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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN
7481

Real decreto 503/2011, do 8 de abril, polo que se modifica o Real decreto
1415/2006, do 1 de decembro, polo que se aproban os estatutos xerais dos
colexios oficiais de graduados sociais.

Os estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados sociais foron aprobados polo
Real decreto 1415/2006, do 1 de decembro, e supuxeron a adaptación dos aprobados
polo Real decreto 3549/1977, do 16 de decembro, estatutos dos colexios oficiais de
graduados sociais, aos cambios lexislativos que se produciran desde o ano 1977, entre os
que cabe destacar a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, así como a configuración dunha nova
orde constitucional de distribución de competencias entre o Estado e as comunidades
autónomas, en que todas elas teñen atribuídas nos seus respectivos estatutos de
autonomía competencias de desenvolvemento lexislativo e de execución da lexislación
básica do Estado sobre colexios profesionais.
Así mesmo, a disposición adicional única da Lei 7/1997, do 14 de abril, sobre medidas
liberalizadoras en materia de solo e de colexios profesionais, estableceu que estes
deberían adaptar os seus estatutos ás modificacións introducidas na Lei 2/1974, do 13 de
febreiro, de colexios profesionais, encamiñadas a garantir que as profesións colexiadas se
desenvolvan en réxime de libre competencia. Esta lexislación foi complementada polo
Real decreto lei 6/2000, do 23 de xuño, de medidas urxentes de intensificación da
competencia en mercados de bens e servizos.
O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España remitiu ao
Ministerio de Traballo e Inmigración, ao cal competen as relacións coa dita corporación,
unha proposta de modificación dos estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados
sociais, para a súa aprobación polo Goberno da Nación.
Esta proposta supón unha modificación substancial dos actuais estatutos para a súa
adaptación á Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais, á Lei 17/2009, do
23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e ás
modificacións introducidas pola Lei 25/2009 na Lei 2/1974, do 13 de febreiro, sobre colexios
profesionais.
Así mesmo, na proposta modifícase o título dos estatutos, que pasan a denominarse
estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados sociais e do Consello Xeral de Colexios
Oficiais de Graduados Sociais de España, xa que no texto se funden nun mesmo documento
ambos os dous estatutos.
En virtude do exposto, por proposta do ministro de Traballo e Inmigración, de acordo
co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do
día 8 de abril de 2011,
DISPOÑO:
Artigo único. Modificación do Real decreto 1415/2006, do 1 de decembro, polo que se
aproban os estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados sociais.
O Real decreto 1415/2006, do 1 de decembro, polo que se aproban os estatutos xerais
dos colexios oficiais de graduados sociais, queda modificado como segue:
Un.–O título queda redactado do seguinte modo:
«Real decreto 1415/2006, do 1 de decembro, polo que se aproban os estatutos
xerais dos colexios oficiais de graduados sociais e do Consello Xeral de Colexios
Oficiais de Graduados Sociais de España.»
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Dous.–O artigo único queda redactado do seguinte modo:
«Artigo único. Aprobación dos estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados
sociais e do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de
España.
Apróbanse os estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados sociais e do
Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España, cuxo texto
figura a continuación».
Tres.–O título do anexo queda redactado do seguinte modo:
«Estatutos xerais dos colexios oficiais de graduados sociais e do Consello Xeral
de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España.»
Catro.–Engádese un novo número 3 ao artigo 2 do anexo coa seguinte redacción:
«3. O acceso e o exercicio da profesión de graduado social rexerase polo
principio de igualdade de trato e non-discriminación, en particular por razón de orixe
racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual,
nos termos da sección III do capítulo III do título II da Lei 62/2003, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social.»
Cinco.–O artigo 6 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«1. Corresponde aos colexios de graduados sociais o exercicio das seguintes
funcións dentro do seu ámbito territorial:
a) Ordenar, no ámbito da súa competencia, a actividade profesional dos
colexiados, velando pola ética e a dignidade profesional e polo respecto debido aos
dereitos dos particulares, e exercer a facultade disciplinaria na orde profesional e
colexial.
b) Exercer a representación e defensa da profesión ante a Administración,
institucións, xulgados e tribunais, entidades e particulares, con lexitimación para ser
parte en cantos litixios afecten os intereses profesionais, e exercer o dereito de
petición, conforme a lei.
c) Cumprir e facer 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 un sistema de asistencia que permita contar cos
servizos dun graduado social por parte dos que carezan de recursos económicos
para sufragalos.
e) Participar, cando así se encontre establecido por normas legais ou
regulamentarias, nos consellos e órganos consultivos das distintas administracións
públicas en materia de competencia da profesión do graduado social.
f) Estar representados nos consellos sociais universitarios radicados no ámbito
territorial do colexio sempre que así se encontre previsto na correspondente
lexislación autonómica en materia de universidades.
