
Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 2 de Febrero 
de 2013 
 
 A las 12:00 en el Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16 bajo, 
Santiago de Compostela, en segunda convocatoria y con la asistencia (física o bajo 
representación  firmada a tal efecto) de los colegiados que se relacionan en el Anexo 1, se 
declara abierta la Asamblea General Extraordinaria (AGE) del Colegio Oficial de Ingenieras e 
Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGa). 
 
Preside la AGE  el Presidente, José Gómez Vázquez, y actúa como secretaria la Secretaria del 
COEQGa, Patricia Sande Corgo. 
 
La AGE fue convocada mediante comunicación postal, correo electrónico, anuncio en El Correo 
Gallego y publicación en la web del COEQGa, con el siguiente orden del día: 

 
1. Revisión y aprobación, si procede, de los nuevos estatutos, para su adaptación 

al marco legislativo actual. 
2. Turno abierto. 

 

1) Revisión y aprobación, si procede, de los nuevos estatutos 
para su adaptación al marco legislativo actual. 

 
Debido a los problemas de modificación de estatutos, para adaptarlos al marco legislativo, que 
tuvieron lugar en años anteriores, se propone la aprobación parcial de los cambios. El 
presidente lee —apoyándose en una presentación que todos los asistentes podían leer— 
todos los cambios y, en su caso, los extractos de los estatutos antiguos. 
 
Se aprueban todos los cambios propuestos por unanimidad. 
 

2) Turno abierto. 
 
El colegiado, Martín Chao, consulta si el COEQGa podría hacer un certificado de Técnico 
Competente. El Presidente le responde que se estudiará el caso. 
Este mismo colegiado pregunta si en el caso de contratos de autónomos con particulares o 
empresas, se podría incluir una cláusula mediante la que el colegio seleccionase un perito para 
la resolución de posibles conflictos. El Presidente le indica que se le trasladará esta consulta a 
la asesoría jurídica del COEQGa. 
 
De esta forma se levanta sesión a las 12:30 h. 
 
 
La Secretaria              VºBº Presidente 
 

 
 
 
Patricia Sande Corgo        José Gómez Vázquez 



Anexo I: Asistentes (orden alfabético) 
 

1. Botana Rocamonde, María 
2. Caamaño Castro, José Miguel 
3. Chao Iglesias, Martín 
4. Constela Rozados, Ibán 
5. Cuevas Iglesias, Antonio 
6. Gómez Fernández, Regina 
7. Dapena Gómez, Juan José 
8. Fraga Pumar, Alberto 
9. Gómez Vázquez, José 
10. González Fernández, Rubén 
11. Palacios Gota, Williams Rafael 
12. Pérez López, Paula 
13. Rodríguez Martínez, Héctor 
14. Sande Corgo, Patricia 
15. Seijo Maroño, Iván 

 
Anexo I: Modificación de los estatutos 
 
Artigo 7 – Fins do Colexio  
 Apartado 1  
 
j)  Protección dos intereses dos consumidores e usuarios dos servicios dos seus colexiados.  
 
Novo Artigo 8 - Ventanilla única   
Apartado 1  
 
 
O Colexio disporá dunha páxina web para que, a través da ventanilla única prevista na 
lexislación vixente, os profesionais poidan realizar todos os trámites necesarios para a 
colexiación, o seu exercizo e a súa baixa no Colexio, a través dun único punto, por vía 
electrónica e a distancia.  
Asemade, farase o necesario para que, a través da ventanilla única, os profesionais poidan de 
forma gratuita: 

a) Obter toda a información e formularios necesarios para o acceso á actividade 
profesional e o seu exercizo. 

b) Presentar toda a documentación e solicitudes necesarias, incluindo a da colexiación. 
c) Coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que teña a consideración de 

interesado e recibir a correspondente notificación dos actos de trámite preceptivos a a 
resolución dos mesmos polo Colexio, incluida a notificación dos expedientes 
disciplinarios cando non fora posible por outros medios. 

d) Convocar ós colexiados ás Xuntas Xerais Ordinarias e Extraordinarias e poñer no seu 
coñecemento a actividade pública e privada do Colexio Profesional.  

