ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Dona
Nome:

DNI:

Enderezo:

Tlf:

En representación (de ser o caso) de :
DNI/NIF:
1. DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE :
A persoa física ou xurídica:
1º Non se atopa incursa nas prohibicións de contratar ás que se refire o artigo 71 da Lei 9/2017, de 8
de novembro de Contratos do Sector Público.
2º Está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes e non ter débedas coa Excma. Deputación Provincial de Lugo (artigo 13 do Real
Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administracións Públicas).
3º Atópase na situación que fundamenta a concesión da autorización de uso ou na que concorren as
circunstancias previstas nas bases reguladoras e na convocatoria.
4ºComprométese a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante todo o procedemento de
autorización de uso de dominio público, e a comunicar calquera variación nas mesmas, de
conformidade co disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
2. AUTORIZA a
Deputación de
Lugo a consultar

No caso de NON autorizar a súa consulta, deberase aportar xunto coa solicitude a
documentación acreditativa de que se cumpren os requisitos.

SI
NON

CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO

SI
NON

CERTIFICADO DE ESTAR Ó CORRENTE E COAS OBRIGAS TRIBUTARIAS EXPEDIDAS POLA
AXENCIA ESTATAL DA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SI
NON

CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS PENDENTES COA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA

SI
NON

CERTIFICADO DE NON TER DÉBEDAS COA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

SI
NON

CERTIFICADO DE ESTAR AO CORRENTE DE PAGAMENTO COAS OBRIGAS DA SEGURIDADE
SOCIAL

3. MANIFESTA, en relación co procedemento de concorrencia que (seleccionar):
Ten unha renda per cápita anual que non supera o 100% IPREM
É xubilado/a

Está en situación de desemprego

É familia numerosa

O solicitante declara responsablemente que dispón da documentación que así o acredita (punto 6.2.6 da
Bases), que a porá ao dispor da Administración cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o
cumprimento das anteriores condicións durante o período de tempo inherente ao procedemento.
A Deputación de Lugo poderá requirir en calquera momento que se presente a documentación que
acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e o interesado deberá entregala no prazo de 10 días.
En

,a

de

de 2021.
Asdo.:

