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A Xunta de Goberno do Colexio de Enxeñeiros 
Técnicos de Obras Públicas de Galicia elaborou 
este documento coa intención de poñer en valor 
a figura do enxeñería civil na recuperación eco-
nómica da Provincia da Coruña, pero facendo 
extensivo o seu contido a toda a comunidade 
autónoma. 

Nos concellos, e con maior importancia nos de 
menos de 20.000 habitantes, o enxeñeria civil 
xoga un  papel esencial na xestión eficiente 
dos servizos municipais. Saneamento, abas-
tecemento de augas e alumeado público son 
tres servizos da nosa competencia que poden 
impactar moi directamente na viabilidade eco-
nómica da administración.

Pero, a enxeñeria civil ten un perfil moi amplo 
sendo responsable en moitos casos do mante-
mento da vía pública, da mobilidade sustenta-
ble e na xestión de residuos. A xestión eficiente 
de todos estes servizos resulta esencial nestes 
tempos nos que a sociedade no seu conxunto 
esta comprometida cos Obxectivos de Desen-
volvemento Sustentable. Por este motivo os ODS 
son parte da nosa imaxe.

A Escola Técnica Superior de Enxeñería de Ca-
miños Canais e Portos da Universidade da Co-
ruña colabora con nos neste ambicioso proxec-
to. Trátase dunha institución innovadora que fai 
un grande esforzo por adaptarse ao momento 
actual, formando a persoas para as necesida-
des da xestión sustentable dos recursos.

Colabora con nós tamén Red Mundo Atlántico; 

unha entidade sen ánimo de lucro que é a nosa 
aliada para proporcionar información sobre 
fondos europeos e de recuperación económica.

Ademais, con esta publicación queremos mos-
trar que é o Colexio Profesional, para que serve, 
que ofrece as súas persoas colexiadas, que lles 
pide e como organiza determinados aspectos 
do seu funcionamento. A intención é que aque-
les que descoñecen a institución obteñan unha 
idea clara do que poden atopar nela como pro-
fesionais, antes, durante e despois do exercicio 
do seu labor na enxeñaría civil. E para aqueles 
que si forman parte do colexio, esta guía pre-
tende converterse nun documento de referencia 
e consulta, onde poidan acceder á información 
xeral e puntual sobre o  CITOP.

Por último, a Xunta de Goberno quere mostrar 
o seu agradecemento a Deputación da Coru-
ña, que mostrou o seu compromiso para o éxito 
desde proxecto cunha colaboración económica 
pero tamén aportando outros recursos necesa-
rios.

Xunta de Goberno da zona de Galicia.
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CARTA DA 
DIRECTIVA1.
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O PAPEL DA 
ENXEÑARÍA CIVIL2. 

NA XESTIÓN EFICIENTE DOS CONCELLOS PEQUENOS

Dende o CITOP, temos moi clara a labor da enxeñería civil no reto 
da España baleirada. Os concellos de menos de 20.000 habitantes, 
en especial os de menos de 5000, precisan unha xestión eficiente en 
tempos de crise, orientada a ofrecer e manter servizos dar forma máis 
viable posible.

Pero tamén estamos a vivir un momento de oportunidades coa 
chegada dos fondos europeos de recuperación (Next Generation 
EU), co Pacto Verde Europeo e coas medidas de teletraballo que fan 
que o papel da enxeñaría civil sexa fundamental.



XESTIÓN EFICIENTE
DOS SERVIZOS MUNICIPAIS

ESTRATEXIAS PARA O CLIMA
E A ENERXÍA SUSTENTABLE

MANTEMENTO DE VÍAS PÚBLICAS:

XESTIÓN DE RESIDUOS:

MOBILIDADE SUSTENTABLE:

1. Saneamento

2. Abastecemento de auga

3. Alumeado público

Son tres infraestruturas básicas de competencia da 
enxeñaría civil; coa súa xestión e mantemento po-
demos lograr concellos mais sustentables e obter 
aforros económicos moi relevantes.

