ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN201A

SOLICITUDE

OBTENCIÓN/RENOVACIÓN DA CARTA DE ARTESÁN/A
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO

SEXO

PÁXINA WEB

HOME

LOCALIDADE

MULLER

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@, https://notifica.xunta.gal. Só 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 Notific@, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

MOTIVO DA COMUNICACIÓN
OBTENCIÓN

RENOVACIÓN

MODIFICACIÓN

BAIXA

TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADE
ACTIVIDADE ARTESANAL 1

ANTIGÜIDADE NA ACTIVIDADE

ACTIVIDADE ARTESANAL 2

ANTIGÜIDADE NA ACTIVIDADE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 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 (DOG do 24 de setembro).

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

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
PARA A OBTENCIÓN
Memoria das actividades profesionais realizadas (máximo 6 folios, engadidas as fotografías).
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Certificación ou documento acreditativo dalgún dos requisitos que recolle o
artigo 12 do Decreto 218/2001, do 7 de setembro, para a obtención da carta
de artesán.
PARA A RENOVACIÓN/MODIFICACIÓN
No caso de cambios na tipoloxía da actividade (actividades artesanais) deberá incluír tamén a documentación para a obtención da carta de
artesán/a

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electrónica automatizada. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar os devanditos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.

DENEGO E
PRESENTO O
DOCUMENTO

Certificado de residencia da persoa solicitante.

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 co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun
correo electrónico a: lopd.industria@xunta.gal.
Así mesmo, autorizo a cesión dos meus datos ás unidades administrativas da Xunta de Galicia que sexan precisas e á Fundación Centro de
Artesanía e do Deseño con fins de publicidade e prospección comercial.
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.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

de

de

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

