
 

  

 

RELACIÓN DAS DEFINICIÓNS E DESCRICIÓNS DOS SERVIZOS COLEXIAIS VOLUNTARIOS 
 

(Aprobados pola Xunta de Goberno na súa sesión 13/2017 de 19 de decembro) 

I. DESCRICIÓN. 

O COAG ofrece unha serie de servizos, de subscrición voluntaria exclusivamente por colexiados             
persoas físicas (as sociedades profesionais están excluídas da subscrición de servizos),           
complementarios á cota básica colexial, que se clasifican en grupos segundo estean directamente             
relacionados cos colexiados durante o exercicio da profesión ou supoñan un apoio para o              
desenvolvemento profesional dos arquitectos. Estes servizos comprenden as seguintes modalidades: 

OFERTA DE SERVIZOS AOS ARQUITECTOS COLEXIADOS 

- SERVIZOS DE APOIO O DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL. (S.1) 
- SERVIZOS DE ASESORAMENTO TÉCNICO. (S.2) 
- SERVIZOS DE UTILIDADES TÉCNICAS (S.3.1) 
- CORREO ELECTRÓNICO (S.3.2) 

Por outra parte, o Colexio tamén oferta unha serie de servizos voluntarios que poden ser subscritos                
por outros interesados (persoa física) distintos dos colexiados en condicións específicas que se             
describen de xeito diferenciado e que poden ser subscritos por: 

- arquitectos colexiados noutros colexios 
- estudantes de escolas de arquitectura 
- outros profesionais 

Complementando a estrutura e importes dos servizos que son determinados pola Xunta Xeral do              
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Xunta de Goberno establece o presente documento coa               
finalidade de definir e determinar o alcance dos servizos colexiais voluntarios. As disposicións do              
presente documento, comprenden exclusivamente unha normativa de desenvolvemento e apoio          
dos servizos voluntarios que fixe a Xunta Xeral, nos termos que ese órgano estableza. 

Non será posible a subscrición dos servizos voluntarios que se recollen no presente documento, no               
caso de que non se contemplen na regulación das cotas e servizos voluntarios en vigor. 

A continuación procedese a relacionar as definicións e alcance dos servizos colexiais de subscrición              
voluntaria: 

SERVIZOS DE APOIO O DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL. (S.1) 

Estes servizos teñen como obxectivo principal acompañar ao arquitecto nesta actualización           
permanente, asesorándoo a través dos distintos medios sinalados a continuación. 

Servizos de apoio ao exercicio profesional 

As actividades e os servizos comúns de carácter voluntario inclúense dentro deste bloque ou              
paquete, son formativas, culturais e outras análogas que, sen estar directamente relacionadas co             
exercicio. O profesional e o seu tratamento colexial son de interese para os arquitectos e outros                
colectivos relacionados con este campo. 

En particular contemplan: 

- Servizo de Formación 
- Servizo de Concursos 
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- Servizo de Asesoramento Xurídico 
- Servizo de Biblioteca 
- Resumo de prensa 

 

SERVIZO DE FORMACIÓN: ACTIVIDADES  FORMATIVAS 
  

  MODALIDADE FORMATIVA CONTIDOS QUE DESENVOLVE 

1 CURSOS PROPIOS 
-   actualización profesional  [>30h] 
-   especialización [<50h] 

Materias que son inherentes e específicas      
da arquitectura e o seu ámbito de       
competencia 

2 CONVENIOS CON ENTIDADES DE FORMACIÓN     
EXTERNA 

Materias que son transversais a outras      
disciplinas, pero que son demandadas     
polos colexiados por supoñer unha     
mellora na súa capacitación profesional     
(ferramentas informáticas, habilidades,   
etc) 

3 XORNADAS TÉCNICAS Aspectos técnicos de gran especificidade     
relacionados coa aplicación e    
empleabilidade de materiais e produtos     
concretos vinculados ó sector da     
construción. 

