
DOCUMENTO DE ADHESIÓN Á CAMPAÑA “BONOS DO DÍA DO PAI” 

O Concello de Cambados pon en marcha a campaña "Bonos do Día do Pai", iniciativa englobada no plan de 
protección do tecido social e económico da nosa vila. A campaña ten a súa base na posta en circulación de 600 lotes 
de vales compra de 30 € (3 vales de 10 €/Ud.), dos que o usuario paga 20 € e os 10 € restantes apórtaos o Concello. 

A campaña comezará o 13 de marzo de 2023 e rematará o 15 de abril de 2023. 

Os vales compra poderanse trocar unicamente nos establecementos/negocios adheridos á campaña, polo que, de 
querer participar deberás cubrir e presentar o presente documento, xunto coa documentación sinalada. 

O prazo de inscrición comeza o 7 de marzo e rematará o 10 do mesmo mes. 

DATOS DO ESTABLECEMENTO/NEGOCIO PARTICIPANTE 

NOME COMERCIAL: 

ENDEREZO LOCAL: 

SECTOR/TIPO DE NEGOCIO:   IAE: 

DATOS DO TITULAR 

NOME E APELIDOS: 

CIF/NIF: TELÉFONO: MÓVIL: 

ENDEREZO:  CP: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PERSOA DE CONTACTO: 

CONTA BANCARIA: 

IBAN ENTIDADE SUCURSAL DC NÚMERO DE CONTA 

DECLARACIÓN XURADA 

O titular DECLARA estar ao corrente no cumprimento das obrigas vinculadas ao Concello de Cambados.

Así mesmo DECLARA que cumpre os requisitos para participar: contar con establecemento aberto ao público e ter a 

consideración de micropeme (menos de 10 traballadores e menos de 10 millóns de euros de facturación). 

DOCUMENTACIÓN 

Fotocopia do CIF/NIF 

Certificado de alta no IAE 

Último recibo de Autónomos 

Certificado da conta bancaria 

Outra documentación: a organización resérvase o dereito  de solicitar calquera outra documentación que 
considere necesaria 

En Cambados, a ______ de _______________ de 2023 

Sinatura e Selo do establecemento/negocio. 

Autorizo ao Concello de Cambados e á asociación Cambados Zona Centro a expoñer a información relativa a nome comercial, enderezo, teléfono 
e sector nas aplicacións e soportoes que a campaña precise, así como a tratar a documentación presentada para o correcto funcionamento da 
campaña. 
Os datos dos establecementos participantes serán tratados con carácter confidencial, e só se autorizará o seu uso ás empresas ou organismos 
vinculados directamente coa campaña. A participación nesta iniciativa implica a aceptación das condicións de adhesión .
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