g) Participar na elaboración dos plans de estudo, sempre que sexan para tal
fin requiridos polos centros docentes onde se cursen as ensinanzas conducentes á
obtención dos títulos que habilitan para o exercicio da profesión de graduado social;
manter contacto permanente con estes e preparar a información necesaria para
facilitar o acceso ao exercicio profesional dos novos colexiados.
h) Organizar actividades e servizos comúns de interese para os colexiados, de
carácter profesional, formativo, cultural, asistencial e de previsión, e outros análogos;
prover o sostemento económico cos medios necesarios e organizar, se é o caso,
cursos para a formación profesional dos posgraduados.
i) Procurar a harmonía e a colaboración entre os colexiados perseguindo a
competencia desleal entre eles.
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j) Adoptar as medidas conducentes a evitar a intrusión profesional.
k) Intervir, en vía de conciliación ou arbitraxe, nas cuestións que, por motivos
profesionais, se susciten entre os colexiados.
l) Resolver por laudo, por instancia das partes interesadas, as discrepancias
que poidan xurdir sobre o cumprimento das obrigas dimanantes dos traballos
realizados polos colexiados no exercicio da profesión.
m) Emitir informe nos procedementos xudiciais ou administrativos en que se
discutan honorarios profesionais, así como establecer, se é o caso, servizos
voluntarios para o seu cobramento.
n) Exercer cantas funcións lles sexan encomendadas pola Administración e
colaborar con esta mediante a realización de estudos, emisión de informes,
elaboración de estatísticas e outras actividades relacionadas cos seus fins que lle
poidan ser encomendadas ou acorde realizar por propia iniciativa.
ñ) Exercer a representación que establecen as leis para o cumprimento dos
seus fins.
o) Facilitar aos xulgados e tribunais a relación dos colexiados que puideren ser
requiridos ou designados para intervir como peritos en asuntos xudiciais.
p) Cantas outras funcións redunden en beneficio dos intereses profesionais
dos colexiados.
q) A protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servizos dos
seus colexiados.
r) Atender, dentro do seu ámbito territorial, as solicitudes de información sobre
os seus colexiados e sobre as sancións firmes a eles impostas, así como as peticións
de inspección ou investigación que lles formule calquera autoridade competente
dun Estado membro da Unión Europea nos termos previstos na lei.
s) As demais que estableza a lexislación estatal ou autonómica.
2. Os acordos, decisións e recomendacións dos colexios de graduados sociais
observarán os límites e adecuaranse en todo caso á Lei 15/2007, do 3 de xullo, de
defensa da competencia.»
Seis.–O número 1 do artigo 18 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«1. Para o exercicio da profesión de graduado social en todo o territorio
nacional será requisito indispensable e suficiente estar inscrito nun só colexio,
calquera que sexa o seu ámbito territorial.
Os colexios non poderán exixir aos graduados sociais que exerzan nun territorio
diferente ao de colexiación comunicación nin habilitación ningunha, nin o pagamento
de contraprestacións económicas distintas daquelas que exixan habitualmente aos
seus colexiados pola prestación dos servizos dos cales sexan beneficiarios e non se
encontren cubertos pola cota colexial.
A incorporación obrigatoria realizarase ao colexio correspondente ao domicilio
profesional, único ou principal.»
Sete.–O número 1 do artigo 20 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«1. A colexiación solicitarase mediante instancia dirixida ao presidente do
colexio e xuntarase con esta a documentación pertinente. Os colexios disporán de
medios necesarios para que os solicitantes poidan tramitar por medios electrónicos
a súa colexiación, nos termos previstos pola lexislación en vigor.
O secretario do colexio examinará a instancia, así como os documentos adxuntos
a esta, emitirá o correspondente informe e someterá a solicitude á decisión da Xunta
de Goberno, que aceptará ou denegará a solicitude de incorporación, dentro do
prazo de dous meses contados desde a presentación da solicitude, sen prexuízo de
que, cando proceda, poida requirir, con suspensión do prazo para resolver, a emenda
de defectos da solicitude ou a achega de documentos necesarios, na forma e cos
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efectos previstos no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
A resolución será notificada ao interesado por escrito, co visto e prace do
presidente do colexio.
A falta de resolución expresa da solicitude no prazo de dous meses determinará
que a incorporación ao colexio se entenda autorizada por silencio administrativo
positivo».
Oito.–Engádese un novo número 5 ao artigo 21 do anexo coa seguinte redacción:
«5. O rexistro será electrónico e incorporará non só os graduados sociais
senón tamén as sociedades profesionais en cuxo obxecto se encontre o exercicio
desta profesión.»
Nove.–O artigo 22 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«Os aspirantes admitidos satisfarán as cotas de incorporación, derramas e
demais achegas aprobadas polo colexio, cuxa contía conxunta non poderá superar
en ningún caso os custos asociados á tramitación da inscrición, e entregaráselles o
carné de colexiado e a insignia profesional.»
Dez.–O artigo 24 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«1. O graduado social incorporado a calquera colexio de graduados sociais
poderá prestar os seus servizos profesionais libremente en todos os asuntos que lle
sexan encomendados dentro do territorio do Estado español, no ámbito da Unión
Europea e nos demais países, conforme a normativa vixente en cada caso.
2. Para o exercicio profesional polos graduados sociais en territorios distintos
