¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

TR359G

SOLICITUDE

INSCRICIÓN DA SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN OU BAIXA DA ASOCIACIÓN NO REXISTRO
DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA

CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
FAX

TELÉFONO MÓBIL

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CARGO QUE TEN OU CONDICIÓN EN QUE ACTÚA
CORREO ELECTRÓNICO

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Xustificante de aboamento da taxa correspondente.
1. Para a inscrición da suspensión da asociación:
Copia da resolución xudicial firme pola que se establece a suspensión de actividade.
2. Para a inscrición da disolución:
Cesamento das persoas titulares dos órganos de goberno e representación, asinado por estes, ou as razóns da ausencia de sinatura.
Balance da asociación na data da solicitude.
Datos identificativos das persoas encargadas da liquidación, de ser o caso, coas súas respectivas sinaturas e o documento acreditativo da
súa identidade.
Destino que se lle vai dar ao patrimonio de acordo co establecido nos seus estatutos.
Se a disolución tivo lugar polas causas previstas nos estatutos, referencia aos artigos en que se recollan as ditas causas e documento
acreditativo da data na que se produciron aquelas.
Se a disolución é consecuencia da vontade das persoas asociadas expresada na asemblea xeral convocada para o efecto, a acta da reunión
da asemblea xeral ou certificado daquela expedido polas persoas ou cargos con facultade para certificala, no que conste a data na que se
adoptou e o quórum de asistencia e o resultado da votación.
Se a disolución ten lugar por sentenza xudicial firme, copia da sentenza xudicial firme pola que se dita a disolución da asociación, salvo
que conste no rexistro por ter sido notificada de oficio.
3. Para a inscrición da baixa da asociación:
Documento acreditativo de ter concorrido as circunstancias que deron lugar á disolución da asociación e do escrito asinado por todas as
persoas liquidadoras no que se faga constar que se lle deu ao patrimonio resultante o destino previsto nos seus estatutos, sen que existan
acredores e solicitude da cancelación dos asentos rexistrais, se a baixa se produciu como consecuencia da disolución ou liquidación da
asociación.
Se a baixa se produciu por modificación do ámbito territorial, do réxime xurídico ou rexistral da asociación ou por algún outro motivo
legalmente establecido, documento acreditativo das causas que motivaron a baixa e a data na que se produciron aquelas.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente.

ANEXO I
(continuación)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a lopd.traballo@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 406/2009, do 22 de outubro, polo que se crea o Rexistro de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Orde do 17 de setembro de 2010 pola que se desenvolve o Decreto 406/2009, do 22 de outubro, polo que se crea o Rexistro de Asociacións
Profesionais de Traballadores Autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 31 de xullo de 2015 pola que se adaptan e incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de
prazo aberto da Consellería de Traballo e Benestar.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

