ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO D0 PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR923C

SOLICITUDE

OBRADOIROS DE FOLCLORE, ARTESANÍA, COCIÑA E SEMINARIOS DE CULTURA
GALEGA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF OU EQUIVALENTE

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA
PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

ANDAR

PORTA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF OU EQUIVALENTE

EN CALIDADE DE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DO OBRADOIRO
ORDE

OBRADOIRO

DATAS

ORDE

OBRADOIRO

Baile

Gaita

Percusión

Pandeireta e canto

DATAS

Outros de carácter artesanal:
Encaixe de palillos

Cociña galega

Confección traxes tradicionais

Seminarios de cultura galega

(No caso de solicitar varias modalidades márquese no recadro, do 1 ao 3, segundo a orde de preferencia)
(Non se solicitarán modalidades realizadas de maneira consecutiva nas dúas últimas convocatorias)
OBSERVACIÓNS (proposta do/da profesor/a, de ser o caso)

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DATOS DA PERSOA COORDINADORA DESIGNADA POLA ENTIDADE
NOME
TELÉFONO TRABALLO

PRIMEIRO APELIDO
TELÉFONO CASA

SEGUNDO APELIDO

NIF OU EQUIVALENTE

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II
Anexo III, memoria (obradoiros de folclore e artesanía)
Anexo IV (obradoiros de cociña e seminarios de cultura galega)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
Datos incluídos no Rexistro da Galeguidade previsto na Lei 7/2013, do 13 de xuño, ou no previsto pola normativa
anterior

OPÓÑOME Á
CONSULTA

Estar ao día coas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
Estar ao día de pagamentos coa Seguridade Social
Estar ao día de pagamentos coa consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia
De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades, co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral
da Emigración. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Secretaría Xeral da Emigración mediante
o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: praza de Mazarelos, 15, 15703 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a
emigracion@xunta.gal

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 5 de abril de 2018 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para desenvolver obradoiros de
folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas do exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018
(PR923C).

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

