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DATOS DA ENTIDADE 

Nome ou razón social  NIF  

Enderezo   

C.P.   Parroquia / Localidade  Concello  

Teléfono/s  Correo electrónico  

Nº rexistro municipal   

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL 

Nome ou razón social  DNI / NIF / NIE  

Primeiro apelido  Segundo apelido  

Cargo  Documento acreditativo do poder  

Enderezo   

C.P.   Parroquia / Localidade  Concello  

Teléfono/s  Correo electrónico  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

Notifíquese a:  Entidade solicitante  Persoa ou entidade representante 
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa 
indicada. Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir: 

Teléfono móbil  Correo electrónico  

COMPROBACIÓN DE DATOS 
Autorizase ao concello de Cambre a consultar para a tramitación desta solicitude os datos e documentos que se 
indican de seguido. 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 

Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa AEAT  

Certificado de estar ao día do pagamento coa Seguridade Social  
Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da comunidade 

tó
 

Certificado de estar ao día no pagamento das débedas co concello de Cambre  

AUTORIZO Á CONSULTA 

 

A presentación desta solicitude comporta a autorización ao concello de Cambre para a obtención das certificacións de 
estar ao corrente nas obrigas establecidas nas bases 11ª e 15ª da convocatoria, que deben emitir a Axencia Estatal da 
Administración Tributaria, á Tesourería Xeral da Seguridade Social, á Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e 
para comprobar de oficio que estean ao corrente do cumprimento das súas obrigas fiscais co concello de Cambre. 

 A presentación desta solicitude comporta a autorización ao concello de Cambre para a consulta da documentación 
presentada anteriormente ao mesmo nos departamentos e procedementos que se indican de seguido. 

 
A presentación desta solicitude comporta a autorización ao concello de Cambre, no suposto de ter a condición de 
beneficiario/a da subvención, para realizar as actuacións de comprobación e seguimento necesarias para comprobar o 
cumprimento da finalidade da subvención municipal a asociacións empresariais 2022” (base 25ª). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
  R.E.L. 01150177 

ANEXO I: SOLICITUDE, DECLARACIÓNS 
RESPONSABLES  E AUTORIZACIÓNS

Subvencións Asociacións Empresariais
Cambre 2022

Axencia de Desenvolvemento Local
981 613196 / 981 613128

adl@cambre.org 

 

 
Anexo I – Páxina 2 

DECLARACIÓNS 

A persoa REPRESENTANTE DECLARA, baixo a súa responsabilidade que a entidade solicitante 

 Que non esta incursa en ningunha das incompatibilidades sinaladas na base 6ª desta convocatoria 

 Que non esta incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións 

 Que non esta incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia 

 Que posúe a capacidade administrativa, financeira e operativa necesarias para cumprir as condicións da axuda 

 Que reune as condicións para ser beneficiaria de acordo co establecido na base 5ª da convocatoria 

 Que todos os datos que constan na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos 
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” 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

A persoa REPRESENTANTE DECLARA, baixo a súa responsabilidade, con relación á entidade solicitante 

Que, para o mesmo proxecto ou actividade, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan de seguido: 

Axuda 
Ano Organismo Importe (€) Tipo de axuda Disposición reguladora 

Solicitada Concedida 

       

       

       

       
 

Ou, alternativamente 

 
Que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións para o mesmo concepto do proxecto ou actividade que
as subvencións desta convocatoria de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

Así mesmo, a persoa solicitante comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para a 
mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a 
partir da data desta declaración. 

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” 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

 Copia do NIF da entidade  

Obra no expediente 

Departamento Código Ano 

   

 
Documentación que acredite a capacidade da persoa que 
actúe como representante legal da entidade para actuar no 
seu nome e representación 

 

Obra no expediente 

Departamento Código Ano 

   

 
Fotocopia da escritura de constitución, acta fundacional ou 
documento equivalente acreditativa da personalidade xurídica 
da entidade 

 

Obra no expediente 

Departamento Código Ano 

   

 
Fotocopia do documento que acredite a inscrición da 
asociación no rexistro correspondente 

 

Obra no expediente 

Departamento Código Ano 

   

 
Certificado da secretaría da asociación do acordo do órgano competente da mesma no que se exprese a vontade de solicitar a 
subvención para o proxecto contido na memoria e se autorice á Presidencia a presentala, da relación actual de cargos 
representativos da asociación (nome/apelidos/DNI, NIF, NIE) e número de asociados na data da solicitude da axuda (Anexo II)

 Certificado de número de conta bancaria da entidade  

Obra no expediente 

Departamento Código Ano 

   

 Memoria explicativa de cada un dos proxectos solicitados (Anexo III, UN POR CADA PROXECTO SOLICITADO) 

 Outra documentación (especificar) 

 . 

 . 

 

Sr alcalde do concello de Cambre 
 
Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as Bases da convocatoria pública de subvencións municipais a 
Asociacións Empresariais 2022, do concello de Cambre, solicita a concesión da correspondente axuda de acordo co 
especificado nas bases desta Convocatoria, e declara que son certos todos os datos do presente documento. 
 
En Cambre,             de                                          de  2022 
 
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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