  

VANTAXES DA SUBSCRICIÓN O SERVIZO DE FORMACIÓN: 

-  25% DE BONIFICACIÓN sobre o importe de matrícula ordinaria en CURSOS PROPIOS 

- 25% DE BONIFICACIÓN sobre o importe de matrícula ordinaria en cursos organizados a través de                
convenios con ENTIDADES DE FORMACIÓN EXTERNA 

- Xornadas formativas sobre os aspectos prácticos derivados das principais novidades normativas:            
Xornadas organizadas en tódalas Delegacións nas que se explicarán os aspectos máis relevantes e as               
novidades que, dende o punto de vista práctico, supoñen para o exercicio profesional do arquitecto.  

 

SERVIZO DE CONCURSOS 
 

A subscrición a este servizo permite a obtención de información sobre as convocatorias de alcance               
internacional, nacional e rexional. 
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Acceso á información sobre procedementos de contratación de entidades públicas, así como            
concursos e premios convocados por entidades privadas. 

VANTAXES 

 

- Acceso á plataforma de consulta telemática. 

- Asesoramento técnico e xurídico ao arquitecto nesta materia 

 

ASESORAMENTO XURÍDICO 
 

Servizos e vantaxes: 

O servizo de asesoramento xurídico consiste na formulación de consultas en modalidade online             
relacionadas con diversos aspectos do exercicio da profesión, tales como: 

- responsabilidades profesionais 

- obrigas legais 

- competencias profesionais 

- cuestións de responsabilidade contractual 

- relacións contractuais  

- procedementos administrativos de tramitación dos traballos dos Arquitectos 

- etc …. 

Servizos non incluídos  

- A redacción de contratos específicos entre o Arquitecto e un eventual cliente,            
consulta do promotor, a redacción de recursos específicos, a asistencia letrada en            
xuízos ou procedementos de reclamación extraxudicial, lexislación fora do ámbito do           
exercicio profesional, asesoramento fiscal, asesoramento laboral. 

 

BIBLIOTECA 
 

A subscrición deste servizo permite o acceso e uso dos fondos bibliográficos do colexio. Nas propias                
delegacións, así como o envío as delegacións do COAG. 
 
O envío de libros as diferentes delegacións é gratuíto para os subscritores do servizo. 
 

RESUMO DE PRENSA 
 

Inclúe tamén información sobre publicacións diarias en diferentes medios que son de interese para a               
profesión. Ademais da clasificación temporal, a información tamén está estruturada e clasificada de             
forma temática e de acordo co ámbito profesional. 
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Outras vantaxes: 
 
- Resumen diario, dispoñible desde o inicio da mañá 
- Local, rexional e nacional 
- Acceso en liña 
- Hemeroteca: acceso ao historial de novas (novo) 
- Busca por palabra, clave ou data de noticias 

III. SERVIZOS DE ASESORAMENTO TÉCNICO. (S.2) 

Contempla este conxunto os seguintes aspectos 

- Asesoramento edificación 
- Asesoramento urbanístico 

ASESORAMENTO EDIFICACIÓN 
Servizos e avantaxes: 

- Acceso os arquitectos de visado a través da atención telefónica, telemática ou presencial nas              
delegacións. 

- Asesoramento nos aspectos técnicos e normativos na elaboración dos traballos profesionais           
no ámbito da edificación con carácter xenérico. 

ASESORAMENTO URBANÍSTICO 
Servizos e avantaxes: 

- Acceso os arquitectos de visado a través da atención telefónica ou presencial en las              
delegacións. 

- Asesoramento nos aspectos técnicos e normativos na elaboración dos traballos profesionais           
no ámbito do planeamento urbanístico. 

- Consulta do planeamento histórico, delimitacións de núcleos rurais, etc.  
- Acceso a sentencias xudiciais e informes urbanísticos municipais. 

IV. SERVIZOS DE UTILIDADES TÉCNICAS. (S.3.1) 

Estes servizos abranguen o aceso o servizo de normativa e o de redacción de traballos. 

- SERVIZOS DE NORMATIVA 
- UTILIDADES DE REDACCIÓN DE TRABALLOS 

SERVIZO DE NORMATIVA 
 

O COAG ten por ofrecer o servizo de normativa do seguinte xeito: 

- Acceso web ás normas técnicas actualizadas. 

- Inclúe regulamentos técnicos de alcance rexional e estatal. 

- Inclúe a normativa específica para as distintas actividades dos establecementos. 

