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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Número de expediente:         
Denominación do contrato:  
Data da declaración:  
 
DATOS DA PERSOA QUE DECLARA  
Nome: Apelidos:    NIF:  
Teléfono:                     Fax:  
Enderezo electrónico :  
 
No caso de actuar en representación de persoa xurídica:  
Entidade mercantil á que representa:  
NIF:                                         Cargo:  
 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
 
- Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.  

- Que coñezo e acepto incondicionalmente, sen excepción ou reserva ningunha, o prego de 
cláusulas administrativas xerais e particulares, o cadro de especificacións , o proxecto de obra, 
así como a restante documentación de carácter contractual que regula a licitación de 
referencia.  

- Que se cumpren os requisitos de capacidade de obrar para contratar coa Administración que 
esixen os artigos 65 e 84 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, polo que se aproba o texto Lei de 
contratos do sector público (LCSP).  

- Que ostento poderes abondo para representar á entidade licitadora (no caso de persoas 
xurídicas).  

- Que se cumpren os requisitos de solvencia económica, financeira, técnica ou profesional ou 

ben, de ser o caso, de estar en posesión da clasificación necesaria para a realización do 

obxecto do contrato de acordo co esixido no prego de cláusulas administrativas particulares. 

- Que no suposto de ser proposta como adxudicataria do contrato acreditarei antes da sinatura 

do contrato ter contratados os seguros referidos no apartado 9.9.3 do PCAP. 

- Que me comprometo a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais e 
materiais suficientes para este fin que, e no seu caso, os esixidos no prego.  

- Que no suposto de ser proposta como adxudicataria do contrato acreditarei, previo 
requirimento do órgano de contratación, a posesión e validez dos documentos esixidos 
segundo os artigos 140 e 150.1 da LCSP e no apartado 7.4.1 do prego.  
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- Que, de acordo co establecido no artigo 140.3 da LCSP, achegarei ante o órgano 
contratación, cando así me sexa requirido en calquera momento anterior á adopción da 
proposta de adxudicación, a documentación acreditativa do cumprimento das condicións 
establecidas para adquirir a condición de adxudicatario do contrato.  

- Que nin o asinante da declaración, nin a entidade á que represento, nin ningún dos seus 
administradores ou representantes, atópanse incursos en suposto algún aos que se refire o 
artigo 71 da LCSP  

- Que no forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade ningún alto 
cargo aos que se refire a Lei 3/2015, de 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da 
Administración Xeneral do Estado, da Lei 53/1984 de 26 de decembro de incompatibilidades 
do persoal ao servizo das Administracións Públicas, da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, nin se trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei 
Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime electoral xeneral, nos termos establecidos na 
mesma.  

- Que nin o asinante da declaración, nin ningún dos administradores ou representantes da 
entidade á que represento, é cónxuxe, persoa vinculada con análoga relación de convivencia 
afectiva ou descendentes das persoas ás que se refire o parágrafo anterior (sempre que, 
respecto de estes últimos, ditas persoas ostenten a súa representación legal).  

- Que me atopo –ou a entidade á que represento atopase- ao corrente no cumprimento das 
obrigas tributarias, facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social, impostas polas 
disposicións vixentes.  

- Que cumpro –ou a entidade á que represento- cumpre cos requisitos específicos requiridos, 
de ser ocaso, no apartado 16 do cadro de características segundo o establecido no apartado 
4.1.5 do prego para participar no procedemento de licitación. 

- Que a entidade a que represento está clasificada aos efectos de participar en licitacións das 
Administracións Públicas. 

 [  ] Sí        

 [  ] Non 

- Que a entidade á que represento está dada de alta na matrícula correspondente do Imposto 
de Actividades Económicas, segundo o disposto no artigo 15 do Regulamento xeral da Lei de 
contratos das administracións públicas (RXLCAP). E no que respecta o pagamento do imposto:  

 Está ao corrente. 

 Está exenta de conformidade co artigo 82.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,      

de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas 

locais. 

- Que a persoa que declara –ou a entidade á que represento- está inscrita no Rexistro de 
Licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda), e que as 
circunstancias que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para a admisión no 
procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación. 
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Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado  

(nº de inscrición: ___________)

Rexistro Xeneral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia (nº de 

inscrición: ___________) 

- Que, en relación co establecido no artigo 149.3 da LCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre 
empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda):  
 

Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no que 
concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42.1 do Código de Comercio.  

