ANEXO I: MODELO DE SOLICITUDE BOLSAS A DEPORTISTAS DE NIVEL 2021
DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
APELIDOS E NOME:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NACEMENTO:

DNI:

CORREO ELECT.:

TELÉFONO:

PERSOA REPRESENTEANTE (No seu caso)
APELIDOS E NOME:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:

CÓDIGO POSTAL:

DATA DE NACEMENTO :

DNI:

CORREO ELECT.:

TELÉFONO:

Ponteareas, ______ de _______________ de 2021
Asdo.:
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ANEXO II
D./Da ____________________________________________________, con DNI
nº ___________________________,
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE non me atopo incurso nas
prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 13 da Lei 38/2003, do 17
de novembro, xeral de subvencións, que son:
a) Ser condenadas mediante sentencia firme á pena de pérdida da posibilidade
de obter subvencións ou axudas públicas.
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera
procedemento, atoparse declarados en concurso, salvo que neste houbese
adquirido a eficacia un convenio, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser
inhabilitados conforme a Lei concursal, sen que conclúa o período de
inhabilitación fixado na sentencia de cualificación do concurso. Letra b) do
número 2 do artigo 10 redactada polo artigo 26 da Lei 12/2014, 22 decembro, de
medidas fiscais e administrativas
c) Dar lugar, por causa de que foran declarados culpables, a resolución firme de
calquera contrato celebrado coa administración.
d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís o
aqueles que ostenten a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos
supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.
e) Non atoparse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias fronte á
Seguridade Social ou ter pendente de pago algunha outra débeda coa
Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos que
regulamentariamente se determinen.
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente
como paraíso fiscal.
g) Non atoparse ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións
nos termos que regulamentariamente se determine.
h) Ter sido sancionado mediante resolución firme coa perdida da posibilidade de
obter subvencións segundo a presente lei o la Lei xeral tributaria.
Ponteareas a ___ de _____________ de 2021
Asdo.:

ANEXO III
D. /Da ____________________________________________________, con DNI
nº ___________________________,
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DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE en cumprimento do punto 3.5
da cláusula 3a das bases de convocatoria, e de acordo co punto 5.2 da cláusula 5a,
AUTORIZO ao Concello de Ponteareas para o acceso aos ficheiros das
administracións públicas co fin de realizar as comprobacións de atoparse ao
corrente das obrigas coa Axencia Tributaria, coa Seguridade Social, coa Facenda
Publica da Comunidade Autónoma De Galicia e cos tributos municipais.

Ponteareas a ___ de _____________ de 2021

Asdo.:
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