- Inclúe a regulación xeral de cada un dos requisitos básicos da edificación. 

- Inclúe a normativa xeral de cada un dos requisitos básicos da edificación. 
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- Facilitar a consulta temática, por data de publicación e entrada en vigor ou              
derrogación. 

- Ademais da normativa vixente, tamén permite consultar as normas en curso            
(borradores ou proxectos). 

- Inclúense informes técnicos sobre criterios de aplicación ademais dos textos oficiais das             
normas. 

- Envío dun boletín informativo sobre as novidades sobre regulamentos técnicos. 

UTILIDADES DE REDACCIÓN DE TRABALLOS 
 

Dentro deste servizo os colexiados atopan medios para desenvolver a súa actividade con             
documentos e ferramentas coa correspondente garantía. 

Así temos: 

- Acceso a servizos que complementan o asesoramento técnico, axudando a actualizar a             
estrutura, o contido e as normas de aplicación nas obras profesionais. 

- Estruturación segundo o tipo de traballo profesional: construción, planificación urbana           
e outros traballos profesionais. 

- Acceso á "Guía para escribir documentación técnica de traballos profesionais" 

- Acceso a modelos e modelos de documentos. 

- Acceso a ferramentas informáticas. 

- Acceso a notas e informes técnicos. 

- Acceso á información sobre a inspección técnica dos edificios en Galicia. 

V. CORREO ELECTRÓNICO. (S.3.2) 

Outro dos servizos máis aceptados polos colexiados e o e-mail, estamos a falar do correo               
corporativo@coag.es 

 

- Esta conta de correo electrónico é compatible co servizo profesional de Google,            
incorporando así algúns dos mecanismos tecnolóxicos máis avanzados en termos de           
privacidade no acceso á conta, control do "Correo basura", axilidade, velocidade de procuras             
ou acceso desde dispositivos móbiles; ademais de algúns Condicións de seguridade e            
dispoñibilidade orientadas "ás empresas", con garantías do 99,99%. 

- Inclúe un soporte de primeira liña proporcionado polo persoal do COAG (configuración, uso,             
...). Este soporte é especialmente importante en caso de perda de acceso á conta              
(contrasinal esquecido, bloqueos, mal funcionamento ...) ou o roubo de contrasinal por            
parte de terceiros (virus, páxinas fraudulentas - "pishing" -, ...). 

- Acceso a aplicacións GSuite, como Google Drive (almacenamento e copia de seguridade na             
nube, automatización de oficinas en colaboración en liña), encontro (videoconferencia),          
calendarios intelixentes ..., con importantes beneficios adicional ás aplicacións similares de           
contas gratuítas como Gmail, Yahoo, Hotmail ... 
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- O espazo de almacenamento da conta é de 15GB. Se o colexiado necesita máis espazo               
almacenamento, podes expandilo a prezo de "Gmail", pero mantendo as garantías da conta             
en canto a seguridade e dispoñibilidade. 

SERVIZOS AMIGOS COAG  

ARQUITECTOS COLEXIADOS NOUTROS COLEXIOS 
Comprende os seguintes servizos: 

- Acceso a circulares colexiais 
- Acceso o portal web de normativa. 
- Resumo de prensa 
- Descontos na tenda online LibrosCOAG 
- Consultas os arquitectos de visado 

ESTUDANTES DE ESCOLAS DE ARQUITECTURA 
Comprende os seguintes servizos: 

- Descontos nos cursos de Formación 
- Acceso o portal web de normativa. 
- Resumo de prensa 
- Descontos na tenda online LibrosCOAG 
- Recibir periodicamente información profesional por medio da circular colexial.  
- Acceder ao servicio de préstamo de la biblioteca colegial en las condiciones que desde la               

misma se determinen. 

OUTROS PROFESIONAIS 
Comprende os seguintes servizos: 

- Descontos do 10% nos cursos de Formación 
- Acceso o portal web de normativa. 
- Resumo de prensa 
- Descontos en la tenda online LibrosCOAG 

 

ARQUITECTOS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO 
Comprende os seguintes servizos: 

- Acceso as circulares colexiais. 
- Acceso o portal web de normativa. 
- Resumo de prensa 
- Descontos en la tenda online LibrosCOAG 
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