1. As votacións realizadas nas xuntas xerais serán de
tres clases: ordinaria, nominal e por papeleta. Enten-
derase que existe unanimidade nunha votación cando,
ao preguntar o presidente se se aproba o asunto some-
tido a debate, ningún colexiado manifeste o contrario.
En todo caso, o presidente poderá propoñer que se
celebre votación.

2. A votación ordinaria verificarase levantándose
primeiro os que aproben a cuestión que se debate, e
despois os que a desaproben, e efectuarase sempre
que a pida un colexiado.

3. A votación nominal realizarase dicindo cada
colexiado asistente os seus dous apelidos, seguido
da palabra «si», «non» ou abstención, e terá lugar
cando o soliciten cinco colexiados como mínimo.

4. A votación por papeleta deberá realizase cando
afecte cuestións persoais dun ou máis colexiados,
cando a pida a terceira parte dos asistentes á xunta
ou a propoña o presidente. As votacións para o
nomeamento de cargos vacantes da Xunta de Gober-
no serán sempre por papeletas, e non serán válidas
as designacións feitas por aclamación.

5. En toda votación, o sufraxio de cada colexiado
en exercicio ou exercente de empresa terá o valor de
dobre, mentres que o do non exercente será estima-
do simple.

6. Os colexiados, para o efecto de votación dos dis-
tintos puntos da orde do día, nas xuntas xerais pode-
rán delegar voto noutro colexiado.

Artigo 65º

Sen prexuízo do establecido nestes estatutos para a
elección de cargos vacantes da Xunta de Goberno, o
secretario da corporación será o encargado de escrutar
os votos emitidos nas xuntas xerais nos demais casos,
e poderán auxilialo dous asistentes á reunión designa-
dos pola propia Xunta Xeral para intervir na devandi-
ta función.

Artigo 66º

1. Os colexiados poden exercer o dereito de censu-
rar o presidente ou algún dos membros da Xunta de
Goberno, ou esta en pleno.

2. A petición de moción de censura deberá vir
subscrita por unha terceira parte dos compoñentes
do colexio e só se poderá adoptar en xunta xeral
extraordinaria convocada expresamente con este só
obxecto.

3. Para que se realice a xunta xeral será necesario
que asistan a ela a maioría absoluta dos colexiados.
A mesma maioría absoluta deberá votar favorable-
mente a censura para que esta prospere.

4. Cando prosperase a moción de censura, proce-
derase a prover os cargos vacantes de acordo co pre-
visto para tal suposto nestes estatutos, dando coñe-
cemento de todo iso ao Consello Xeral e ao Consello
Galego de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de
Galicia, de ser o caso.

TÍTULO IV

DO RÉXIME ECONÓMICO DO COLEXIO

Artigo 67º

1. O sostemento económico do colexio correspon-
deralles aos colexiados, mediante o pagamento das
cotas de entrada e mensuais que serán fixadas pola
respectiva Xunta Xeral, por proposta da Xunta de
Goberno.

2. Ademais, formarán parte dos seus ingresos:

a) Os dereitos por recoñecemento ou legalización
de sinatura dos colexiados, pola expedición de cer-
tificacións e por compulsa de documentos.

b) As subvencións, donativos e bens que reciban
por calquera título.

c) Os importes das prestacións de servizos aos cole-
xiados.

d) Cantos outros recursos directos ou indirectos
poidan dispoñer ou crear logo de acordo de Xunta
Xeral, incluídas derramas extraordinarias.

Artigo 68º

1. Os fondos e patrimonio do colexio investiranse
exclusivamente nas atencións inherentes á súa exis-
tencia e competencias corporativas.

2. A Xunta de Goberno en pleno, salvo aqueles
vogais que salven expresamente o seu voto, serán
responsables dos investimentos e do uso dos fondos
e do patrimonio, así como dos prexuízos que a estes
poidan sobrevir por incumprimento das disposicións
legais, regulamentarias e estatutarias e dos acordos
da Xunta Xeral, Consello Galego de Colexios Ofi-
ciais de Graduados Sociais, e do Consello Xeral.

3. A corrección das contas e a realidade dos seus
ingresos e gastos deberá ser auditada, mediante
informe emitido por persoa externa ao colexio, debi-
damente habilitada, cando se produza a renovación
ordinaria, total ou parcial, dos seus órganos directi-
vos, sen prexuízo da función fiscalizadora que lles
corresponde aos organismos públicos legalmente
habilitados para iso.

