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REXISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONAIS 

DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA 
 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 
Datos da Sociedade 
 
Denominación: 
NIF/CIF: 
Domicilio social: 
Código postal: 
Poboación: 
Provincia: 
Teléfonos: 
Fax: 
E-mail: 
Inscrita no Rexistro Mercantil de: 
Tipo de Sociedade: 
Capital Social (se é o caso): 
 
Socios/as Psicólogos/as: 
   Nº colex.     A p e l i d o s         e             N o m e   Cargo na S. P. % de parti. C. S. 
    
    
    
    
 
Outros/as socios/as: 
DNI/NIF    A p e l i d o s           e            N o m e    Profesión e cargo  % de part. C. S.  
    
    
    
    
Todos/as os/as socios/as arriba indicados declaran que a sociedade cumpre todos os requisitos esixidos 
pola Lei 2/2007 de Sociedades Profesionais e comprométense a: 

• Comunicar inmediatamente ao Colexio calquera cambio nos datos anteriores. 
• Acatar as normas deontolóxicas da profesión de psicólogo/a. 
• Aceptar o principio de extensión a todos os/as socios/as da incompatibilidade que lle poda 

corresponder a un deles. 
• Cumprir as normas do regulamento do rexistro de sociedades profesionais do COPG. 
• Aboar as taxas de inscrición ou mantemento do rexistro que se fixen para cada exercicio. 

 
En Santiago de Compostela a  
(Sinatura de todos/as os/as socios/as) 
 
 
 
 
SR./SRA. SECRETARIO/A DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLO XÍA DE GALICIA  
 
En cumprimento do disposto no Artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche que os teus datos pasarán a formar parte dun ficheiro, propiedade do 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, co nome “Colexiados”, que ten como finalidade a xestión e tramitación dos servizos que o Colexio che presta, existindo o noso compromiso no 
tratamento de ditos datos cos criterios de calidade e seguridade esixidos pola lexislación vixente, informándoche asemade que poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación ou oposición, mediante comunicación dirixida ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Rúa Espiñeira, 10 Baixo-Santiago de Compostela. 
 

 
Imprescindible axuntar xunto con esta solicitude de inscrición a documentación que figura no 
Regulamento do Rexistro de Sociedades Profesionais do COPG, Artigo 6 punto 3º. 
 