ao propio da súa colexiación, os colexios de graduados sociais non poderán exixir
comunicación nin habilitación ningunha nin o pagamento de contraprestacións
económicas distintas daquelas que exixan habitualmente aos seus colexiados pola
prestación dos servizos de que sexan beneficiarios e non se encontren cubertos
pola cota colexial.
3. Nestes casos de exercicio profesional polos graduados sociais en territorio
distinto ao de colexiación e para os efectos de exercer as competencias de
ordenación e potestade disciplinaria que corresponden ao colexio do territorio en
que se exerza a actividade de graduado social, en beneficio dos consumidores e
usuarios, os colexios de graduados sociais deberán utilizar os oportunos mecanismos
de comunicación e os sistemas de cooperación administrativa entre autoridades
competentes recollidos no capítulo VI da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. As sancións impostas, se
é o caso, polo colexio do territorio onde se exerza a actividade profesional producirán
efectos en todo o territorio español.
4. No caso de desprazamento temporal a España dun profesional doutro
Estado membro da Unión Europea que pretenda o exercicio en España da profesión
de graduado social, observarase o disposto na normativa vixente en aplicación do
dereito comunitario relativa ao recoñecemento de cualificacións, en especial, ao
establecido no Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan
ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeo
e do Consello, do 7 de setembro de 2005, e a Directiva 2006/100/CE, do Consello,
do 20 de novembro de 2006, relativas ao recoñecemento de cualificacións
profesionais. Para exercer desta forma temporal, de acordo coa mencionada
normativa, abondará coa comunicación á autoridade competente.»
Once.–O artigo 27 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«O exercicio profesional de graduado social terá as incompatibilidades
establecidas por lei. Só mediante norma con rango de lei se poderá impor o exercicio
de forma exclusiva dunha profesión ou limitar o exercicio conxunto de dúas ou máis
profesións.»
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Doce.–As letras c) e d) do artigo 32 do anexo quedan redactadas do seguinte modo:
«c) Exercer a profesión aténdose ás normas establecidas no código
deontolóxico que aprobe o respectivo colexio, o correspondente Consello Autonómico
ou o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España. Estes
códigos deontolóxicos serán en todo caso conformes coas leis e accesibles por
medios electrónicos, e precisarán as obrigas dos graduados sociais, incluíndo as
relativas a que as súas comunicacións comerciais sexan axustadas ao disposto na
lei, coa finalidade de salvagardar a independencia e integridade da profesión, así
como, se é o caso, o segredo profesional.
d) Actuar profesionalmente en toda ocasión baixo o seu nome e apelidos, sen
prexuízo do previsto nos artigos 33 a 35 destes estatutos e do establecido na Lei
2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais.»
Trece.–O artigo 33 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«O graduado social poderá exercer a súa profesión conxuntamente con outros
graduados sociais, baixo calquera das formas que se recoñezan na lei. Tamén
poderá exercer a súa profesión conxuntamente con outros profesionais titulados
salvo que a lei o impida.
As sociedades a través das cales actúen deberán identificar o graduado social
ou graduados sociais que presten os servizos. Os graduados sociais que exerzan a
profesión en forma societaria deberán identificar nas súas relacións profesionais a
sociedade a través da cal actúan.»
Catorce.–O artigo 34 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«Os despachos colectivos de graduados sociais e, en particular, as sociedades
profesionais, inscribiranse no Rexistro Especial de Despachos Colectivos do
respectivo colexio, facendo constar os nomes e circunstancias dos graduados
sociais que os integren e cumprindo as obrigas de rexistro colexial que a cada un
deles lle resulten aplicables conforme a lexislación vixente. As sociedades
profesionais en cuxo obxecto se encontre o exercicio da profesión de graduado
social serán titulares e estarán suxeitas aos mesmos dereitos e deberes ca os
graduados sociais.»
Quince.–O artigo 87 do anexo queda redactado do seguinte modo:
«Son faltas moi graves:
a) A vulneración consciente e deliberada dos deberes e obrigas da profesión
e, en particular, a que afecte de forma grave a dignidade da profesión polo
incumprimento das regras que a gobernan de acordo co código deontolóxico.
b) A comisión de delitos dolosos, en calquera grao de participación, como
consecuencia do exercicio da profesión.
c) A infracción ao réxime de incompatibilidades establecido legalmente.
d) O atentado contra a dignidade ou honra dos membros do Consello Xeral,
dos consellos de comunidades autónomas, 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) Ter sido condenado pola realización de actos de competencia desleal.
g) A participación activa en actuacións constitutivas de intrusión profesional,
sempre que exista condena xudicial firme.
h) A vulneración dos intereses dos consumidores e usuarios dos seus servizos
profesionais.»
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Dezaseis.–A letra d) do artigo 88 do anexo queda redactada do seguinte modo:
«d) A falta do respecto debido a autoridades, clientes ou compañeiros no
exercicio da profesión.»
Dezasete.–Introdúcese un novo título IX no anexo coa seguinte redacción:
«Título IX. Normas favorecedoras de libre acceso aos servizos de graduados
sociais e ao seu exercicio.»
Dezaoito.–Introdúcese un novo artigo 110 no anexo coa seguinte redacción:
«Artigo 110.

