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ILTMO. SR. DECANO DO COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE A CORUÑA 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

D./Dª 

no seu nome, ou 
(sinalar o que interese) 

na representación de 

con enderezo na Rúa/Praza/Lugar Nº 

(localidade) (concello)  (provincia) 

con N.I.F. Nº , con capacidade legal bastante, 

ten encargado ao Enxeñeiro Técnico Industrial Colexiado Nº 

D./Dª 

a realización do seguinte traballo: 

emprazado na Rúa/Praza/Lugar 

(localidade)  (concello) (provincia) 

e nas condicións que de seguido se especifican. 

CONDICIÓNS PARTICULARES: 

1.ª   A  propiedade fica obrigada a satisfacer os honorarios profesionais calculados en euros:

(    €).
2.ª   O importe destes honorarios será acordado entre ámbalas partes.

3.ª   Os  honorarios incrementaranse no I.V.E. vixente.

4.ª   A propiedade pide expresamente  que  o traballo  obxecto  deste  contrato  sexa  Visado  no

COETICOR. 

Unha vez vistas as condicións xerais no reverso deste documento, ámbalas partes acordan dáren-

lle conformidade ó mesmo.

En , a  de  de 

A Propiedade,           O Colexiado,    

NÚM. XESTIÓN DE COBRO 



CONDICIÓNS XERAIS 

A. No suposto de encargo suscrito por apoderado, este responderá da 
veracidade e vixencia do mandado; e para o caso de revocación ou 
falsidade do mesmo, o asinante responderá persoalmente das obrigas do 
contrato. 

B. A propiedade retirará o traballo técnico das oficinas do Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Técnicos Industriais, previo aviso á mesma, aboando o importe 
dos honorarios correspondentes contra a entrega do traballo e factura. 

C. O traballo visado cinguirase ás normas de visado e demais disposicións 
colexiais vixentes, sen cuxo requisito carecerá de validez. 

D. O Colexiado declara nos estar afecto a incompatibilidade legal nen suxeito 
a impedimento profesional algún, a respecto do traballo obxecto deste 
encargo. 

E. A propiedade terá que pór en coñecemento do Colexio, por medio de 
escrito dirixido ao mesmo, calquera reclamación sobre a actuación do 
Colexiado previa a calquera outra actuación. 

F. A responsabilidade do Colexiado, como Director de Obra, non comenzará 
en canto non lle teña sido comunicada de xeito expreso, o principio da 
obra coa presentación das autorizacións administrativas correspondentes. 

G. A propiedade responsabilizarase da veracidade dos datos previos 
aportados para a confección do traballo encargado. 

H. Toda cuestión ou diverxencia que se suscitara, vencellada co presente 
contrato, terá que ser sometida aos Xulgados e Tribunais correspondentes 
ao enderezo colexial, con renuncia expresa dos asinantes a calquera outro 
foro. 
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