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ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LISTAXES DE CONTRATACIÓN MENOR. 
 
 
D./Dª______________________________________________________________________, con 

DNI _________________, en calidade de apoderado/representante legal da 

entidade/empresa_______________________________con CIF__________________________.                    

dirección da sede social/domicilio fiscal en_____________________________, dirección 

electrónica de contacto_________________________________________e obxecto 

social/autónomo/a habilitado profesionalmente para (poñer o obxecto da actividade da empresa o 

actividade desenvolvida polo autónomo/a).____________________________________________ 

(no caso de persoa física cubrir só os dous primeiros espazos). 

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE 
 
1.Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta, no seu caso. 
2 Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente 
3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade 
4º Que non está incurso en ningunha prohibición para contratar 
5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ) 

5a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades 
5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades,  comprometéndose  a dispor dos 
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito 
destas entidades, unha vez sexa requirido pola administración. 

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas estranxeiras)   
7º (De selo caso) Que  está inscrita no Rexistro : 
a)  Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público número de inscrición 
____ 
b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____ 
8ª Que autoriza ao Concello de Coristanco para que consulte os datos contidos nesta declaración 
aos efectos da adxudicación dos contratos menores. 
 

Asinado o …. ,  O licitador 

 
 
 
 
 
A/A ALCALDÍA 


