
CÓDIGO NÚMERO:

ARQUITECTO ou S.P.: Nº DE COLEXIADO:

OBXECTO:

SITUACIÓN:

ENCARGANTE:

FASE:

DISCONFORMIDADE COA ASIGNACIÓN DO EXPEDIENTE QUE SE ME FAI.

             DICONFORMIDADE CO % DE INTERVENCIÓN EN OBRA.

DISCONFORMIDADE COA LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PRACTICADA.
(poderase aportar xustificación fehaciente da cuantía de honorarios contratada)

EXISTEN ERROS NOS DATOS RESEÑADOS.

OUTRAS MOTIVACIONES.

En a de de 20

 

O arquitecto que suscribe solicita desta Delegación Colexial, a subsanación e envío de nova liquidación si 
procede, das incidencias detectadas no seguimento e reclamación das aportacións colexiais en encargos 
oficiales, realizada o amparo do disposto na CIRCULAR COLEXIAL 117/2008 de 6 de outubro de 2008, 
referente a: 

TEXTO LIBRE (desenvolver as motivacións anteriores)

      DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA QUE SE APORTA:

                           O ARQUITECTO

SR. PRESIDENTE DA DELEGACIÓN EN                                                 DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA

Nota: Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, faise constar que se informoo ao interesado que, os seus datos persoais pasarán a formar 
parte dun arquivo automatizado do COAG, para a finalidade de xestionar o visado colexial e as distintas actividades vinculadas á presente comunicación de encargo colexial. O interesado, a súa vez, 
recoñeceu quedar informado e consentir que os datos persoais reflexados neste documento, sexan necesariamente tratados nun arquivo propiedade do COAG, coa finalidade de levar á xestión do 
visado colexial. O interesado foi informado que éste pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais, comunicándolo mediante envío postal do COAG  
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