4. En caso de disolución do colexio, logo de cumprir
todas as obrigas pendentes, o sobrante, se o houber,
quedará á disposición do Consello Xeral ou do Conse-
llo Galego de Colexios Oficiais de Graduados Sociais.
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TÍTULO V

DO RÉXIME DE RESPONSABILIDADE DOS COLEXIADOS

CAPÍTULO PRIMEIRO

DA RESPONSABILIDADE PENAL

Artigo 69º

Os graduados sociais están suxeitos a responsabi-
lidade penal polos delitos e faltas que cometan no
exercicio da súa profesión.

CAPÍTULO SEGUNDO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Artigo 70º

Os graduados sociais están suxeitos a responsabili-
dade civil cando, por dolo ou neglixencia, danen os
intereses que tivesen confiados no exercicio da súa
profesión; esta responsabilidade será exixible confor-
me a lexislación ordinaria ante os tribunais de xustiza.

CAPÍTULO TERCEIRO

DA RESPONSABILIDADE ANTE OS ÓRGANOS XURISDICIONAIS

Artigo 71º

Na súa actuación ante os órganos xurisdicionais os
graduados sociais están suxeitos ás correccións disci-
plinarias establecidas na Lei orgánica do poder xudi-
cial e nas leis procesuais.

CAPÍTULO CUARTO

DA RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA

SECCIÓN PRIMEIRA

FALTAS E SANCIÓNS

Artigo 72º

As faltas cometidas polos graduados sociais poden
ser moi graves, graves e leves.

Artigo 73º

Son faltas moi graves:

a) Os actos e omisións que constitúan ofensa grave
á dignidade da profesión, ás regras éticas que a gober-
nan e aos deberes establecidos nestes estatutos.

b) A comisión de delitos dolosos, en calquera grao
de participación, como consecuencia do exercicio da
profesión.

c) A infracción ao réxime de incompatibilidades esta-
blecido nos estatutos.

d) O atentado contra a dignidade ou honra dos
membros do Consello Xeral, do Consello Galego de
Colexios Oficiais de Graduados Sociais de Galicia, e
da Xunta de Goberno cando actúen no exercicio das

súas funcións e contra os compañeiros no exercicio
profesional.

e) A alteración maliciosa dos datos consignados en
documentos que expidan ou outorguen.

f) A realización de actos de competencia ilícita ou
desleal.

g) O intrusismo profesional e o seu encubrimento.

h) O exercicio das funcións profesionais sen estar
dado de alta como exercente.

i) A reincidencia en falta grave.

Artigo 74º

Son faltas graves:

a) A demora, neglixencia ou descoidos reiterados
no cumprimento dos deberes profesionais e corpora-
tivos que causen notorio prexuízo ou quebrantamen-
to.

b) O incumprimento das normas estatutarias ou dos
acordos adoptados polos órganos colexiais no ámbito
da súa competencia.

c) O reiterado incumprimento da obriga de atender
ás cargas colexiais salvo que constitúa falta de maior
gravidade.

d) A falta de respecto, por acción ou omisión, aos
membros do Consello Xeral, do Consello Galego de
Colexios Oficiais de Graduados Sociais de Galicia, e
da Xunta de Goberno cando actúen no exercicio das
súas funcións.

e) A desconsideración grave a autoridades, clien-
tes ou compañeiros no exercicio da profesión.

f) A inasistencia inxustificada a unha citación do
presidente do Consello Xeral, autonómico ou do
colexio cando iso cause grave prexuízo á corpora-
ción.

g) O incumprimento da obriga de información ao
colexio acerca da utilización de medios publicitarios
para dar a coñecer os seus servizos como graduado
social, así como a infracción das normas que sobre
publicidade dispoñan os órganos colexiais, e a reali-
zación de publicidade sen obter a autorización da
Xunta de Goberno.

h) O incumprimento das prescricións establecidas
sobre comunicación ou, de ser o caso, autorización,
de oficinas, sucursais ou despachos colectivos.

i) O incumprimento do deber de solicitar a venia
nos termos establecidos nestes estatutos.

j) Os actos e omisións descritos nas letras a), b), c),
d) e f) do artigo anterior cando non tivesen entidade
suficiente para ser considerados como moi graves.
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Artigo 75º

Son faltas leves:

a) A demora ou neglixencia no desempeño das fun-
cións profesionais que teñan encomendadas, sempre
que non ocasione prexuízo ou quebrantamento noto-
rio.

b) A falta de respecto aos membros de Consello
Xeral, do Consello Autonómico e da Xunta de
Goberno no exercicio das súas funcións, cando non
constitúa falta grave ou moi grave.

c) Os actos enumerados no artigo anterior cando
non tivesen entidade suficiente para ser considera-
dos como graves.