 
 
 
 
Novo Artigo 8 -  Ventanilla única  
Apartado 2  



 
A través da referida ventanilla única, para a mellor defensa dos dereitos dos consumidores e 
usuarios, as organizacións colexiais ofrecerán a seguinte información, que deberá ser clara, 
inequívoca e gratuita: 

a) O acceso ó Rexistro de colexiados, que estará permanentemente actualizado e no que 
constarán, alomenos, os seguintes datos: nome e apelidos dos profesionais colexiados, 
número de colexiación, títulos oficiais dos que estean en posesión, domicilio 
profesional e situación de habilitación profesional. 

b) O acceso ó rexistro de sociedades profesionais, que terá o contido descrito na 
normativa vixente. 

c) As vías de reclamación e os recursos que poderán interpoñerse en caso de conflicto 
entre o consumidor ou usuario e un colexiado ou o colexio profesional. 

d) Os datos das asociacións ou organizacións de consumidores e usuarios ás que os 
destinatarios dos servizos profesionais poidan dirixirse para obter asistencia. 

e) O código deontolóxico. 
 
Novo Artigo 8-  Ventanilla única   
Apartado 3  
 
O Colexio facilitará ó Consello Xeral e, no seu caso ó Consello Autonómico de Colexios, a 
información concerninte ás altas, baixas e calesqueira outras modificacións que afecten os 
Rexistros de colexiados e de sociedades profesionais, para o seu coñecemento e anotación nos 
Rexistros centrais de colexiados y de sociedades profesionais daqueles. 
 
 
Novo Artigo 9 - Memoria Anual   
Apartado 1  
 
O Colexio estará suxeito o principio de transparencia na sua xestión. Cada ano, se elaborara 
unha Memoria Anual que conteña alomenos a información seguinte: 

a) Informe anual da xestión económica, incluindo os gastos de persoal suficientemente 
desglosados e especificando, no seu caso, as retribucións dos membros da Xunta de 
Goberno en razón do seu cargo. 

b) Importe das cotas aplicables desglosadas por concepto e polo tipo de servizos 
prestados, así como as normas para o seu cálculo e aplicación. 

c) Información agregada e estadística relativa ós procedementos informativos e 
sancionadores en fase de instrucción ou que tiveran alcanzado firmeza, con indicación 
da infracción á que se refiren, da súa tramitación e da sanción imposta, no seu caso, 
dacordo, en todo caso, coa lexislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

d) Información agregada e estadística relativa a queixas e reclamacións presentadas 
polos consumidores ou usuarios ou polas súas organizacións representativas, así como 
sobre a súa tramitación e, no seu caso, dos motivos de estimación ou desestimación 
da queixa ou reclamación, dacordo, en todo caso, coa lexislación en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

e) Os cambios, no seu caso, no contido do código deontológico. 
f) As normas sobre incompatibilidades e as situacións de conflicto de intereses nas que 

se encontren os membros da Xunta de Goberno. 
g) Información estadística sobre a actividade de visado. 

 
Novo Artigo 9-  Memoria Anual   
Apartado 2  



 
A Memoria Anual  farase  pública a través da página web do Colexio no primeiro semestre de 
cada ano natural. 
 
