
Colexio Oficial de Xoiaría, Ourivaría, 

Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia

Requisitos para a incorporación:

- Solicitude por escrito

- Certificado de nacemento

- Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte

- Copia compulsada do título académico ou certificado de habilitación.

- Copia do xustificante de ingreso da cuota de alta (*)

- Domiciliación bancaria

- Dúas fotografías tipo DNI

(*) A cuota de alta en vigor desde o 1 de maio do 2010 son 300,00 €, que se ingresarán 
na Conta Bancaria do Colexio Oficial de Xoiaría en Banesto:
0030-6099-47-0000756271
Farase constar no ingreso “cuota de alta no Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia”.

Para as persoas menores de 25 anos e os titulados nos 2 anos anteriores á  
solicitude, existe unha bonificación do 50 % desta cuota.

Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia
rúa Ramón Cabanillas, 5-7, 2º B - 15701 S. de Compostela (A Coruña) - 981 598 858 - info@coxga.es - www.coxga.es



Solicitude de alta:

D. ...................................................................................(nome completo e apelidos), 

maior de idade, veciño de: ............................................................... (poboación),

..................................... (provincia), con domicilio en: .............................................., 

nº .........., piso .........., letra .........., provisto de DNI nº ..............................., ante o 

Colexio Oficial de Xoiaría comparece e Expón:

Que é do seu interese incorporarse ao Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, 

Reloxaría e Xemoloxía de Galicia, como colexiado exercente - non exercente (táchese o 

que non proceda), na sección de ......................................(indicar o apartado escollido: 

xoiaría, ourivaría, prataría, reloxaría ou xemoloxía).

Enderezo profesional:
rúa/avda.: ............................................................, nº ........., piso ........., letra .........,

de: ............(código postal), ..............................(poboación), .......................(provincia)

Teléfono: ........................., Teléfono móbil: .........................., Fax.: .........................., 

Correo-e: .......................................

Que acompaña á presente os seguintes documentos:
- Certificado de nacemento
- Copia compulsada do título académico ou certificado de habilitación.
- Dúas fotografías tipo DNI
- Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte
- Copia do xustificante de ingreso da cuota de alta
- Domiciliación bancaria

Por todo isto:

Suplico se teña por feita a solicitude e presentada a documentación que se acompaña e 
acorde  a  incorporación  do  expoñente  ao  Colexio  Profesional  de  Xoiaría,  Ourivaría, 
Prataría,  Reloxaría  e  Xemoloxía  de  Galicia,  na  sección  de  ................................... 
(indicar o apartado escollido: xoiaría, ourivaría, prataría, reloxaría ou xemoloxía).

Asdo. en ................................., o ......... de ............................. de 2012

 

Sr.  Presidente  da  Xunta  de  Goberno  do  Colexio  Profesional  de  Xoiaría, 
Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia.



Domiciliación Bancaria

Sr. Director Banco/Caixa: 

Sucursal / Axencia nº:

Poboación:

Provincia: 

Data: ..... / ...... / 2012

Prégolle que ata novo aviso faga efectivos ao Colexio Profesional de Xoiaría, Ourivaría, 

Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia (Colexio Oficial de Xoiaría), con cargo á miña 

conta nº:

_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

os recibos que mensualmente se presentarán ao cobro.

Atentamente, 

Asdo.:  
nome, apelidos:  

 