Artigo 76º

As sancións que poden impoñerse son:

1. Por faltas moi graves:

a) Suspensión do exercicio da profesión por prazo
superior a seis meses sen exceder dous anos.

b) Suspensión dos dereitos colexiais por prazo supe-
rior a seis meses sen exceder dous anos.

c) Expulsión do colexio

2. Por faltas graves:

a) Suspensión do exercicio da profesión por un
prazo non superior a seis meses.

b) Suspensión dos dereitos colexiais por un prazo
non superior a seis meses.

3. Por faltas leves:

a) Reprensión privada.

b) Apercibimento por escrito.

SECCIÓN SEGUNDA

PROCEDEMENTO

Artigo 77º

1. Corresponde á Xunta de Goberno a incoación do
expediente disciplinario e o nomeamento de instru-
tor na persoa da xunta en quen se delegue e, de ser
o caso, do secretario.

2. A imposición de sancións é da exclusiva compe-
tencia da Xunta de Goberno, que adoptará os seus
acordos por maioría de votos emitidos secretamente
entre os membros presentes en sesión convocada
para o efecto, excluído o membro da Xunta de
Goberno que realizase a función de instrutor do
expediente.

3. A sanción que se vaia impoñer por falta moi gra-
ve debe ser adoptada pola Xunta de Goberno
mediante votación secreta e coa conformidade das

dúas terceiras partes dos membros compoñentes
dela. O membro da xunta que, inxustificadamente,
non concorrese, deixará de pertencer ao órgano rei-
tor do colexio.

Artigo 78º

1. As facultades disciplinarias en relación cos
membros das xuntas de Goberno do Colexio de Gra-
duados Sociais de Pontevedra corresponde ao conse-
llo de Colexios de Galicia ou, noutro caso, ao Conse-
llo Xeral.

2. Contra os acordos do Consello de Colexios de
Galicia ou do Consello Xeral, nos casos previstos
nos parágrafos precedentes, caberá recurso de repo-
sición ante o propio consello, como previo ao recur-
so contencioso-administrativo.

Artigo 79º

Na imposición das sancións deberase gardar a
debida proporción entre a gravidade do feito consti-
tutivo da infracción e a sanción aplicada; teránse en
consideración especialmente a existencia de inten-
cionalidade ou reiteración e a natureza dos prexuí-
zos causados como criterios para a gradación da san-
ción.

Artigo 80º

1. As sancións disciplinarias executaranse unha vez
que sexan firmes en vía administrativa.

2. As sancións que impliquen suspensión do exer-
cicio da profesión ou expulsión dun colexio serán
comunicadas ao Consello Xeral de Graduados
Sociais conforme o establecido no artigo 94.2º do
Real decreto 1415/2006, do 1 de decembro, polo
que se aproban os estatutos xerais dos colexios ofi-
ciais de graduados sociais.

Artigo 81º

1. A responsabilidade disciplinaria dos colexiados
extínguese polo cumprimento da sanción, a morte do
colexiado, a prescrición da falta e a prescrición da
sanción.

2. A baixa no colexio non extingue a responsabili-
dade disciplinaria contraída durante o período de
alta, senón que se dará por concluído o procedemen-
to disciplinario e a sanción quedará en suspenso
para ser cumprida se o colexiado causase novamen-
te alta no colexio.

SECCIÓN TERCEIRA

PRESCRICIÓN

Artigo 82º

1. As faltas moi graves prescribirán aos tres anos, as
graves aos dous anos e as leves ao ano.
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2. O prazo de prescrición das infraccións comeza-
rá a contarse desde o día en que a infracción se
cometese ou desde que a Xunta de Goberno ou con-
sello correspondente tivesen coñecemento da súa
comisión.

