
 

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle de que os seus datos de carácter 

persoal que voluntariamente facilite serán incluídos e tratados de xeito confidencial nos ficheiros “Co legiados / Colegiados-Gestión Interna“ cuxo responsable 

é o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para a finalidade de xestión interna dos datos dos colexiados e xestión do arquivo público de arquitectos 

colexiados. Ao cumprimentar este documento vostede consinte expresamente que se poda levar a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal. Así 

mesmo, vostede poderá exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que recoñece a Lei dirixíndose por escrito 

ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, con domicilio en Praza da Quintana, 3. Casa da Conga. 15704-Santiago de Compostela.  
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REXISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONAIS: SOLICITUDE DE BAIXA. 

 (Instrucións ao dorso) 

 

 

 

D. /Dª.                                                                                                                         *, con NIF Nº                                   *, e 

colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia co nº                                       *. 

D. /Dª.                                                                                                                         *, con NIF Nº                                   *, e 

colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia co nº                                       *. 

D. /Dª.                                                                                                                         *, con NIF Nº                                   *, e 

colexiado/a no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia co nº                                       *. 

 

 

MANIFESTA/N 

 

Que: 

 

- É/Son administrador/es da sociedade profesional:     

 . 

- A citada sociedade está inscrita no Rexistro de Sociedades do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 

co número ______________. 

 

Polo cal, 

 

SOLICITA/N 

 

A BAIXA da citada sociedade no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia. 

 

En _______________________, a ___ de __________  de 20___. 

 

 

 

 

Asdo.:                                                          . 

 

 

  

XUNTA DE GOBERNO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

 



 

 

SOLICITUDE DE BAIXA DE SOCIEDADE PROFESIONAL 
 
 
1. Trámites para solicitar a baixa: 
 
A solicitude de baixa dunha sociedade profesional no rexistro do Colexio deberá ser solicitada por un administrador ou 
varios administradores da sociedade, en función de como teña configurado o órgano de administración dita sociedade, 
debendo presentar a seguinte documentación: 
 

- Solicitude de baixa no Rexistro de sociedades, debidamente cuberto e asinado polo/s administrador/es da 
sociedade, segundo o presente modelo. 

- Fotocopia do DNI do/s administrador/es solicitante/s. 
 
A documentación referida poderase entregar en calquera oficina do Colexio de Arquitectos, ou poderase remitir por correo 
postal ao seguinte enderezo:  
 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.  
Praza da Quintana, 3 
15704 Santiago de Compostela. 
 
 
2. Baixa colexial. 
 
Unha vez recibida a solicitude de baixa, a Secretaria colexial verificará que a mesma é completa e cumpre cos requisitos 
esixidos. A concesión da baixa será efectuada mediante un acordo da Xunta de Goberno, e inmediatamente notificada ao/s 
solicitante/s. 

 

 


