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ANEXO I SOLICITUDE DE ADHESIÓN PLAN “DISFRUTA CAMBRE” 

SOLICITANTE 

Razón social   C.I.F.  

Apelidos e nome   D.N.I/N.I.E  

Enderezo   

C.P.   Localidade   Provincia   

Teléfono   Correo electrónico  

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL 

Apelidos e nome   D.N.I/N.I.E  

ENDEREZO ELÉCTÓNICO HABILITADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

Enderezo electrónico habilitado a efectos de notificacións  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO LOCAL / LOCAIS 

Nome do establecemento 1  Actividade  

Enderezo do local 1  

C.P.   Localidade   Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  

Nome do establecemento 2  Actividade  

Enderezo do local 2  

C.P.   Localidade   Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA  

 
Certificado actualizado de conta 
bancaria 

Obra en poder do Concello 
Ano Expediente Departamento 

   

 
Certificado actualizado de situación 
censual AEAT 

Obra en poder do Concello 
Ano Expediente Departamento 

   

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

O/a solicitante asinante da presente solicitude de adhesión ao Plan “Disfruta Cambre” DECLARA, baixo a súa 
responsabilidade, 

 Que cumpre cos requisitos establecidos na base 4ª, letra a) das presentes Bases para poder participar no 
presente Plan “Disfruta cambre” dentro da categoría de establecemento hostaleiro adherido 

 Que está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias co concello de Cambre, coa Consellería de 
Facenda da Xunta de Galicia, coa Seguridade Social e coa Axencia Estatal da Administración Tributaria

 

Que non esta sancionada, penal ou administrativamente, coa perda da posibilidade de obtención de 
subvencións ou axudas públicas, nin se atopa incursa en prohibición legal algunha que lle inhabilite para isto, 
con inclusión das que se produciran por incorrer en discriminación por razón de sexo, en virtude da Lei 
4/2005, de 18 de febreiro, para a Igualdade de Mulleres e Homes, ou da Lei Orgánica 3/2007, de 30 de 
marzo, para a igualdade de mulleres e homes 

 
Que non está incursa  nalgunha das restantes circunstancias previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 
de novembro, Xeral de Subvencións, para obter a condición de beneficiario/a de subvencións 

 Que todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE (continuación) 

ADVÍRTESELLE DE QUE consonte co disposto no artigo 69.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, “A 
inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a 
non presentación ante a Administración competente da declaración responsable, a documentación que sexa no seu caso requirida para acreditar o cumprimento do 
declarado, ou a comunicación, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de 
tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. Asemade, a resolución da administración pública que declare tales 
circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da 
actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto 

Sr. alcalde do concello de Cambre 

Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as Bases do Plan “Disfruta Cambre” do concello de Cambre,  SOLICITA se teña por 
presentada a solicitude de adhesión e restante documentación indicada de acordo co especificado nas Bases deste Plan, e declara que son certos 
todos os datos do presente documento. 
 
 
 

Cambre,               de                                                       de  2021 
 
Asdo, 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados pola Entidade 
Local coa finalidade de poder atender á súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. 
Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario 
de contacto da Sede Electrónica do concello de Cambre. 
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