Portelo único.

1. Os colexios, por si mesmos ou a través dos respectivos consellos
autonómicos ou do Consello Xeral, disporán dunha páxina web e colaborarán coas
administracións públicas para que, a través do portelo único previsto na Lei de libre
acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, os profesionais poidan realizar
todos os trámites necesarios para a colexiación, o seu exercicio e a súa baixa nun
colexio, a través dun único punto, por vía electrónica e a distancia, así como realizar
o resto das actuacións previstas na citada lei.
2. Por medio do portelo único os graduados sociais poderán, de forma
gratuíta:
a) Obter toda a información e formularios necesarios para o acceso á actividade
profesional e o seu exercicio.
b) Presentar toda a documentación e solicitudes necesarias, incluíndo a da
colexiación.
c) Coñecer o estado de tramitación dos procedementos en que teñan
consideración de interesados e recibir a correspondente notificación dos actos de
trámite preceptivos e a resolución destes polo colexio, incluída a notificación dos
expedientes disciplinarios cando non fose posible por outros medios.
d) Recibir as convocatorias ás xuntas xerais ordinarias e extraordinarias e a
información sobre a actividade pública e privada do colexio.
3. A través do citado portelo único ofrecerase de forma clara e inequívoca a
seguinte información:
a) O procedemento a través de medios electrónicos de acceso gratuíto ao
rexistro de colexiados, que estará permanentemente actualizado e no cal constarán
os nomes e apelidos dos graduados sociais colexiados, número de colexiación,
títulos oficiais dos cales estean en posesión, domicilio profesional e situación de
habilitación profesional.
b) O acceso ao rexistro de sociedades profesionais, co contido descrito no
artigo 8 da Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais.
c) As vías de reclamación e os recursos que se poidan interpor en caso de
conflito entre o consumidor ou usuario e un colexiado ou o colexio profesional.
d) Os datos das asociacións ou organizacións de consumidores e usuarios ás
cales os destinatarios dos servizos profesionais dos graduados sociais se poidan
dirixir para obter asistencia.
e) O contido dos códigos deontolóxicos.
4. As corporacións colexiais, para o cumprimento do previsto neste artigo,
incorporarán as tecnoloxías precisas e crearán e manterán as plataformas
tecnolóxicas que garantan a interoperabilidade entre os distintos sistemas e a
accesibilidade das persoas con discapacidade. Para iso, os colexios, os consellos
autonómicos e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de
España poderán pór en marcha os mecanismos de coordinación e colaboración
necesarios, inclusive coas corporacións doutras profesións.
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5. Os colexios facilitarán aos consellos autonómicos e ao Consello Xeral a
información concernente ás altas, baixas e calquera outra modificación que afecte
os rexistros de colexiados e de sociedades profesionais, para o seu coñecemento e
anotación nos rexistros centrais.»
Dezanove.–Introdúcese un novo artigo 111 no anexo coa seguinte redacción:
«Artigo 111.

