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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   

D./Dna.______________________________________________________________________________________ con 

DNI/NIE______________actuando en nome e representación da entidade solicitante, na súa calidade de 

____________________. 

EXPÓN 

Que de conformidade co disposto nas Bases da Convocatoria Pública de Subvencións Municipais a Asociacións 

Empresariais 2022, publicadas no BOP núm. 122, do 29 de xuño de 2022 se lle concedeu unha subvención por resolución 

de data _____________________ co número de expediente ______________________ notificada o día ___ de 

__________ de 2022 por importe de ______________________ euros. 

Que por medio do presente escrito, e de conformidade co establecido nas Bases da Convocatoria (Bases 13.10 e 16ª), 

 ACEPTA EXPRESAMENTE a subvención concedida e as condicións establecidas nas bases e na resolución de 
concesión. 

 SOLICITA O ANTICIPO DO ___________ % da citada subvención, polo IMPORTE de ___________ euros.  

 COMPROMETESE a realizar as actividades ou executar os proxectos ou investimentos que fundamentaron a concesión 
da subvención nos termos presentados ao Concello, pola contía do gasto ou investimento aprobado, dentro do prazo 
establecido e a xustificar ante o concello de Cambre o cumprimento dos requisitos e das condicións que fundamentaron a 
concesión. 

En Cambre, a _______ de ________________ de 2022. 

Asinado 

O/A  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA COA SOLICITUDE (de ser o caso) 

  
  

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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