
 

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 “Colegiados / 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.  

 

REXISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONAIS: SOLICITUDE DE ALTA_1ª INCORPORACION 

 (Instrucións ao dorso) 

 

 

 

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

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

 

MANIFESTA 

Que: 

 

- É administrador da sociedade profesional:     

 . 

- A citada sociedade cumpre cos requisitos establecidos na Lei 2/2007 de Sociedades Profesionais, nos 

Estatutos colexiais e no Regulamento do Rexistro de Sociedades do Colexio Oficial de Arquitectos de 

Galicia. 

- Comprométese a comunicar ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia calquera modificación nos 

datos da sociedade que figuran nesta solicitude ou na súa documentación anexa. 

 

Polo cal, 

 

SOLICITA  

 

A INCORPORACIÓN da citada sociedade ao Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia, coma adscrita na Delegación de                                         , para o cal remite anexa a 

documentación requirida. 

 

En _______________________, a ___ de __________  de 20___. 

 

 

 

 

 

Asdo.:                                                          . 

 

 

 

 

 

 

 

  

XUNTA DE GOBERNO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

 

F-COL.03.ALT v00g 



 

 

RESUMO PROCEDEMENTO 
 
1. Requisitos previos: 
 
Os Arquitectos poderán exercer a súa profesión conxuntamente con outros colexiados, baixo calquera forma lícita 
recoñecida en Dereito. Tamén poderán, no seu caso, exercer conxuntamente a súa profesión con profesionais de outras 
disciplinas. As sociedades profesionais inscribiranse obrigatoriamente no Rexistro de Sociedades Profesionais do Colexio de 
Arquitectos onde teñan o seu domicilio social e ao que deberá pertencer coma colexiado polo menos un dos seus socios 
profesionais.  
 
Antes de solicitar a incorporación dunha sociedade profesional ao Rexistro colexial de sociedades profesionais, haberá que 
ter en conta que a sociedade debe cumprir cos seguinte requisitos: 
 
- O contido do obxecto social deberá ser o seguinte: 

a. O exercicio da profesión de Arquitecto, ou 
b. O exercicio multidisciplinar da Arquitectura e outras actividades profesionais, sempre que o seu desempeño non 

fora declarado incompatible por norma de rango legal. 
 

- As sociedades profesionais unicamente poderán ter por obxecto o exercicio en común de actividades profesionais, e 
poderán desenvolvelas ben directamente, ben a través da participación en outras sociedades profesionais.  

 
- A participación de “socios profesionais” no capital deberá ser sempre superior ao 50 por cento e, en todo caso, a 

maioritaria que se precise se existise quórum de decisión reforzado. Igual proporción maioritaria débese observar na 
composición do órgano de goberno se fose pluripersoal.  

 
2. Trámites para solicitar a alta: 
 
Para solicitar a incorporación dunha sociedade profesional ao Rexistro colexial, deberanse presentar a seguinte 
documentación: 
 

- Modelo de solicitude de incorporación ao Rexistro de sociedades, debidamente cuberto e asinado polo 
Administrador da sociedade, segundo este modelo. 

- Orixinal asinado e debidamente cuberto do formulario de actualización de datos da sociedade, segundo o modelo 
establecido. ENLACE. 

- Boletín de domiciliación bancaria, segundo o modelo establecido. ENLACE. 
- Orixinal ou Copia autorizada do C.I.F. 
- Copia simple ou copia autorizada da escritura pública de constitución, na que conste a inscrición no Rexistro 

Mercantil. 
- Orixinal ou copia autorizada da póliza do seguro que cubra a responsabilidade na que a sociedade poida incorrer.  
- Fotocopia do DNI de tódolos socios da sociedade. 

 
A documentación referida poderase entregar en calquera oficina do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, ou poderase 
remitir por correo postal ao seguinte enderezo:  
 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.  
Praza da Quintana, 1 – 2º 
15.704 - Santiago de Compostela. 
 
3. Alta colexial. 
 
Unha vez recibida a solicitude de colexiación, a Secretaria colexial verificará que a mesma está completa e cumpre cos 
requisitos esixidos. A concesión da inscrición da sociedade será efectuada mediante un acordo da Xunta de Goberno, e 
inmediatamente notificada ao solicitante. Unha vez confirmada a inscrición, a sociedade deberá configurar a cota colexial 
correspondente ao exercicio en vigor. 
 

 

 

http://www.coag.es/documentos/publico/profesion/xestionscolexiais/colexiacion/Actualizacion_datos_colexiais_persoas_xuridicas_g.pdf
http://www.coag.es/documentos/publico/profesion/xestionscolexiais/visado/12-solicitud_domiciliacion_bancaria_g.pdf

