ANEXO VI
CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

REXISTRO DE ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS
- INSCRICIÓN DA INCORPORACIÓNS E SEPARACIÓN DE ASOCIACIÓNS A UNHA

TR359F

SOLICITUDE

FEDERACIÓN, CONFEDERACIÓN OU UNIÓN DE ASOCIACIÓNS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
ENDEREZO DA INTERNET

DENOMINACIÓN

NIF

ENDEREZO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

FAX

TELÉFONO

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE INSCRICIÓN NO REXISTRO

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME

DNI/NIE

ENDEREZO

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

CARGO QUE TEN OU CONDICIÓN EN QUE ACTÚA

DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (INDÍQUESE CUN X)
Acta da reunión ou o acordo da entidade federativa, ou certificado da acta ou do acordo no que se resolvese a incorporación ou separación da
asociación ou asociacións na que deberá constar a data en que se adoptase, a denominación exacta e o domicilio social da federación,
confederación ou unión de asociacións, a denominación exacta, o domicilio social e o número de inscrición no rexistro da asociación ou
asociacións que se incorporen ou separen da federación, confederación ou unión de asociacións e certificación expedida polas persoas ou cargos
con facultade para certificar de cada unha das asociacións que se incorporen á federación, confederación ou unión de asociacións do acordo
adoptado para a súa integración e a designación da persoa ou persoas que a represente na entidade federativa.
Xustificante do aboamento da taxa correspondente.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que
os datos recollidos nesta solicitude serán incluídos nun rexistro de carácter público. A publicidade do rexistro non acada os datos referidos aos
domicilios das persoas, estado civil e outros datos de carácter persoal, con excepción do nome e apelidos dos membros dos órganos de goberno ou
representación. O dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei pódense exercer dirixindo un escrito á Dirección Xeral
de Promoción do Emprego, como responsable do tratamento dos datos, no enderezo: edificio administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de
Compostela, A Coruña, ou no seguinte enderezo electrónico: 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.

(Para cubrir pola Administración)
RECIBIDO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

________________
-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.
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

DATA DE ENTRADA

____ /____/______
REVISADO E CONFORME

DATA DE EFECTOS

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

Lugar e data

,

de

de 20

Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo e Benestar
Departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar de
Este anexo está dispoñible na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar http://traballo.xunta.es

____ /____/______