3. Interromperá a prescrición a iniciación, con
coñecemento do colexiado, do procedemento sancio-
nador, continuándose de novo o prazo de prescrición
se o expediente sancionador estivese paralizado
durante máis de dous meses por causa non imputa-
ble ao colexiado inculpado.

Artigo 83º

1. As sancións impostas por faltas moi graves
prescribirán aos tres anos, as impostas por faltas
graves aos dous anos e as impostas por faltas leves
ao ano.

2. O prazo de prescrición das sancións comezará
a contarse desde o día seguinte a aquel en que
adquira firmeza a resolución pola que se impón a
sanción.

3. Interromperá a prescrición a iniciación, con
coñecemento do colexiado, do procedemento de exe-
cución, volvendo transcorrer de novo o prazo se
aquel está paralizado durante máis de seis meses por
causa non imputable ao colexiado sancionado.

4. O prazo de prescrición da sanción cando o cole-
xiado sancionado quebranta o seu cumprimento
comezará a contarse desde a data do quebrantamento.

SECCIÓN CUARTA

ANOTACIÓN DE CORRECCIÓNS E SANCIÓNS DISCIPLINARIAS

Artigo 84º

1. As correccións disciplinarias que lle impoñan os
xulgados ou tribunais ao graduado social faranse cons-
tar no expediente persoal deste.

2. As sancións disciplinarias corporativas faranse
constar en todo caso no expediente persoal.

SECCIÓN QUINTA

CANCELACIÓN DE SANCIÓNS DISCIPLINARIAS

Artigo 85º

1. A anotación das sancións de reprensión privada
e apercibimento por escrito quedarán canceladas
polo transcurso do prazo de seis meses desde que
adquiriu firmeza, se durante ese tempo non dese
lugar o sancionado a outro procedemento disciplina-
rio que remate coa imposición de sanción.

2. A anotación da sanción de suspensión poderá
cancelarse, por instancia do interesado, cando trans-
corran polo menos dous ou catro anos desde a impo-
sición firme da sanción, segundo se trate de falta
grave ou moi grave, e durante este tempo non dese

lugar o sancionado a novo procedemento disciplina-
rio que remate coa imposición de sanción.

3. O colexiado sancionado coa expulsión do cole-
xio poderá solicitar da Xunta de Goberno a rehabili-
tación cando transcorran polo menos seis anos des-
de a imposición firme da sanción. Para tal efecto,
instruirase o oportuno expediente, con audiencia do
interesado, que resolverá a Xunta de Goberno de
forma motivada en votación secreta, e será necesario
o voto favorable das dúas terceiras partes dos seus
membros.

TÍTULO VI

DO RÉXIME DOS ACORDOS E A SUA IMPUGNACIÓN

Artigo 86º

Os acordos da Xunta Xeral e da Xunta de Gober-
no do colexio, e as decisións do presidente e demais
membros dos órganos colexiados, ditadas no exerci-
cio das súas funcións, serán inmediatamente execu-
tivos, salvo que o propio acordo estableza outra cou-
sa ou se refira ao réxime disciplinario dos colexia-
dos.

Artigo 87º

1. En cada colexio levaranse obrigatoriamente dous
libros de actas onde se transcribirán separadamente
as correspondentes á Xunta Xeral e á Xunta de
Goberno.

2. As actas serán asinadas polo presidente ou por
quen o substituíse na presidencia e polo secretario
ou quen desempeñase as súas funcións.

Artigo 88º

1. Contra acordos ou decisións do presidente e dos
demais membros da Xunta de Goberno poderase
recorrer ante esta no prazo de quince días, contados
desde a súa publicación ou, de ser o caso, notifica-
ción aos colexiados ou persoas que afecte. A Xunta
de Goberno deberá resolver de forma expresa a
impugnación no prazo de quince días, entendéndose
desestimada se transcorre o citado prazo sen recaer
resolución.

2. Contra a resolución expresa ou presunta do refe-
rido recurso caberá interpoñer recurso de alzada na
forma prevista no artigo seguinte.

Artigo 89º

1. Os acordos adoptados pola Xunta de Goberno do
Colexio de Pontevedra poderán ser obxecto de recur-
so de alzada ante o Consello de Colexios de Galicia,
ou, de ser o caso, ante o Consello Xeral dentro do
prazo dun mes desde a súa publicación, ou, de ser o
caso, notificación aos interesados.

