
           
                      

  
 
STSJ de Galícia d’11 de juny de 2008, recurs 437/2007 
 
No existeix obligació de col·legiació de les persones que exerceixen una 
professió sanitària depenent d’una administració (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència el TSJ reconeix el dret d’un funcionari, veterinari, de donar-se de 
baixa del col·legi oficial corresponent.  
 
L’obligació de col·legiació té com a justificació la necessitat que l’exercici de 
determinades professions estigui sotmès a control. Aquestes potestats de control de 
l’exercici de la professió es confereixen als col·legis professionals, als quals s’atribueix 
també la potestat disciplinària.  
 
El TSJ raona que si l’activitat del funcionari es desenvolupa sota la dependència i per 
compte de l’Administració pública, aquesta podrà controlar les seves actuacions i valorar 
si s’ajusten a les normes de la professió, sense necessitat que aquella activitat estigui 
sotmesa, a més, a les potestats de vigilància i disciplinàries dels col·legis professionals. El 
fonament de la col·legiació és la tutela dels fins públics que l’exercici professional 
comporta. Quan el professional funcionari actua en l’àmbit exclusiu de 
l’Administració, sense exercir a títol privat, l’Administració substitueix el col·legi 
en la defensa, control i empara dels interessos públics, i la col·legiació deixa de 
tenir raó de ser.  
 
El col·legi professional sol·licita la declaració d’inconstitucionalitat de la legislació 
autonòmica amb base a la qual el recurrent fonamenta la baixa col·legial. Aquesta 
legislació permet l’exempció de col·legiació als professionals titulats vinculats amb 
l’Administració pública mitjançant relació de serveis de caràcter administratiu o laboral, 
per a l’exercici de funcions purament administratives i per a la realització d’activitats 
pròpies de la corresponent professió per compte de l’Administració a què pertanyen, 
quan el destinatari immediat de les mateixes sigui aquella Administració. El TSJ conclou 
que la matèria de col·legiació no és de competència necessàriament estatal ni la 
seva regulació respecte als funcionaris té caràcter de legislació bàsica. L’art. 36 
CE no estableix ni prohibeix la col·legiació obligatòria dels funcionaris, de 
manera que el legislador autonòmic pot regular amb llibertat aquesta matèria. 
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