
     
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do 
Concello de Laxe co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

 

 

ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D. /Dna. ....................……………………………………………………………….............., co DNI número 
..........................., e domicilio a efectos de notificacións en ……………………………………………..….., 
localidade …………………………..., C.P. ………......, aos efectos da presentación á convocatoria para 
a CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS DA 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA A CONCELLOS E AGRUPACIÓNS DE CONCELLOS DA 
PROVINCIA DA CORUÑA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES PARA A FINANCIACIÓN DO 
GASTO DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO DURANTE O EXERCICIO 2022,  

DECLARA RESPONSABLEMENTE  

– Non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que impida o desempeño das funcións ou 
tarefas correspondentes á praza a que se opta. Comprometéndome no caso de ser 
seleccionado e proposto a contratación presentar en prazo un informe ou certificado médico 
que acredite que non padezo enfermidade nin defecto para ocupar o posto de traballo. 

– Non atoparse separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administracións públicas e dos órganos constitucionais ou estatutarios das administracións 
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin 
atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para cargos públicos por resolución xudicial, 
para o acceso ao corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións similares ás que 
desenvolvían no caso de persoal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No 
caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin 
ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos 
mesmos termos o acceso ao emprego público.  

– Contar coa capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que 
aspira, sen que se padeza enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas 
funcións do posto. A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa 
oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa instancia se 
precisan adaptación para as probas. 

 

(LUGAR, DATA E SINATURA) 


