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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

PREMIOS DE ARTESANÍA DE GALICIA  IN200A SOLICITUDE 

 
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

 

 
   

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

    

 
 

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

NOME / RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

    

 

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

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. 

о 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 ou Chave365 

о Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente) 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

 
 

CATEGORÍA NA QUE PARTICIPA: (marcar o que proceda) 

          ☐ PREMIO ARTESANÍA DE GALICIA 2022               ☐ PREMIO TRAXECTORIA 2022              ☐ PREMIO BOLSA ELOY GESTO 2022 

 
 

PSEUDÓNIMO CO QUE SE PRESENTA: (non é obrigatorio) 

 

 
 
 
 

TITULO DA OBRA OU COLECCIÓN CON QUE PARTICIPA: 

ANEXO II 

https://notifica.xunta.gal/
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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE  (CUBRIR SÓ NO CASO DO PREMIO TRAXECTORIA): 
 
NOME: 
 

CIF: 

ENDEREZO: 
 

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 

  

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

   
 

 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 

1. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos. 
2. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
3. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 

de xuño, de subvencións de Galicia. 
4. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 

1. PREMIO ARTESANÍA DE GALICIA 2022 

□ Peza orixinal ou maqueta (de ser o caso) 

SOBRE PECHADO “A”  

□ Anexo II (EN PAPEL) 

□ Currículo do obradoiro artesán (EN PAPEL) 

□ Declaración asinada de que a peza presentada é autoría e propiedade da persoa solicitante e non foi presentada a outros concursos nin publicada 

con anterioridade en ningún tipo de soporte (redes sociais, web, publicacións e outros) (EN PAPEL) 

SOBRE PECHADO “B” 

□ Ficha técnica do proxecto (SOPORTE DIXITAL) 

□ Mínimo de 5 imaxes da obra presentada en formato .jpg en alta calidade (SOPORTE DIXITAL) 

□ Memoria descritiva do proceso produtivo e memoria conceptual (SOPORTE DIXITAL) 

2. PREMIO TRAXECTORIA 2022 

□ Anexo II (EN PAPEL) 

□ Memoria de presentación do traballo e currículo (SOPORTE DIXITAL) 

□ Mínimo de 15 imaxes da obra e persoa candiata en formato .jpg en alta calidade (SOPORTE DIXITAL) 

3. PREMIO BOLSA ELOY GESTO 2022 

□ Anexo II (EN PAPEL)   

□ Currículo da persoa artesá ou do obradoiro artesá (EN PAPEL) 

□ Memoria descritiva (SOPORTE DIXITAL) 

 

 
 
 

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos. 

OPÓÑOME Á 
CONSULTA 

DNI/NIE da persoa solicitante  o 

DNI/NIE da persoa representante o 

Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social o 

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade autónoma o 

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.  

AUTORIZO A 
CONSULTA 

NIF da entidade solicitante o Si   o Non 

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT o Si   o Non 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación 

Finalidades do tratamento 
Xestión da concesión dos premios de Artesanía de Galicia. A tramitación administrativa que se derive da 
xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá. 

Lexitimación para o tratamento 

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, segundo o disposto na Lei 1/1992, do 
11 de marzo, de artesanía de Galicia, modificada pola Lei 1/2010, do 11 de febreiro, así como no  
Decreto 230/2020, do 23 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia 
segunda e Consellería de Economía, Emprego e Industria. No seu caso, o consentimento da persoa 
interesada. 

Destinatarios dos datos 

Os datos persoais serán comunicados ás administracións públicas estatais e autonómicas no exercicio 
das súas competencias en materia de promoción da artesanía, desenvolvemento económico e 
subvencións e axudas públicas cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos procedementos 
da súa competencia.  
A Fundación Pública Artesanía de Galicia publicará os datos das persoas galardoadas e dos finalistas coa 
finalidade de darlle a merecida notoriedade  nos medios que considere máis axeitados dadas as 

características dos premios.  

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos,, así como 
exercitar outros dereitos ou retirar, no seu caso, o consentimento a través da sede electrónica da Xunta 
de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. 

Contacto delegado/a de protección de 
datos e  información adicional       https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 
 
 
 

LEXISLACIÓN APLICABLE 

Resolución do 24 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Comercio e Consumo pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos Premios 
Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2022 (Código de procedemento IN200A) 

 
 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 

                                                                                                                                                                                                                
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