Artigo 10 –  Funcións (Antigo artigo 8)  
 
k)  Atender 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 calquer 
autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos termos previstos na 
lexislación vixente, en particular, no que se refire a que as solicitudes de información e de 
realización de controles, inspeccións e investigacións estén debidamente motivadas e que a 
información obtida se emplee únicamente para a finalidade para a que se solicitou. 
n)  Impulsar e desenvolver a mediación, así como desempeñar funcións de arbitraxe, nacional 
e internacional, de conformidade co establecido na lexislación vixente. 
u) Cantas funcións redunden en beneficio da protección dos intereses dos consumidores e 
usuarios dos servizos dos seus colexiados”. 
v) Visar os traballos profesionais dos colexiados nos termos previstos na normativa vixente. 
w) Atender 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 calquer 
autoridade competente dun Estado membro da Unión Europea nos termos previstos na 
lexislación vixente, en particular, no que se refire a que as solicitudes de información e de 
realización de controles, inspeccións e investigacións estén debidamente motivadas e que a 
información obtida se emplee únicamente para a finalidade para a que se solicitou. 
 
 
Artigo 11 – Visado de traballos profesionais   
Apartado 1  
 
O visado é un acto colexial  de control profesional que terá por obxecto  comprobar, alomenos: 

a) A identidade e habilitación profesional do autor do traballo, utilizando para elo os 
rexistros de colexiados legalmente previstos. 

b) A corrección e integridade formal da documentación do traballo profesional dacordo 
coa normativa aplicable ó traballo de que se trate.  

O visado expresará claramente cal é o seu obxecto, detallando qué extremos son sometidos a 
control e informará sobre a responsabilidade que asume o Colexio. En ningún caso 
comprenderá os honorarios nin as demáis condicions contractuais, cuxa determinación queda 
suxeita o libre acordo entre as partes, nin tampouco comprenderá o control técnico dos 
elementos facultativos do traballo profesional. 
 
Antigo Artigo 9 – Apartado 1  
 
O visado é un acto colexial de control profesional, que comprende a acreditación da 
identidade do colexiado ou colexiada, as súas atribucións para levar a cabo o  traballo, a non 
incompatibilidade do profesional e non estar suxeito a sanción disciplinaria que impida a súa 
actuación. Así mesmo, supón a comprobación da suficiencia e corrección externa da 
documentación integrante do traballo. 
 
Artigo 11  
Apartado 3  
 



O Colexio soamente visará os traballos cando se solicite expresamente polos clientes –
incluidas as Administracións Publicas cando actúan como tales clientes- ou cando o estableza a 
normativa vixente.  
 
Antigo Artigo 9  
Apartado 3  
 
Os membros do colexio atópanse na obriga de someter a visado deste todos os traballos que 
realicen no exercicio libre da profesión, aboándolle ao colexio os dereitos de canon de visado. 
Unha normativa específica regulará o procedemento de visado.  
 
Artigo 11  
Apartado 6  
 
O visado procederá respecto dos traballos profesionais dos seus membros, nos casos previstos, 
tanto se actúan de maneira individual como asociada, por conta propia ou contratados ao 
servizo das empresas, sociedades, etc., que, legalmente constituídas, proxecten, dirixan ou 
realicen traballos que pertenzan ao ámbito competencial da enxeñaría química.  
 
Antigo Artigo 9  
Apartado 6  
 
O colexio exixirá o visado dos traballos profesionais dos seus membros, tanto se actúan de 
maneira individual como asociada, por conta propia ou contratados ao servizo das empresas, 
sociedades, etc., que, legalmente constituídas, proxecten, dirixan ou realicen traballos que 
pertenzan ao ámbito competencial da enxeñaría química. 
 
 
Antigo Artigo 9 
Apartado 7  
 
Esta obrigatoriedade de visado faise extensible aos traballos profesionais realizados polos 
colexiados e colexiadas para as administracións públicas, cando estas, total ou parcialmente, 
remuneren os ditos servizos em concepto de honorarios profesionais. 
 
Apartado 8  
  
O Colexio velará para que as administracións públicas que deban autorizar ou tramitar um 
traballo profesional só o admitan se este foi previamente sometido ao trámite de visado 
correspondente  
 
Apartado 9 pasa a ser 8  
 
Cando o visado dun traballo deba facerse nun colexio distinto a aquel en que estivese inscrito 
o enxeñeiro asinante, este deberá someterse á normativa do colexio en que i  
 
Artigo 11   
Apartado 7  
 
O Colexio fará públicos os prezos dos visados dos traballos, que poderán tramitarse por vía 
telemática.  
 



