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Catálogo de servizos de interoperabilidade

Acceso á documentación de traballos profesionais COAG

Convenio de colaboración asinado entre a Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

para a interoperatibilidade entre o procedemento de tramitación de traballos profesionais do Colexio

Oficial de Arquitectos de Galicia e o procedemento de tramitación de licenzas e outras tramitacións

urbanísticas das distintas administracións públicas a través do nodo de interoperabilidade da Xunta de

Galicia.

❖ Servizo de acceso á documentación relativa aos traballos profesionais visados polo Colexio Oficial

de Arquitectos de Galicia (COAG), para a súa utilización nos procedementos de tramitación de

licenzas e outras tramitacións urbanísticas.

❖ Inclúese dentro do catálogo de servizos dixitais que se poñen a disposición das EELL

(https://www.eidolocal.gal/gl/servizos), Portal IOCOAG.

https://www.eidolocal.gal/gl/servizos


Catálogo de servizos de interoperabilidade

Instrumentos habilitantes do servizo

A Xunta de Galicia dispón dun nodo de

interoperabilidade mediante a plataforma de

intermediación pasaXe!, para o intercambio de datos

e documentos entre o sector público autonómico e o

resto das administracións públicas. Garantindo a

seguridade da información e a protección dos datos

persoais que se transmitan, proporcionando medidas

para a autenticidade, confidencialidade, integridade,

dispoñibilidade e trazabilidade adecuadas á natureza

daqueles. (regulada no art.78 da Lei 4/2019, de 17

de xullo, de administración dixital de Galicia).

A través de pasaxe! está dispoñible o acceso a máis
de 80 certificados ou documentos, facilitados por 23 
organismos.
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Instrumentos habilitantes do servizo

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

(COAG) dispón de:

1. Sistema de tramitación en formato

electrónico dos traballos profesionais.

2. Documentación técnica estruturada

conforme ao establecido na “Guía de

tramitación de traballos profesionais” do

COAG,

https://www.coag.es/guiatramitaciontrab

allos .



Acceso á documentación de traballos profesionais visados polo COAG

Esquema de funcionamento

https://pasaxe-coag.xunta.gal



Acceso á documentación de traballos profesionais visados polo COAG

Esquema de funcionamento

Consulta de dispoñibilidade e detalle dun expediente e descarga dos 

arquivos (en formatos xml, pdf ou zip). 

• Contará coa conformidade do solicitante da

licenza ou tramitación urbanística, así como dos

técnicos redactores do traballo profesional

vinculado. A autorización dos técnicos redactores

será recabada polo COAG.

• Permitirá eximir aos solicitantes da licenza ou

tramitación urbanística da obriga de achegar dita

documentación. Bastará que o administrado

proporcione na solicitude o código de descarga

correspondente que lle foi proporcionado polo

técnico redactor.



Simplificación da tramitación administrativa
A obtención dunha copia da documentación tramitada no COAG a través do nodo de

interoperabilidade da Xunta de Galicia, permitirá eximir aos solicitantes da licenza ou tramitación

urbanística da obriga de achegar dita documentación en papel. A incorporación da documentación

obtida desde o Colexio de Arquitectos para a tramitación de licenzas e outras tramitacións

urbanísticas, poderá ter a mesma eficacia a efectos administrativos que a súa presentación vía

rexistro por parte do administrado, según establezan as ordenanzas municipais.

A documentación técnica correspondente aos traballos profesionais obtida do sistema de

tramitación do COAG atoparase tipificada, estruturada e asinada conforme ao modelo

normalizado que o Colexio se encarga de ter adecuadamente actualizado de acordo coa normativa

vixente.

O procedemento de tramitación colexial inclúe estas verificacións dos técnicos asinantes, polo que

se evitará a solicitude e xestión de documentación adicional para a verificación deste extremo por

parte das diferentes administracións.

Normalización da documentación técnica e

administrativa de carácter xeral

Garantía sobre a identidade e habilitación

dos técnicos redactores no caso de traballos

visados e sobre a identidade e colexiación

habilitante noutros casos. E sobre a

autenticidade da documentación.

Acceso á documentación de traballos profesionais visados polo COAG

Vantaxes



Portal visible en Internet, acceso seguro a

través de https://pasaxe-coag.xunta.gal

Login mediante certificado dixital. Certificado

persoal (FNMT, Camerfirma) ou DNI electrónico

Compatibilidade con navegadores actualizados

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Consulta de

dispoñibilidade dun

expediente sen visualizar

datos do mesmo

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Consulta dun expediente

e traballo con

funcionalidade de ver e

descargar os documentos

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Abre xanela para consultar un

novo Expediente/Traballo

Histórico dos Expedientes/Traballos

consultados, ordeados por data de

consulta, realizados polo usuario

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Ao igual que a consulta de

dispoñibilidade, neste control deberase

aportar o número do Expediente a

consultar e a versión da entrega (Traballo)

que desexamos consultar.

Da mesma forma, deberase aportar o

procedemento que autoriza a consulta,

poderase definir un número de

expediente da solicitude (para control

interno) e un texto que explica a

finalidade da consulta.

Finalmente, deberase definir se a

consulta realizase con consentimento do

titular ou amparado pola lei.

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Datos xerais do Expediente

Entrega Nº3 do Proxecto de Execución

Alértase de que existe una

versión máis actualizada desta

entrega, refacendo a consulta

cos datos da versión máis

actualizada ou indo

directamente ao Traballo

consultado

Permítese a descarga dos datos

resultantes en formato XML,

ademais de Administrar permisos

sobre este expediente

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



Descarga de documentos do Expediente en paquete

comprimido ZIP ou compendio PDF que agrupa todos

os arquivos do expediente nun documento PDF único.

Navegación polo árbol da estrutura documental do

Expediente, segundo a entrega (Traballo) consultado.

Permítese desde cada carpeta documental a descarga

de cada documento en forma unitaria, podendo

descargar só o documento requerido.

Portal de Consulta de Obras (IOCOAG)



O servizo ponse a disposición das EELL:

✓Podes consultar información adicional dentro do catálogo de servizos

do portal Eidolocal,

✓Despois de que nos envíes o formulario de alta correctamente

cumprimentado e firmado, darémosche de alta o servizo nunha

modalidade de probas á espera de que nos confirmes que podes pasar

a utilizalo nas túas xestións ordinarias de tramitación.

✓Podes poñerte en contacto coa Oficina eConcellos:

➢No correo electrónico oficina.econcellos@xunta.gal

mailto:oficina.econcellos@xunta.gal


Moitas grazas


