ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITUDE PREMIOS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS PILOTO RALLYS DE ASFALTO, TERRA OU MONTAÑA E
VEHÍCULOS HISTÓRICOS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2021

O/A interesado/a
D./Dª.

NIF

I.

Que non se atopa inhabilitado/a nin está incurso en ningunha das causas de prohibición sinaladas no
artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, para obter a condición de beneficiario/a do premio.
II. Que en anos anteriores, de ter recibido unha bolsa/premio polo mesmo concepto da Deputación de
Lugo, cumpriu coas obrigas inherentes á mesma/ao mesmo.
III. Que non solicitou/recibiu outra axuda da Deputación de Lugo para a mesma finalidade.
IV. Que se atopa ao corrente das súas obrigas tributaria (Axencia Tributaria estatal, coa facenda galega e
Deputación Provincial de Lugo) e coa Seguridade Social, no momento da sinatura da presente
declaración. E que se compromete a manter o cumprimento das devanditas obrigas durante o período
inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro do premio outorgado pola Deputación
de Lugo.
V. Que non é debedor por resolución de procedencia de reintegro no momento da sinatura da presente
declaración. E que se compromete a manter o cumprimento das devanditas obrigas durante o período
inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro do premio outorgado pola Deputación
de Lugo.
VI. Que SI
NON
autoriza á Deputación Provincial de Lugo a facerme comunicacións a través do
correo electrónico indicado na solicitude, para o procedemento de concesión de premios para
deportistas individuais piloto rallys de asfalto, terra ou montaña e vehículos históricos da provincia de
Lugo na anualidade 2021.
O pai/nai ou titor/a (no caso de que o/a deportista solicitante sexa menor de idade na data de solicitude)
D./Dª.

NIF

E para que conste ante esta Deputación Provincial de Lugo, asino esta declaración no lugar e data abaixo
indicados.
a

de

de 2021

*Asinar o pai/nai ou titor/a no caso de que o/a deportista solicitante sexa menor de idade na data de solicitude

Asdo.: O interesado/a

Asdo.: O pai/nai ou titor/a
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