Apartado 8 (anteriormente 9)  
 
Cando o visado dun traballo deba facerse nun colexio distinto a aquel en que estivese inscrito 
o enxeñeiro/a asinante, este deberá someterse á normativa do colexio no que se vise o seu 
traballo  
 
Artigo 12 – Obligatoriedade de colexiación Apartado 1 
O colexio agrupará obrigatoriamente todas as persoas españolas e estranxeiras que, por 
estaren en posesión do título oficial de enxeñaría química expedido polo Estado, ou dos títulos 
comunitarios ou estranxeiros que se homologuen a estes, desenvolvan actividades propias da 
profesión ou exerzan función ou cargo en razón dos devanditos títulos con domicilio 
profesional único ou principal na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes serán os chamados 
colexiados e colexiadas de número  
 
Antigo Artigo 10  
Apartado 1  
 
O colexio agrupará obrigatoriamente todas as persoas españolas e estranxeiras que, por 
estaren en posesión do título oficial de enxeñaría química expedido polo Estado, ou dos títulos 
comunitarios ou estranxeiros que se homologuen a estes, desenvolvan actividades propias da 
profesión ou exerzan función ou cargo en razón dos devanditos títulos con domicilio 
profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. Estes serán os chamados colexiados e 
colexiadas de número  
 
 
Artigo 12  – Apartado 3  
 
De conformidade co disposto no artigo 2.3º da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios 
profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, abondará coa colexiación nun só colexio 
territorial, que será o do domicilio profesional único ou principal, para exercer en todo o 
Estado español  
 
O Colexio non poderá esixir ós profesionais que exerzan no seu ámbito territorial pese a non 
estar incorporados a este colexio territorial dacordo coa normativa aplicable -por ter o seu 
domicilio profesional único ou principal fóra da CC.AA. de Galicia- comunicación ni habilitación 
algunha nin o pago de contraprestacións económicas distintas daquelas que esixa 
habitualmente ós seus colexiados pola prestación dos servizos dos que sexan beneficiarios e 
que non se encontren cubertos pola cuota colexial. 
 
Antigo Artigo 10 – Apartado 3  
De conformidade co disposto no artigo 2.3º da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios 
profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, abondará coa colexiación nun só colexio 
territorial, que será o do domicilio profesional único ou principal. O exercicio no ámbito 
territorial doutro colexio diferente ao de adscrición deberá comunicarse mediante o 
procedemento que se regula no artigo 15º destes 
estatutos. 
 
Antigo Artigo 13 – Incorporación 
Apartado 1 
De acordo o artigo 3.1 da Lei 15/2007 do  13 de decembro, poderanse integrar no Colexio 
aquelas persoas profesionais que estean en posesión do título universitario oficial de 
enxeñeiro químico/enxeñeira química, obtido de conformidade co disposto no Real Decreto 



993/1992 do 17 de xullo ou do correspondente título nacional ou estranxeiro equivalente ou 
debidamente homologado. 
 
Antigo Artigo 11  
 Apartado 1  
De acordo o artigo 3.1º da Lei 15/2007, do 13 de decembro, poderanse integrar no colexio 
aquelas persoas profesionais que estean en posesión do título universitario oficial de 
enxeñeiro químico/enxeñeira química, obtido de conformidade co disposto no Real decreto 
993/1992, do 17 de xullo, ou do correspondente título estranxeiro equivalente debidamente 
homologado.  
 
