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Lei 2/1999, do 24 de febreiro, de creación do Colexio Profe-
sional de Xornalistas de Galicia

O artigo 20 da Constitución es-
pañola afirma que todo cidadán ten
dereito a comunicar ou recibir li-
bremente información veraz por
calquera medio de difusión; ese
dereito fundamental non estará re-
almente protexido se non existen
sistemas de autocontrol no exer-
cicio profesional do informador
e organismos que garantan o exer-
cicio digno da profesión fronte ós
poderes públicos e empresariais.
A indefinición da lexislación so-
bre xornalismo fai urxente a ne-
cesidade de defini-la figura do pro-
fesional da información; é por isto
que a profesión xornalística pre-
cisa da vertebración profesional
nunha estructura colexial.

A creación dun Colexio Profesio-
nal de Xornalistas de Galicia como
entidade de dereito público deberá
servir para ampliar e consolida-la ta-
refa dos xornalistas desde as súas
asociacións, tendo como obxectivos
fundamentais a defensa do derei-
to á información e a autoesixencia
profesional. Trátase dun paso máis
na defensa do dereito dos cidadáns
a unha información veraz.

De acordo co establecido no
artigo 36 da Constitución es-

pañola, ó abeiro do previsto no
artigo 27.29 do Estatuto de auto-
nomía de Galicia, na Lei orgáni-
ca 16/1995, do 27 de decembro,
de transferencias de competen-
cias á Comunidade Autónoma de
Galicia, no Real decreto
1643/1996, do 5 de xullo, de tras-
paso de funcións e servicios da
Administración do Estado en ma-
teria de colexios profesionais, e
no Decreto 337/1996, do 13 de
setembro, da Xunta de Galicia,
sobre asunción de funcións e
competencias a que se refire o re-
al decreto citado, todo isto en re-
lación co disposto no artigo 4.1
e demais concordantes da Lei
2/1974, do 13 de febreiro, de co-
lexios profesionais, modificada
pola Lei 74/1978, do 26 de de-
cembro, modificada tamén pola
Lei 7/1997, do 14 de abril, de me-
didas liberalizadoras en materia
de solo e de colexios profesio-
nais, prevese con esta lei a crea-
ción do Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia, tendo en
conta a solicitude formulada po-
las asociacións representantes dos
profesionais do xornalismo ga-
lego, asistentes ó IV Congreso de
xornalistas de Galicia, que tivo
lugar en Santiago de Compostela.
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Por todo o exposto o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Es-
tatuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, re-
guladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo en nome de
El-Rei a Lei de creación do Co-
lexio Profesional de Xornalistas
de Galicia.

Artigo l

Créase o Colexio Profesional
de Xornalistas de Galicia, como
corporación de dereito público,
con personalidade xurídica propia
e con plena capacidade para o
cumprimento dos seus fins.

Artigo 2

O ámbito de actuación do cole-
xio será o territorio de Galicia.

Artigo 3

1. Poderá ser membro do Cole-
xio Profesional de Xornalistas de
Galicia quen estea en posesión do
título de licenciado en xornalismo,
para o que habilitan as titulacións
correspondentes das facultades de
Ciencias da Información, Ciencias
da Comunicación ou Ciencias So-
ciais. Tamén poderán ser membros
os licenciados en imaxe ou comu-
nicación audiovisual, sempre que
acrediten que están a desenvolver
labores informativos.

2. Quen teña superado o pri-
meiro ciclo de xornalismo poderá

inscribirse no colexio, pero non
adquirirá plenos dereitos de cole-
xiado ata que non termine os seus
estudios.

Disposición adicional única

Os xornalistas inscritos no
Rexistro Oficial de Periodistas
da Federación de Asociacións da
Prensa de España (FAPE) con
anterioridade á creación do Cole-
xio Profesional de Xornalistas de
Galicia poderán formar parte do
dito colexio, sempre que o soli-
citen.

Disposición transitoria primeira

Así mesmo, poderán formar
parte do Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia os profe-
sionais que proben o exercicio da
actividade xornalística de xeito
principal, habitual e retribuído na
data de publicación no Boletín
Oficial do Parlamento de Galicia
do Proxecto de lei de creación do
Colexio Profesional de Xornalis-
tas de Galicia.

Unha comisión creada para o
efecto estudiará, de xeito indivi-
dual, o cumprimento dos requisi-
tos de ingreso. Logo da súa publi-
cidade, a comisión abrirá un prazo
de seis meses para a recepción das
solicitudes de ingreso, a partir do
momento da aprobación da lei.
Transcorrido o dito prazo sen pre-
senta-la pertinente solicitude, que-
dará pechada esta vía de colexia-
ción.
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Os acordos da comisión po-
derán ser obxecto de recurso ante a
comisión xestora.

Disposición transitoria segunda

1. As asociacións profesionais
representantes do xornalismo de
Galicia participantes no IV Con-
greso de xornalistas de Galicia, que
tivo lugar en Santiago de Compos-
tela, designarán unha comisión
xestora que terá como misión:

a) Nomea-la comisión á que se
refire a disposición transitoria pri-
meira.

b) Resolve-los recursos que se
presenten contra os acordos da
mencionada comisión.

c) Elaborar e aproba-los estatu-
tos provisionais do Colexio Pro-
fesional de Xornalistas, nos que se
regulará a asemblea constituínte,
tendo en conta o censo de profe-
sionais aprobado para o efecto, así
como o procedemento de desen-
volvemento dela.

A convocatoria da asemblea
constituínte deberá anunciarse, co-
mo mínimo, con vinte días de an-

telación no Diario Oficial de Ga-
licia e nos periódicos de maior di-
fusión de Galicia.

2. A asemblea constituínte de-
berá:

a) Elaborar e aproba-los estatu-
tos definitivos do colexio.

b) Elixi-los membros dos seus
órganos colexiados de goberno.

3. Os estatutos definitivos, logo
de seren aprobados, xunto coa ac-
ta da asemblea constituínte, remi-
tiránselle á consellería competente
en materia de colexios profesio-
nais para a cualificación da súa le-
galidade e, se é o caso, para a súa
publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Disposición derradeira

Esta lei entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 24 de
febreiro de 1999

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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