CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

PR OGR AMA EXTR AOR D IN AR IO PAR A O R EC OÑ EC EMEN TO D E AC TIVID AD ES
AR TESAN AIS

DOCUMENTO

CO300E

SOL IC ITU D E

DAT OS DA PERSOA SOLICIT ANT E
NOME

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NUM

BLOQ

ANDAR

PORTA

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

DATA NACEMENTO

SEXO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

PÁXINA WEB

HOME

MULLER

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Notifíquese a:
Persoa solicitante
Persoa ou entidade representante
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

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.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal)). Só se
poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO

NOME DA VÍA

NUM

BLOQ

ANDAR

PORTA

Seleccione
PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

Seleccione

Seleccione

LOCALIDADE

MOT IVO DA SOLICIT UDE
OBTENCIÓN

RENOVACIÓN

MODIFICACIÓN

EMENDA AO REQUERIMENTO

BAIXA

T IPOLOXÍA DE ACT IVIDADE
ACTIVIDADE ARTESANAL

Seleccione

ANTIGÜIDADE NA ACTIVIDADE

A PERSOA SOLICIT ANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
2. Que cumpre os requisitos exixidos no Decreto 218/2001, do 7 de setembro (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de setembro).

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A OU XA PRESENT ADA CON ANT ERIORIDADE
PARA A OBTENCIÓN
Memoria das actividades profesionais realizadas (máximo seis folios, incluídas as fotografías)

COMPROBACIÓN DE DAT OS
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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade representante

OPÓÑOME Á CONSULTA

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a
normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na
ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas,
cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a
tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder
de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Finalidades do tratamento

Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos

Exercicio de dereitos

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento,
prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.

DET ALLE DAS F INALIDADES DO T RAT AMENT O E DAS PERSOAS DEST INAT ARIAS DOS DAT OS (Regulamento
Xeral de Protección de Datos)
Finalidades do tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za o

Fins publicitarios e prospeción comercial
Unidades administrativas da Xunta de Galicia que os precisen e a Fundación Centro de Artesanía e do
Deseño
tra ta m e n to d o s s e u s d a to s p a ra a s fi n a l i d a d e s i n d i ca d a s :
SI
NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 1/1992, do 11 de marzo, de artesanía de Galicia.
Decreto 218/2001, do 7 de setembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía.
Orde do 1 de febreiro de 2017 pola que se actualizan os procedementos e os formularios normalizados para a obtención da carta de artesán e a
cualificación de taller artesán.

SINAT URA DA PERSOA SOLICIT ANT E OU REPRESENT ANT E

Lugar e data
,

de

de