2. O recurso presentarase ante a Xunta de Gober-
no que ditou o acordo, que deberá remitilo ao conse-
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llo correspondente no prazo de dez días, co seu
informe e cunha copia completa e ordenada do expe-
diente.

3. A interposición do recurso deberá expresar:

a) O nome e apelidos do recorrente así como a iden-
tificación do medio e, de ser o caso, do lugar que se
sinale para os efectos de notificacións.

b) O acto contra o cal se recorre e a razón da súa
impugnación.

c) Lugar, data e identificación persoal do recorrente.

d) Órgano ao cal se dirixe.

e) As demais particularidades exixidas, de ser o
caso, polas disposicións específicas.

Artigo 90º

1. Os acordos da Xunta Xeral serán recorribles
pola Xunta de Goberno ou por calquera colexiado
con interese lexítimo ante o Consello de Colexios de
Galicia, ou, de ser o caso, ante o Consello Xeral no
prazo dun mes desde a súa adopción.

2. Se a Xunta de Goberno entendese que o devan-
dito acordo é gravemente prexudicial para os intere-
ses do colexio ou contrario ao ordenamento xurídico,
poderá, ao tempo de formular o recurso previsto no
parágrafo anterior, suspender inmediatamente a exe-
cución daquel, que deberá ratificar ou deixar sen
efecto o consello correspondente no prazo de dez
días.

Artigo 91º

1. Os actos dos órganos colexiais son nulos de ple-
no dereito nos casos seguintes:

a) Os que lesionen o contido esencial dos derei-
tos e liberdades susceptibles de amparo constitu-
cional.

b) Os ditados por órgano manifestamente incompe-
tente por razón da materia ou do territorio.

c) Os que teñan un contido imposible.

d) Os que sexan constitutivos de infracción penal
ou se diten como consecuencia desta.

e) Os ditados prescindindo total e absolutamente
do procedemento legalmente establecido ou das nor-
mas que conteñen as regras esenciais para a forma-
ción da vontade dos órganos colexiados.

f) Os actos expresos ou presuntos contrarios ao
ordenamento xurídico polos que se adquiran faculta-
des ou dereitos cando se careza dos requisitos esen-
ciais para a súa adquisición.

g) Calquera outro que se estableza expresamente
nunha disposición de rango legal.

2. Son anulables os actos dos órganos colexiais que
incorran en calquera infracción do ordenamento xurí-
dico, mesmo a desviación de poder.

3. O defecto de forma só determinará a anulabilida-
de cando o acto careza dos requisitos formais indis-
pensables para alcanzar o seu fin ou dea lugar á inde-
fensión dos interesados.

4. A realización de actuacións fóra do tempo esta-
blecido para elas só implicará a anulabilidade do acto
cando así o impoña a natureza do termo ou prazo.

Artigo 92º

Os actos das xuntas xerais e da Xunta de Goberno
do colexio, en canto estean suxeitos ao dereito
administrativo, unha vez esgotados os recursos cor-
porativos, son directamente recorribles ante a xuris-
dición contencioso-administrativa, logo da comuni-
cación ao órgano que ditou o acto impugnado.

Artigo 93º

1. As notificacións dos acordos da Xunta Xeral e da
Xunta de Goberno, e as decisións do presidente e
demais membros dos órganos colexiados practicaran-
se na forma prevista na Lei de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

2. Os prazos expresados en días enténdese que son
hábiles, excluíndose do cómputo os domingos, os decla-
rados festivos.

3. En todo o non expresamente regulado rexe como
supletoria a Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

TÍTULO VII

DAS RELACIÓNS COAS ADMINISTRACIÓNS

Artigo 94º

1. Os colexios de graduados sociais relacionaranse
coa Administración xeral do Estado a través do Con-
sello Xeral e o Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais, así como coas administracións autonómicas
segundo o seu ámbito territorial e o que dispoña a
lexislación aplicable. Así mesmo, relacionaranse
cos órganos xurisdicionais e gobernativos do poder
xudicial no ámbito da actuación dos graduados
sociais nas súas funcións de representación técnica
das partes ante xulgados e tribunais.