Memoria anual.

1. Os colexios, os consellos autonómicos e o Consello Xeral estarán suxeitos
ao principio de transparencia na súa xestión, para o cal cada un deles elaborará
unha memoria anual co contido exixido na Lei de colexios profesionais.
2. As citadas memorias anuais conterán, polo menos, a información seguinte:
a) Informe anual de xestión económica, incluíndo os gastos de persoal
suficientemente desagregados e especificando as retribucións dos membros da
Xunta de Goberno en razón do seu cargo.
b) Importe das cotas aplicables desagregadas por conceptos e polo tipo de
servizos prestados, así como as normas para o seu cálculo e aplicación.
c) Información agregada e estatística relativa aos procedementos informativos
e sancionadores en fase de instrución ou que alcanzasen firmeza, con indicación da
infracción a que se refiren, da súa tramitación e da sanción imposta, se é o caso, de
acordo coa lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal.
d) Información agregada e estatística relativa a queixas e reclamacións
presentadas polos consumidores ou usuarios ou as súas organizacións
representativas, así como sobre a súa tramitación e, de ser o caso, dos motivos de
estimación ou desestimación da queixa ou reclamación, de acordo coa lexislación
en materia de protección de datos de carácter persoal.
e) Os cambios no contido dos seus códigos deontolóxicos.
f) As normas sobre incompatibilidades e as situacións de conflito de intereses
en que se encontren os membros das xuntas de Goberno.
3. A memoria anual farase pública no primeiro semestre de cada ano a través
da respectiva páxina web. O Consello Xeral fará pública, xunto á súa propia memoria,
a información estatística exixida pola citada Lei de colexios profesionais, para cuxo
fin os consellos autonómicos e os colexios de graduados sociais facilitarán a aquel
a información necesaria para elaborar a memoria anual.»
Vinte.–Introdúcese un novo artigo 112 no anexo coa seguinte redacción:
«Artigo 112. Servizo de atención aos consumidores ou usuarios e aos
colexiados.
1. Os colexios deberán atender as queixas ou reclamacións presentadas polos
graduados sociais colexiados.
2. Así mesmo, os colexios disporán dun servizo de atención aos consumidores
e usuarios que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións
referidas á actividade colexial ou dos colexiados presente calquera consumidor ou
usuario que contrate os servizos profesionais dos seus colexiados, así como
asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou
en defensa dos seus intereses.
3. Os colexios, a través deste servizo de atención aos consumidores e usuarios,
resolverán as queixas ou reclamacións, ben informando sobre o sistema extraxudicial
de resolución de conflitos, ben remitindo o expediente aos órganos colexiais
competentes para instruír os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios,
ben arquivándoos ou ben adoptando calquera outra decisión conforme dereito,
segundo corresponda.

Sec. I.

Páx. 7

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 100

Mércores 27 de abril de 2011

Sec. I.
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4. A regulación deste servizo deberá prever a posibilidade de presentación de
queixas e reclamacións por vía electrónica e a distancia.»
Disposición derradeira primeira. Título competencial.
Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.18.ª da Constitución, que atribúe ao
Estado a competencia exclusiva para ditar as bases do réxime xurídico das administracións
públicas.
Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 8 de abril de 2011.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Traballo e Inmigración,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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