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ANEXO IV
ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN

Datos do solicitante:

Nome e apelidos: NIF:

Enderezo:

Localidade:

Tlf: Correo electrónico:

Datos do representante:

Nome e apelidos: NIF:

Enderezo:

Localidade:

Tlf: Correo electrónico:

ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN

O  abaixo  asinante,  en  calidade  de  beneficiaro  /representante  do  beneficiario   subvencionado,  ACEPTA
expresamente a Subvención concedida polo Excmo. Concello de Porto do Son (P1507200B) que arriba se indica,
con estrita suxeición ao previsto na Ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras para o outorgamento
de becas para deportistas individuais do Concello de Porto do Son (BOP  num.172 do 09/09/2021), a Lei 38/2003,
do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento.

DECLARACIÓN

■ Que non foi condenado mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou
axudas públicas.

■ Que non solicitou a declaración de concurso, ser declarado insolvente en calquera procedemento, acharse
declarado en concurso, estar suxeito a intervención xudicial ou ser inhabilitado conforme á Lei concursal
sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

■ Que non deu lugar, por causa da que se lle declare culpable, á resolución firme de calquera contrato
celebrado coa Administración.

■ Que  non  está  incurso  a  persoa  física,  os  administradores  da  Entidade  ou  aqueles  que  ostenten  a
representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos de incompatibilidade da Lei 12/1995,
do  11  de  maio,  de  Incompatibilidades  dos  Membros  do  Goberno  da  Nación  e  dos  Altos  Cargos  da
Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao
servizo  das  Administracións  Públicas,  ou tratarse  de calquera dos  cargos  electivos regulados  na Lei
Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, nos termos establecidos na mesma ou na
normativa autonómica que regule estas materias.

■ Que NON ten a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso
fiscal.

■ Que se atopa ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións anteriormente concedidas
ou  non  xustificar  debidamente  as  mesmas  (Só  no  caso  de  que  exista  acto   administrativo  firme  de
reintegro).

■ NON ser sancionado administrativamente mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter
subvencións.  

■ Estar ao corrente das miñas obrigas fiscais co Estado, a CC.AA., o Concello de Porto do Son e coa
Tesourería Xeral da Seguridade Social.

■ As demais previstas na normativa que resulte de aplicación.

SOLICITUDE DE PAGO

Solicítase o abono do importe da subvención concedida á conta corrente abaixo indicada:
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Entidad Bancaria:

Cuenta corriente:
Código IBAN Nº de conta

(debe coincidir co certificado achegado na solicitude da subvención)

En Porto do Son, a ____ de ______________ de 2021.

O Beneficiario,

Sinatura.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PORTO DO SON