Moitas medidas que pode planificar, implantar e 
dirixir a persoa colexiada na enxeñaría civill po-
den programarse nun Plan de Acción para o Cli-
ma e a Enerxía Sustentable (PACES).

Na enxeñaría civil somos uns especialistas en pavi-
mentación e urbanización de estradas e rúas. 

Podendo aplicar solucións de innovación tecno-
lóxica que aforren custes e melloren a durabilidade, 
como por exemplo ecoasfaltos.

As novas obrigacións como a implantación 
da quinta fracción (a orgánica) no 2023:

Son unha oportunidade para minorar a 
bolsa de lixo da veciñanza, proxectos de 
implantación de compostaxe ou eficiencia 
nas rutas de recollida.

Con iniciativas que deben estar
encabezadas pola enxeñería civil.

Por moi pequeno que sexa un concello 
existen solucións intelixentes que poden 
supoñer un mellor acceso ao transporte 
público para a veciñanza. A posta en mar-
cha de servizos de transporte compartido
entre distintas persoas 
ou servizos é unha rea-
lidade que a enxeñaría 
civil pode planificar.
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TELECOMUNICACIÓN

Un dos mellores incentivos para vivir no rural 
e o acceso a redes de comunicación fia-
bles e de alta capacidade.

Os concellos son quen de incentivar 
a implantación das mesmas planifi-
cando axeitadamente a colaboración 
coas compañías.

A cesión do uso da infraestrutura municipal, como 
depósitos de auga ou báculos de puntos de luz 
para a instalación de redes de telecomunicación 
son solucións intelixentes que a enxeñaría civil 
pode planificar.
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AUTOCONSUMO

INFRAESTRUTURA VERDE

SOLUCIÓNS BASEADAS
NA NATUREZA

Os concellos e a veciñanza, poden poñer en mar-
cha proxectos de autoconsumo de enerxía que 
debe encabezar a enxeñaría civil.

Trátase do deseño dunha rede de zonas natu-
rais, deseñada e xestionada para proporcionar 
un amplo abanico de beneficios e servizos:

Somos as persoas axeitadas para a busca de 
enfoques, accións ou procesos que utilicen os 
principios da natureza para dar solución a dis-
tintos problemas relacionados coa xestión terri-
torial e urbana como:

- A adaptación ao cambio climático.
- A xestión dos recursos, da auga,
   a seguridade alimentaria.
- A calidade do aire e a contorna.

Temos en conta que para conseguir resultados en favor do REPOBOAMENTO, 
necesítanse de profesionais capaces de traballar de maneira multidisciplinar con 

outras ramas da enxeñaría.

Coa mirada posta na AXENDA 2030, é o momento da ENXEÑARÍA CIVIL para que leve 
a cabo o seu papel de acondicionador dos espazos para a habitalidade, puidendo 

así incrementar a poboación actual nas zonas rurales e frear o despoboamento.

Dende proxectos de utilización de 
enerxía solar fotovoltaica ata o 
consumo de restos de poda en cal-
deiras de biomasa para xerar ener-
xía térmica. 

Tamén a planificación de sistemas de calefac-
ción centralizados, para unir varios edificios pú-
blicos e/ou privados por sistemas de climatiza-
ción mais eficientes.

para as persoas, e que protexe a 
biodiversidade tanto dos espa-
zos de valor ambiental como dos 
asentamentos rurais e urbanos.

ecolóxicos económicos sociais



A PROFESIÓN3. 
As persoas formadas en Enxeñaría Técnica de 
Obras Públicas ou en Enxeñaría Civil en cal-
quera das súas especialidades posúen plenas 
competencias para desenvolver:

A enxeñaría civil abarca un campo de actuación moi 
amplo e diverso, puidendo desenvolver as súas tare-
fas profesionais:

Creando unha empresa ou como persoa 
autónoma.

- Tanto no sector público: Concellos, deputa-
cións, comunidades autónomas, organismos 
autónomos, administración central ou empre-
sas públicas ou mixtas.

- Aínda que tamén pode facelo no sector pri-
vado: Empresas privadas de todo tipo, empre-
sas contracturas ou docentes.

