Tel. 963 520 520
Fax. 963 944 491

SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ ARTESANA
SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL DOCUMENTO DE CALIFICACIÓN ARTESANA
INDÚSTRIES ARTESANES / INDUSTRIAS ARTESANAS
NÚM. D.Q.A.:
NÚM. D.C.A.:

CADUCITAT:
CADUCIDAD:

INDÚSTRIA ARTESANA:
INDUSTRIA ARTESANA:

NIF:
NIF:

REPRESENTADA PER:
REPRESENTADA POR:

NIF:
NIF:

ADREÇA LEGAL:
DIRECCIÓN LEGAL:

C.P.
C.P.

LOCALITAT:
LOCALIDAD:

PROVÍNCIA:
PROVINCIA:

CORREU ELECTRÒNIC.:
CORREO ELECTRÓNICO:

TEL:
TEL:

ACTIVITAT/OFICI QUE EMPARA:
ACTIVIDAD/OFICIO QUE AMPARA:
DESCRIPCIÓ OCUPACIÓ:
DESCRIPCIÓN OCUPACIÓN:
NÚM. D’EPÍGRAF DE L’I.A.E.:
NÚM. DE EPÍGRAFE DE I.A.E.:

CODI C.N.A.E:
CÓDIGO C.N.A.E:

ANTIGUITAT DE LA INDÚSTRIA:
ANTIGÜEDAD DE LA INDUSTRIA:

NRE. DE ARTESANS:
NÚM. DE ARTESANOS:

NÚM. D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL:
N. DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

NRE. DE TREBALLADORS:
NÚM. DE EMPLEADOS:

SOL·LICITE que, d'acord amb la Llei 1/1984, de la Generalitat Valenciana, se m'atorgue el Document de Qualificació
Artesana la documentació del qual adjunte.
SOLICITA que, según la Ley 1/1984, de la Generalitat Valenciana, le sea otorgado el Do cumento de Calificaci ón
Artesana cuya documentación se adjunta.
____________________________________ , ______ d__________________ de 20____
(lloc i data / lugar y fecha)

Firmat / Firmado: El/la sol·licitant / El/la solicitante
Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per esta entitat, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que
té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això de conformitat amb allò disposat en
la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999). / Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero
para su tratamiento por esta entidad, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con l o dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ, Direcció General de Comerç i Consum
RENDCAIA

INSTRUCCIONS
-

S’ompliran a màquina o amb lletra molt clara els epígrafs referents a la sol·licitud i la seva còpia, que
es tornarà segellada com a rebut de presentació.

-

L’activitat que empara (sector) ha d'estar inclosa en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat
Valenciana vigent en el moment de la sol·licitud.

-

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
a) Original i còpia (a l’efecte de comprovació):
1. DNI del gerent.
b) Original:
2. Certificat actualitzat de la Hisen da Estatal, en relació amb l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) que corresponga a l'ofici artesà.
3. Última cotització de la Seguretat Social i autònoms.
4. Qualsevol incidència o modificació que s’haja produït en els últims anys.
5. En cas de producció de béns de consum alimentaris, perfums, cosmètics i similars,
Declaració Responsable degudament omplida segons model.
6. ANNEX I, a efectes de rebre informació, sol·licitar un compte de correu electrònic
artesaniacv.com, i ser inclòs en e l Directori d'Artesans d el Centre d'Artesania de la
Comunitat Valenciana.

-

Durant la tramitació de la sol·licitud, es podrà re querir a l’interessat la documentació addicional que
es considere oportuna a l’efecte d’acreditar la vigència de la qualificació atorgada.

INSTRUCCIONES
-

Se cumplimentarán a máquina o con letra muy clara lo s epígrafes referentes a la solicitud y su
copia, que se devolverá sellada como recibo de presentación.

-

La actividad que a mpara (sector) d ebe estar in cluida en el Repertorio de Oficios Artesanos de la
Comunitat Valenciana vigente en el momento de la solicitud.

-

La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Original y copia (a efectos de comprobación):
1. DNI del gerente.
b) Original:
2. Certificado actualizado de la Ha cienda Estatal, en re lación con el Im puesto de
Actividades Económicas (IAE) correspondiente al oficio artesano.
3. Última cotización de la Seguridad Social y autónomos.
4. Cualquier incidencia o modificación que se haya producido en los últimos años.
5. En caso de producción de bienes de consumo ali mentarios, perfumes, cosméticos y
similares, Declaración Responsable debidamente cumplimentada según modelo.
6. ANEXO I, a efectos de recibir info rmación, solicitar una cuenta de correo electr ónico
artesaniacv.com, y ser incluido en e l Directorio de Artesanos del Centro de Artesanía de
la Comunitat Valenciana.

-

Durante la tramitación de la solicitud, podrá requerirse al interesado la documentación adicional que
se considere oportuna a efectos de acreditar la vigencia de la calificación otorgada.

RENDCAIA