 
Pertence ao grupo de empresas ........................................................ ou está 

integrada por algún socio no que concorre algún dos supostos do artigo 42.1 do Código 
de Comercio.  
A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte (se a relación de empresas é moi 

extensa xuntarase en documento anexo):  

a) ............................................................  
b) ............................................................  
c)…………………………………………………………… 

 
-  Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do Regulamento xeral da Lei de contratos das 
administracións públicas e 149 da LCSP, a entidade que represento comprométese a achegar 
ou, se é ou caso, facilitar canta información lle sexa solicitada, no caso de pertencer a un grupo 
de empresas. 
 

- Que no caso de unión temporal de empresas indico, ademais, a efectos de notificación, nome 
e apelidos do representante, enderezo electrónico, teléfono e fax de contacto.  
 
- Que a condición da miña empresa é: 
 

PEME  
NON PEME 

- A empresa (máis de 250 traballadores/as) ten plan de igualdade:  
 SI   NON 

  
(Aos efectos de cumprimentar este apartado considérase PEME a empresa que ocupa a menos 
de 250 persoas e cun volume de negocio anual que non exceda de 50 millóns de euros ou cun 
balance xeral que non exceda os 43 millóns de euros).  
 
- Que a entidade que represento está suxeita a convenio colectivo:  SI    NON 

En caso afirmativo, declaro responsablemente que a entidade cumpre coa normativa 
vixente en materia laboral, como: 

 As disposicións contidas no convenio colectivo. 

 A empresa paga o salario recollido no convenio colectivo segundo a categoría 
profesional que corresponda, sen que en ningún caso sexa inferior a aquel. 

 A empresa adopta as medidas de seguridade e hixiene no traballo, sanitarias, 
obrigatorias ou necesarias para previr os riscos que poidan afectar á vida, 
integridade e saúde dos traballadores. 
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 A empresa comprométese a cumprir durante todo o período de execución do 
contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo. 

 

 

2. ACEPTACIÓN OU OPOSICIÓN EXPRESA Á CONSULTA DE DATOS (SELCECCIONAR UNHA DAS 

OPCIÓNS) . 

Acéptase que os datos que obran en poder das administracións públicas e que se me 

requiran no seo deste procedemento, relacionados co mesmo, sexan consultados 

directamente pola administración contratante no caso de exista unha plataforma informática 

que posibilite a referida consulta. 

De conformidade co disposto no parágrafo 2 do artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas manifesto 

expresamente a miña oposición a que os datos que obran en poder das administracións 

públicas e que se me requiran no seo deste procedemento sexan consultados directamente 

pola administración contratante e, polo tanto, comprométome a achegar a documentación 

requirida.   

3. CORREO ELECTRÓNICO AOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

COMPROMÉTOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo 

electrónico: _______________________________________. 

 

4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL 

Ao abeiro do disposto no artigo 133 da LCSP e no apartado 6.2 do prego declaro como 

confidencial a seguinte documentación contida na oferta:   

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Motivación: 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

5. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA 

MANIFESTO coñecer o contido e alcance do Código ético institucional da Xunta de Galicia, 

aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 e publicado mediante a 

Resolución do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179, do 19.9.2014). 

6. DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE 

Non se achegará documentación de desempate. 
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Comprométome a achegar a seguinte documentación de desempate 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

7. SOMETEMENTO AO FORO ESPAÑOL (só para empresarios estranxeiros) 

  Declaro someterme á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para 

todas as incidencias que, de modo directo ou indirecto, poidan xurdir do contrato con 

renuncia, se for o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me poida corresponder. 

8. SUBCONTRATACIÓN (Só no caso de que se pretenda subcontratar parte dos traballos) 

En relación co procedemento de execución do contrato, e de acordo co establecido no 

apartado 9.16.2 do PCAP manifesto: 

1ª Que se subcontratará con (subcontratista/perfil empresarial).................................. definido 

por referencia as condicións de solvencia a execución das seguintes tarefas: 

• Traballos: 

• Prezo dos traballos: 

 (Engadir tantos apartados como subcontratistas). 

 

 

Sinatura electrónica 
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