A redacción e firma de estudos, proxectos ou traballos 
que teñen por obxecto a concepción, a planificación, o 
deseño, a proxección, a construción, a reforma, a repa-
ración, a conservación, o mantemento, a demolición, a 
fabricación, a instalación, tanto como carácter principal 
como accesorio, sempre que teñan comprendidos pola 
súa natureza e as súas características na técnica propia 
da titulación.

A realización de medicións, cálculos, valoracións, taxa-
cións, peritaxe, estudos, e outros traballos técnicos aná-
logos.

O exercicio da docencia.

A dirección de todas as industrias e explotacións e o seu 
exercicio, e das actividades que se refiren aos apartados 
anteriores.

Dirección das actividades obxecto dos proxectos e dos 
traballos aos que se refire o apartado anterior.

Por conta propia:

Por conta allea:

a.

b.

ATRIBUCIÓNS PROFESIONAIS:
ÁMBITO DE ACTUACIÓN  DA 
ENXEÑARÍA CIVIL:

CORRESPONDE Á ENXEÑARÍA 
CIVIL AS SEGUINTES FUNCIÓNS:

1.

3.

4.

5.

2.

A dirección de empresas e servizos.

A redacción e firma de proxectos.

A dirección de obras e actividades. 

O exercicio da docencia.
(tanto no ámbito da empresa privada como 
da empresa pública ou da administración.)
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EN RELACIÓN CO ANTERIOR, AS ÁREAS DE ACTUACIÓN 
PROFESIONAL DA ENXEÑARÍA CIVIL SON AS SEGUINTES:

Camiños, estradas, autovías auto-
pistas, estacións e áreas de servizo.

Redes de abastamento de auga e 
saneamento de augas residuais, e 
emisarios terrestres e submarinos.

Estacións de tratamento de auga, 
desalinizadores de auga…

Plans xerais, parciais, especiais, es-
tudos ao detalle, proxectos de ur-
banización, proxectos de delimita-
ción de chan urbano.

Fabricación de materiais de cons-
trución e canteiras, extracción de 
áridos de construción.

Estudos e informes medioambien-
tais, estudos de avaliación e impac-
to medioambiental.

Perito xudicial.

Edificación de usos destinados á 
explotación das obras de enxeñaría 
civil.

Prevención de riscos laborais e coor-
dinación de seguridade e saúde en 
forma de proxectos e execución de 
obras, redacción de estudos, plans 
e auditorías de seguridade.

Ferrocarrís, tranvías e funiculares.

Teleférico, transporte por tubaria e 
intercambiadores de transporte.

Pontes, viadutos, acuedutos e ou-
tras estruturas.

Túneles, construcións soterradas, e 
obras de saneamento e consolida-
ción de terreos.

Portos; estruturas e instalacións 
marítimas e defensa e re xeración 
de costas e praias.

Planeamento, ordenación e explo-
tación do transporte terrestre, ma-
rítimo e fluvial.

Planificación, construción, mante-
mento e explotación das infraestru-
turas.

Presas, canles, embalses, instala-
cións de captación, e distribución 
de auga.

Seguridade vial nas estradas.

1. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

7.
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OS OBXECTIVOS DE DESEN-
VOLVEMENTO SUSTENTABLE
E A ENXEÑARÍA CIVIL

4. 
O Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas ten os 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable,  ODS, no seu logotipo 
para confirmar o seu compromiso coa Axenda 2030 e na súa loita 
contra o cambio climático.
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ODS 1. FIN DA POBREZA:

ODS 10. REDUCIÓN DA DESIGUALDADE:

ODS 11. CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTABLES:

ODS 12. PRODUCIÓN E CONSUMO 
SUSTENTABLES:

ODS 13. ACCIÓN POLO CLIMA:

ODS 14. VIDA SUBMARINA:

ODS 15. VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES:

ODS 16.PAZ, XUSTIZA E INSTITUCIÓNS 
SÓLIDAS:

