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ILTMO. SR. PRESIDENTE DA DELEGACION DE FERROL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Don 

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 encarregado ao Enxeñeiro Técnico Industrial Colexiado Nº 

Don  

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 profisionais calculados en euros:

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

3.ª   Os  honorarios incrementarán-se no I.V.E. vixente.

4.ª   A propiedade pide expresamente  que  o traballo  obxeto  de  este  contrato  sexa  Visado  no       
COETICOR. 

Unha vez vistas as condicións xerais no reverso deste documento, ambas partes acordan daren-lle 

conformidade ó mesmo.

En , a  de  de 

A Propiedade,           O Colexiado,    

NÚM. XESTIÓN DE COBRO 
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