Artigo 13 – Apartado 3  
A colexiación de nacionais dos diferentes Estados membros da Unión Europea que se atopen 
previamente establecidos, con carácter permanente, en calquera dos mencionados estados, 
rexerase pola normativa comunitaria. Os nacionais dun país non pertencente á Unión Europea 
poderán incorporarse ao colexio cando poidan exercer de acordo coa lexislación española e 
conten co permiso de residencia. 
En caso de desprazamento temporal dun profesional da Unión Europea se precisará, para 
exercer en calquer parte de Galicia, dunha comunicación previa o colexio profesional galego, 
sen perxuizo do que establezan a lexislación estatal e a normativa vixente en aplicación do 
dereito comunitario, en particular a relativa ó recoñecemento de cualificacións.  
 
 
Antigo Artigo 11 – Apartado 3  
 
A colexiación de nacionais dos diferentes Estados membros da Unión Europea que se atopen 
previamente establecidos, con carácter permanente, en calquera dos mencionados estados, 
rexerase pola normativa comunitaria. Os nacionais dun país non pertencente á Unión Europea 
poderán incorporarse ao colexio cando poidan exercer de acordo coa lexislación española e 
conten co permiso de residencia.  
 
Suprimese o Artigo 16 – Colexiación única e exercicio en territorio diferente ao de colexiación  
 
1. O colexiado ou colexiada que desexe actuar no ámbito profesional doutro colexio deberá 
comunicalo previamente no seu colexio, detallando o lugar e servizo profesional concreto que 
constitúa a actuación. 
2. O colexio comunicará a devandita intervención, con anterioridade a esta, ao colexio do 
ámbito territorial en que se desenvolverá, detallando o nome e apelidos do colexiado, así 
como o servizo profesional concreto que constitúa a actuación. 
3. O colexio unicamente poderá negarse a expedir a certificación correspondente se o 
colexiado ou colexiada non está ao día das súas obrigas e cargas colexiais, ou se existe algunha 
causa que o inhabilite para o exercicio da profesión.  
4. Unha vez cumprido o trámite anterior, o colexiado ou colexiada estará facultado para a 
realización do acto profesional. A citada comunicación esgotará os seus efectos co concreto 
servizo ou acto profesional que constituía o seu obxecto.  
 
Novo Artigo 25 - Consumidores  
 

1. O Colexio disporá dun servizo de atención ós consumidores e usuarios, que 
necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións referidas a 
actividad colexial ou profesional dos colexiados se presenten por calquer consumidor 
ou usuario que contrate os servizos profesionais, así como por asociacións y 



organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa de sus 
intereses. 

2. O Colexio, a través deste servizo de atención os consumidores e usuarios, resolverá 
sobre a queixa ou reclamación segundo proceda: ben informando sobre o sistema 
extraxudicial de resolución de conflictos, ben remitindo o expediente os órganos 
colexiais competentes para instruir os oportunos expedientes informativos ou 
disciplinarios, ben archivando ou ben adoptando calquer outra decisión consonte a 
dereito. 

3. Este servicio deberá permitir a presentación de queixas e reclamacións por vía 
electrónica e a distancia. 

4. Ademáis, o Colexio deberá atender as queixas e reclamacións presentadas polos seus 
colexiados.  

 
Artigo 29 – Convocatoria  
 
A convocatoria farase pola Secretaría, previo mandato do Presidente. Publicarase no taboleiro 
de anuncios, e será notificada por escrito a todos os colexiados, ou por calquera medio 
telemático sempre que acredite a recepción, con quince días naturais de antelación polo 
menos, expresando o lugar, día e hora no que se celebrará, en primeira e segunda 
convocatoria. 
 
Antigo Artigo 27  
 
A convocatoria farase  pola Secretaría, previo mandato do Presidente. Publicarase no taboleiro 
de anuncios, así como nun dos diarios de maior difusión da comunidade autónoma, e será 
notificada por escrito a todos os colexiados, ou por calquera medio telemático sempre que 
acredite a recepción, con quince días naturais de antelación polo menos, expresando o lugar, 
día e hora no que se celebrará, en primeira e segunda convocatoria.  
 