ODS 17. ALIANZAS PARA CREAR 
OBXECTIVOS:

ODS 2. FAME CERO:

ODS 3. SAÚDE E BENESTAR:

ODS 4. EDUCACIÓN DE CALIDADE:

ODS 5. IGUALDADE DE XÉNERO:

ODS  6. AUGA LIMPA E SANEAMENTO:

ODS 7. ENERXÍA ALCANZABLE E NON 
CONTAMINANTE:

ODS 8. TRABALLO DECENTE E
CRECEMENTO ECONÓMICO:

ODS 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E IN-
FRAESTRUTURAS:

A través da dotación de infraestruturas que fo-
mentan o desenvolvemento económico das con-
tornas rurais e urbanas, a enxeñaría civil favorece 
a creación de condicións beneficiosas para as 
sociedades. Abastecendo do indispensable para 
a vida e o fomento da mobilidade.

Desenvolvemento económico e social.

Mobilidade con novas infraestruturas e plans de 
urbanismo, cunha vida saudable.

O paradigma da construción 4.0, cun importante 
rol da enxeñaría civil, investigando novas materias 
sustentables e procesos de xestión de residuos.

Correcta xestión de materias primas e resi-
duos, á vez que o desenvolvemento de infraes-
truturas sustentables, con materiais respec-
tuosos co medio ambiente.

A enxeñaría civil participa na construción de in-
fraestruturas submarinas.

A enxeñaría civil traballa de maneira continua na 
mellora da eficiencia da xestión de residuos.

Fomento do estado de dereito e igualdade para 
toda a cidadanía.

O CITOP forma parte de asociacións profesionais 
para a das persoas colexiadas, mellorando así as 
súas condicións de vida.

O desenvolvemento de novos materiais, tec-
noloxía e infraestruturas son tarefas básicas da 
enxeñaría civil. Permitindo o desenvolvemen-
to de ferramentas de cultivo, comunicacións, 
transporte de mercadorías, sistema de rega ou 
xestión de augas.

A construción de edificios como hospitais, co-
lexios, bibliotecas, son algunhas das áreas máis 
visibles da enxeñería civil.

Acceso universal dunha aprendizaxe de calida-
de. Un dos obxectivos do CITOP que defenden a 
través de universidades, asociacións, ademais de 
organismos públicos.

CITOP realizou campañas a favor da igualdade 
de xénero. Dando voz ás profesionais, eliminando 
barreiras á hora de escoller estudos.

O abastecemento de auga potable ás zonas 
rurais e urbanas, a través de sistemas sostibles 
de depuración e tratamento, é un dos piares da 
enxeñaría civil.

A enerxía sustentable é o futuro e a enxeñaría ci-
vil desenvolve as infraestruturas necesarias para 
a súa obtención.

A través da defensa de persoas colexiadas, es-
tablecen postos de traballo adecuados á súa 
titulación.

A enxeñaría civil é o gran axente do cambio en 
consecución de infraestruturas sustentables, utili-
zando novas tecnoloxías, en busca dun incremen-
to da efectividade dos seus cambios. 

Rede Española do Pacto Mundial

O CITOP colabora con esta asociación de entidades do 
país que destaca polas súas actividades e ferramentas 
creadas para a implementación dos 10 principios do pacto 
mundial e sensibilizar ao sector privado para que se com-
prometa aos devanditos obxectivos.



ACTUALMENTE IMPÁRTENSE
AS SEGUINTES TITULACIÓNS:

En virtude do Decreto 274/1991 do 30 
de xullo da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de 
Galicia, créase a Escola Técnica Supe-
rior de Enxeñería de Camiños, Canles e 
Portos da Universidade da Coruña.

Por Decreto 187/2010 do 11 de novembro 
(DOG 17/11/2010) implantouse o Grao en 
Enxeñaría Civil que habilita para exercer 
a profesión regulada de Enxeñeiro Técni-
co en Obras Públicas nas súas especiali-
dades de Construcións Civís, Hidroloxía e 
Transportes e Servizos Urbanos.