2. As xestións de carácter corporativo que os cole-
xios deban levar a cabo ante a Administración xeral
do Estado serán efectuadas directamente por aqueles
cando afecten cuestións da súa exclusiva competen-
cia. Non obstante, cando as devanditas xestións, por
razón da súa materia, afecten a competencia propia
do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados
Sociais de España, realizaranse co seu coñecemento
previo e na forma coordinada que este estableza.
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Orde do 1 de setembro de 2008 pola que se
aproba a modificación parcial dos estatu-
tos do Colexio Oficial de Enfermaría de
Pontevedra.

De acordo co establecido no artigo 150.2º da Cons-
titución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de
decembro, de transferencia de competencias á
Comunidade Autónoma galega, transfire, no marco
da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento
lexislativo e a execución en materia de corporacións

de dereito público representativas de intereses eco-
nómicos e profesionais.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou
profesionais fíxose efectiva a través do Real decre-
to 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decre-
to 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Gali-
cia, tendo a Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza asignadas as competencias
nesta materia, en virtude do Decreto 37/2007, do 15
de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica
da citada consellería.

A Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios pro-
fesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, dita-
da en virtude da devandita competencia, dispón na
súa disposición transitoria que os colexios profesio-
nais que estivesen constituídos no momento da entra-
da en vigor desta lei adaptarán os seus estatutos a ela.

De acordo co disposto no artigo 18 da devandita lei
os estatutos elaborados polos colexios profesionais,
así como as súas modificacións, serán comunicados
á consellería competente en materia de colexios pro-
fesionais para a súa aprobación definitiva.

En cumprimento da disposición citada, o Colexio
Oficial de Enfermaría de Pontevedra comunicoulle á
Consellería de Presidencia, Administracións Públi-
cas e Xustiza, o dezaseis de xullo de 2008, a modi-
ficación dos seus estatutos, acordada en asemblea
xeral de vinte e oito de decembro de 2006, para os
efectos da súa aprobación definitiva.

Tendo en conta o exposto, e verificada a adecua-
ción á legalidade dos devanditos estatutos e en uso
das facultades que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo único.-Aprobación da modificación parcial
dos estatutos do Colexio Oficial de Enfermaría de
Pontevedra.

Apróbase a modificación parcial dos estatutos do
Colexio Oficial de Enfermaría de Pontevedra, apro-
bados mediante Orde do 21 de decembro de 2004,
pola que se aproban os estatutos do Colexio Oficial
de Enfermaría de Pontevedra.

A modificación parcial dos estatutos figura como
anexo a esta orde.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor aos vinte días da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2008.

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza

TÍTULO VIII

HONRAS

Artigo 95º

1. Créanse os títulos de presidente de honra e cole-
xiado de honra, que poderán ser conferidos pola Xun-
ta de Goberno en votación que precisará o acordo da
maioría absoluta de todos os seus compoñentes, para
premiar os méritos que, no exercicio da profesión,
contraian os colexiados e os servizos relevantes que
lle presten as persoas ou colectividades alleas ao
colexio. Ambos os dous títulos terán carácter vitalicio.

2. Os expresidentes e as persoas que teñan o título
de presidente de honra terán dereito, nos actos públi-
cos do colexio, a usar toga cos símbolos que distinguen
o presidente, e a ocupar nestes un lugar preferente.

TÍTULO IX

EXTINCIÓN E LIQUIDACIÓN DO COLEXIO

Artigo 96º

A extinción do colexio requirirá o acordo unánime
dos seus membros adoptado en Xunta Xeral convo-
cada para o efecto e ratificado pola disposición legal
correspondente. A liquidación levarase a cabo con-
forme as disposicións legais vixentes e prescricións
contidas no acordo de disolución adoptado pola
Xunta Xeral e segundo o establecido no artigo 70º.4
destes estatutos.

Disposicion adicional

Estes estatutos enténdense sen prexuízo do que
sobre esta materia, de acordo coa Constitución, a
lexislación do Estado e a do Estatuto de autonomía,
regule a Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición transitoria

Única.-A Xunta de Goberno deberá constituír o
Rexistro de Sociedades Profesionais a que se refire
o artigo 33º.3 destes estatutos dentro do prazo esta-
blecido na Lei 2/2007, do 15 de marzo, de socieda-
des profesionais.


