
     

 

INSCRICIÓN III XORNADAS DE DEREITO DE FAMILIA DE GALICIA 

A Coruña, 16-17 de marzo de 2018 

Fundación Barrié A Coruña 
Cantón Grande, 9, 15003 A Coruña 

Nome e apelidos: 

Profesión:       NIF/CIF: 

Enderezo: 

Cidade:     CP:    Provincia: 

Teléfono:     e-mail: 

 No caso de necesitar factura, cumprimente os seguintes datos 

Factura a nome de:       CIF: 

Enderezo: 

Cidade:     CP:    Provincia: 

 

 120 €  Cota xeral 

100 €  
Avogados/as exercentes dos Colexios de Avogados de Galicia e 

membros da Asociación Española de Avogados de Familia 

100 €  Alumnos/as de máster de Avogacía 

  35 €  Xantar sábado (opcional) 

 

Se a inscrición realízase antes do 1 de marzo aplicarase un desconto do 10% 

sobre as tarifas (só aplicable ás Xornadas, non á comida) 

 

Forma de pagamento 

O prezo da inscrición abonarase por ANTICIPADO mediante ingreso ou transferencia 

a favor do Colexio de Avogados da Coruña na seguinte conta: ABANCA ES33 2080-

0091-79-3040010244 

Co boletín de inscrición deberá achegarse o xustificante bancario, indicando neste o 

nome da persoa que acudirá ás xornadas. 

 

NOTA: A inscrición inclúe a asistencia ás xornadas, documentación e diploma. Pode 

enviala por e-mail: xornadas@familia.gal 

 
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LPD), 
informámoslle que os datos de carácter persoal que Vde. nos facilite serán incluídos nun ficheiro de tratamento 
automatizado, titularidade do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña (ICACOR), creado por acordo da Xunta 
de Goberno do 14-2-2006 (BOP 54 do 7-3-2006) polo que se crean ficheiros de datos de carácter persoal do ICACOR 
e onde se fixa a súa estrutura e finalidade. 
O cumprimento do presente formulario implica o consentimento expreso para o tratamento e cesión dos seus datos 
conforme aos fins detallados no acordo de creación. 
Conforme ao establecido na LPD, Vde. pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
enviando unha solicitude por escrito dirixida a: Iltre. Colexio Provincial de Avogados da Coruña, Federico Tapia, 11 
baixo,15005 ACoruña. De acordo coa LOPD e coa Lei 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e 
familiar e á propia imaxe, infórmaselle que durante o desenvolvemento da actividade formativa (curso, ponencia, 
conferencia, seminario, etc.), poderán realizarse fotografías e gravacións nas que aparezan os alumnos, persoas 
participantes ou inscritos. 
A cumprimentación do presente formulario supón o CONSENTIMENTO EXPRESO ao ILUSTRE COLEXIO 
PROVINCIAL DE AVOGADOS DA CORUÑA, para a gravación, reprodución e divulgación da miña participación na 
actividade formativa, por calquera medio tanto audiovisual coma escrito, renunciando con iso a todos os dereitos de 
propiedade intelectual sobre esta. Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña.- Federico Tapia, 11 baixo. 
Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es 
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