A Escola Politécnica Superior da Univer-
sidade de Santiago de Compostela está 
na cidade de Lugo e nela impártense 5 
graos, 1 dobre grao, 1 grao aberto, 5 más-
teres oficiais e 2 propios e 3 programas de 
doutoramento.

Máis información

Máis información

Grao en
Tecnoloxía de Enxeñería Civil.

Grao en
Enxeñería de Obras Públicas.

Máster en
Enxeñería de Camiños, Canais e Portos.

Máster en
Enxeñería de Estruturas e Materiais
Aeroespaciais.

Dobre Máster simultaneo:
Máster en Enxeñería de Camiños, Canais 
e Portos e en Dirección e Administración 
de Empresas.

A NOSAS
ESCOLAS5. 

5.1 A CORUÑA 5.1 LUGO
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ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR 
DE ENXEÑERÍA DE CAMIÑOS, 
CANAIS E PORTOS



FINANCIACIÓN EUROPEA
NOS CONCELLOS:
NEXT GENERATION

6. 
Estes fondos europeos están vinculados ao 
Marco Financeiro Plurianual (21-27)

Teñen unha capacidade de

destinados á
recuperación da crise,
para o período 21-24.

Con este paquete finánciase a
transición ecolóxica e dixital.

750.000 millóns de euros

Cada país membro ten que levar 
a cabo un plan nacional de re-
cuperación e resiliencia dacordo 
cos obxectivos definidos no Se-
mestre Europeo.

De feito, o 30% de ditos fondos van 
destinados contra o cambio climático, 
e o 50%, para proxectos innovadores e 
na búsqueda da economía dixital. 

O  plan de España denomínase: “Plan de recupera-
ción e resiliencia da economía española”, inclúense 
neste plan 5 ámbitos de actuación fundamentais: 

MARCO DOS FONDOS:

1. Transformación dixital.

2. Transición ecolóxica. 

3. Emprego e crecemento sustentable e 
integrador. 

4. Cohesión social e territorial.

5. Saúde, resiliencia e as políticas para as 
próximas xeracións, incluídas a educación
e o desenvolvemento de capacidade.

As entidades locais, como as comunidades autonómicas, 

poden participar de maneira importante na consecución de 

obxectivos do PLAN DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA DA 

ECONOMÍA ESPAÑOLA facendo manifestacións de interese 

con aquelas políticas máis vinculadas ás súas competencias:

Baixas emisións e apoio
do transporte urbano. 

Impulso da rehabilitación
de edificios públicos.

Recuperación económica e 
social de entornos residenciais.
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Estes tres aspectos se poden concretar en 
proxectos relacionados con:

Comunidades enerxéticas locais. Desenvol-
vemento destas, cuxo obxectivo é promover a 
participación activa de cidadáns. Enerxías re-
novables e eficiencia enerxética para 2050.

Os concellos teñen que incorporarse poden ser par-
te da recuperación verde, dixital e con perspectiva 
de xénero, e inclusiva.

Unha transformación de desenvolvemento social e 
económico, aproveitando os recursos locais, xa sexa 
mediante a xeración de actividades, o fomento do 
emprendemento ou o aproveitamento do talento 
destas áreas

Conta tamén, con 10 eixos de actuación de ditas 
medidas:

Estratexia española de residuos e economía
circular.

Modernización mercados municipais, áreas 
comerciais, canles cortos de comercialización, 
apoio  concreto ao comercio.

Flexibilidade e accesibilidade da formación 
profesional mediante as “Aulas mentor”, unha 
formación profesional en un territorio máis 
próximo, contribuíndo á fixación da poboación 
e á mellora da economía local.

Igualdade de xénero e oportunidades para as 
mulleres en pequenos municipios e áreas rurais.

Zonas baixas de emisións e transformación dixi-
tal e impulso do vehículo eléctrico, sustentabili-
dade de transporte urbano e metropolitano en 
municipios de máis de 50.000 habitantes que 
incentiven á redución do vehículo propio.

Nos municipios de  menos de 5000 habitantes 
existe un paquete específico para facer fronte 
ao reto demográfico dende a rexeración rural 
e urbana. Poden ser tanto proxectos públicos 
e privados, a eficiencia enerxética de edificios, 
a xeración e consumo de enerxías renovables e 
asegurar o despregue da mobilidade eléctrica. 
Definíndose 130 medidas para o reto demográ-
fico.

1.

2.

6.

7.

3.

4.

5.

PROXECTOS

MUNICIPIOS DE MENOS DE 5000 HABITANTES: 130 MEDIDAS PARA
EL RETODEMOGRÁFICO.

1. Impulso da transición ecolóxica
(22 medidas).

6. Emprendemento/Actividade empresarial 
(19 medidas).

2. Transformación dixital e con plena conecti-
vidade territorial (7 medidas).

7. Reforzo de servizos públicos e impulso da 
descentralización (22 medidas).

3. Desenvolvemento e innovación no territorio
(7 medidas).

8. Benestar social e economía dos coidados
(11 medidas).

4. Impulso dun turismo sostible (7 medidas).

9. Promoción da cultura (12 medidas).

5. Igualdade de dereitos e oportunidades das 
mulleres (12 medidas).

10. Reformar normativas e institucións dacor-
do co reto demográfico (11 medidas).
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O plan ofrece ás comunidades autónomas e enti-
dades locais a posibilidade de aproveitar os instru-
mentos de axuda europea. España aposta así pola 
cogobernanza, construíndo un proxecto común no 
pais e na Unión Europea e que os concellos galegos 
o podan usar para mellorar a vida do veciñanza e a 
calidade de servizos do seu municipio.

É vital que todos os niveis da administración parti-
cipen na xestión de fondos.

Existen unas necesidades que as entidades locais 
teñen, e que non só os Next Generation, senón as 
axudas europeas en xeral, poden axudar a paliar, 
como pode ser: a dixitalización e mellora de com-
petencias dixitais, os servicios sociais, os retos aso-
ciados á demografía, sistematización de traballos 
con persoas voluntarias ou apoio escolar, entre ou-
tras moitas facetas.

As corporacións locais poderán destinar unha con-
tía alta a proxectos maduros en ámbitos da súa 
competencia, como a mobilidade urbana, a moder-
nización da administración, a educación, o emprego 
e os servicios sociais, acceso á vivenda e a susten-
tabilidade.

A existencia de fondos estruturais, como poden ser 
os FEDER, FEADER ou o Fondo Social Europeo, que 
se xestionan a través de ministerios e CCAA. Ade-
mais de programas de impulso da competitividade, 
como pode ser Horizonte Europa ou Europa Dixital, 
aos cales as entidades locais poderían presentar-
se directamente. Estas vías levan existindo durante 
moitos anos, ás cales uniuse pola crise da COVID, os 
fondos Next Generation. As entidades locais tamén 
terán unha participación activa tanto na proposta 
como no desenvolvemento dos proxectos. Articu-
laranse mecanismos de colaboración para poñer a 
súa disposición, no ámbito das súas propias compe-
tencias e parte dos fondos europeos.

A identificación de proxectos transformadores 
tamén é unha parte esencial para as entidades lo-
cais, cun impacto dixital e verde, coa capacidade 
de crear empregabilidade, e permitindo así unha 
dinamización das economías das entidades locais, 
das provincias… 

Ademais, a necesidade que teñen as entidades lo-
cais de formar aos seus empregados públicos en 
temas europeos é básica, xa que contando cuns 
profesionais que controlen a materia, os pasos an-
teriormente mencionados serán moito máis fáciles 
de acadar. Faltan profesionais nestas entidades que 
poidan redactar os pregos, e levar así unha proposta 
ben estruturada para así acadar os fondos europeos.

Máis información:

É clave para que as entidades locais podan parti-
cipar nestes fondos extraordinarios da UE que te-
ñan unha planificación e futura xestión de fondos. A 
existencia dun plan de acción é clave, sendo este 
realista, viable no seu impacto e que permita o que 
xa comentaramos, unha planificación estratéxica do 
mesmo.

OS CONCELLOS PODEN BENEFICIARSE
DIRECTAMENTE DAS AXUDAS
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O COLEXIO6. 
¿QUE FUNCIÓN DESEMPEÑA?

O CITOP é unha corporación de dereito público 
de ámbito territorial estatal, cuxos fins esenciais 
son o servizo á sociedade, a ordenación do exer-
cicio da profesión, a representación exclusiva da 
mesma e a defensa dos intereses profesionais 
das persoas colexiadas.

PRINCIPIOS E ESTRUTURA

Ámbito territorial que alcanza 
todo o estado español. 

Plurismo participativo
e igualitario. 

Democracia e solidariedade na 
estrutura e

funcionamento interno. 

Unidade colexial,
orzamentaria e patrimonial. 

Obrigatoriedade da colexiación. 

15
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OBXECTIVOS

Servizo
á sociedade.

Representación do 
exercicio profesional.

Defensa e desenvol-
vemento da profesión.

Defensa dos intereses 
profesionais das per-

soas colexiadas.

Obxectivos
profesionais.

Promoción da función 
social da persoa cole-
xiada, e do enxeñeiro 

civil e o recoñecemen-
to do seu prestixio, da 
súa dignidade e o do 

seu contido.

Ordenación do
exercicio profesional.

Velar pola deantoloxía 
profesional da persoa 

colexiada respecto aos 
dereitos da cidadanía

O exercicio da profesión require 
colexiación.

Asistida, asegurada e defendida.

Cobrar os honorarios dos traballadores 
visados a través do Colexio. 

Utilizar e beneficiarse de tódolos servizos 
do Colexio. 

Ser electas dos órganos colexiados e 
elixibles.

Sendo o emprego de todas as persoas 
colexiadas unha das prioridades. 

Reabrir as publicacións colexiales. 

Expresar a súa opinión sobre calquera 
aspecto profesional e corporativo, nas 
distintas publicacións. 

Servizo de búsqueda de emprego.

Convenios especiais con entidades 
financeiras.

Cursos de especialización profesional.

Xestión da lista de peritos xudiciais.

Becas de formación e convenios coas 
bibliotecas especializadas.

Xestión, tramitación e cobros dos honorarios 
profesionais. Das 21 zonas colexiales que ten o CITOP, unha 

delas está en Galicia, concretamente en 
Santiago de Compostela

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DEREITOS DA PERSOA COLEXIADA:

SERVIZOS Á PERSOA COLEXIADA
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8. 
REQUISITOS:

TRAMITACIÓN:

Ostentar a titulación legalmente requirida para 
o exercicio da profesión.

Solicitalo ao colexio

Non estar incapacitado legalmente.

1.

2.

3.

Presentar resgardo do título con certificado do 
proxecto de fin de carreira.

Fotografía tamaño carné con fondo branco. 

Encher a folla bancaria aínda que este desem-
pregado. 

Presentar unha fotocopia da demanda de em-
prego, se está desempregada.

Encher a folla de alta como colexiada.

Fotocopio do DNI. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COLEXIACIÓN E 
PRECOLEXIACIÓN.

CONDICIÓNS DA PRECOLEXIACIÓN

TRAMITACIÓN

Poderán acceder á condición de precolexia-
do todos aqueles estudantes da profesión 
que o soliciten.

• Certificación con documento da Escola, 
onde estén as materias, indicando a que 
curso pertencen e os créditos cursados.

• Fotografía tamaño carné con fondo 
branco.

• Encher folla de alta de colexiación.

• Fotocopia DNI.

En ámbolos casos, toda a documentación 
terá que ser presentada na zona colexial que 
corresponda á nova persoa colexiada por 
residir ou traballar nesa zona.
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Zona colexial de Galicia:
Pz. Europa, 15-A, 6 B - Pol. Fontiñas,
15703 Santiago de Compostela.
981 577 737

galicia@citop.es 

@citopGalicia @citopGalicia @citopgalicia Citop Galicia

https://ecivil.gal


