MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.______________________________________, con DNI________________ e domicilio en
________________________________________________________
no
municipio
de
_________________________________________provincia de ______________________ en
nome propio ou en representación da empresa________________________con
CIF_______________e domicilio social en _______________________________á que
representa
no
procedemento
de
adxudicación
do
contrato
de
____________________________________________________________________________,
segundo poder vixente ao día da data, declara de forma responsable ante o órgano de
contratación do Concello de Laxe:
Primeiro.- Que a empresa á que represento dispón de capacidade de obrar e xurídica e da habilitación
profesional, necesaria para concertar co Concello de Laxe a execución do contrato de
____________________________________________________________________
- O obxecto social da empresa comprende a actividade obxecto deste contrato, de acordo co
recolleito no artigo________ dos seus estatutos sociais, estatutos que se achan correctamente
inscritos
nos
rexistros
correspondentes
na
seguinte
inscrición
_________________________(indicar os datos de inscrición e do Rexistro).
Segundo.- Que nin quen subscribe esta declaración persoalmente, nin a empresa, en cuxo nome actúa,
nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en prohibicións de contratar
coa Administración das previstas nos artigos 71 e 140.1.a) 3º da Lei de Contratos do Sector
Público.
Terceiro.- Que a citada empresa atópase, nestes momentos, ao corrente no cumprimento das súas
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, nos termos
en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro (en
diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pago co Concello de Laxe nos
termos previstos no artigo 7.1 d) do Real Decreto citado anteriormente.
Cuarto.Que a empresa á que represento non se atopa dada de baixa no Imposto de Actividades
Económicas na matrícula correspondente, segundo o artigo 15 do RGLCSP e no seu caso (marcar
o que proceda):
Epígrafe ou epígrafes de matricula do imposto (IAE) nos que está dado de alta:

Estar exento do pago do imposto (IAE): (Indicar:□ si/□non)
Estar ao corrente no pago do Imposto (IAE): (Indicar:□ si/□non)
Quinto.Estar inscrito no Rexistro Xeral de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou/e no Rexistro
Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):
Rexistro Xeral de licitadores e empresas clasificadas do Estado (Indicar:□ si/□non) co nº de
inscrición____________manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non experimentaron variación, de acordo co previsto no artigo 140.3 da LCSP.
Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia: ( Indicar: □ si/□non) co nº de
inscrición______________manifestando que as circunstancias reflectidas no correspondente
certificado non experimentaron variación, de acordo co previsto no artigo 140.3 do LCSP.

Sexto.Que, conforme ao artigo 42.1 do Código de Comercio, a empresa á que represento (marcar o
que proceda):
□ Non pertence a un grupo de empresas.
□ Pertence ao grupo de empresas _______________________(Adxunto anexo coa relación das
empresas pertencentes ao grupo).
Que a esta licitación presentarán ofertas as seguintes empresas integradas no mesmo grupo
empresarial do que forma parte a que represento:________________
Enténdese por sociedades dun mesmo grupo empresarial aquelas que se atopen nalgún dos
supostos contemplados no artigo 42.1 do Código de Comercio
Sétimo.Que, de acordo co sinalado no art. 140.1a) 2º da LCSP, cumpre todas as condicións establecidas
no PCAP de capacidade de obrar e xurídica, da habilitación profesional, clasificación e/ou
solvencias económica, financeira, técnica ou profesional para contratar con esa administración
local (Concello de Laxe), esixidas polo art. 140.1 da LCSP e sinaladas nas letras A), B), C) e D), en
relación coas cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 do PCAP referida ao sobre A) Subtitulado “Documentación”
relativo ás solvencias e/ou clasificación empresarial.
Oitavo.Que aos efectos do artigo 133 da LCSP, declaro constitutivos de seren confidenciais, os seguinte
documentos administrativos: ( Relacionar).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
Noveno.Que a oferta que presento garante, respecto dos traballadores e procesos produtivos
empregados na elaboración dos produtos e/ou servizos, así como na execución do contrato, o
cumprimento das obrigacións ambientais, sociais e laborais derivadas dos convenios colectivos
aplicables, o Dereito español e da UE, así como das disposicións de Dereito internacional sobre
estas materias subscritas pola Unión Europea.
Décimo.Que (Indicar: □ si/□non) acepto o correo electrónico para recibir notificacións e comunicacións
relacionadas
co
presente
expediente
na
seguinte
dirección:_______________________________________________________( de acordo co art.
151.3 e coa disposición adicional décimo quinta.1 da Lei 9/2017)
Undécimo.- A declaración responsable á que se refiren os parágrafos anteriores faise sen prexuízo da obriga
de xustificar documentalmente ditas circunstancias, no suposto de resultar proposto como
adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o órgano de contratación anterior á adxudicación
definitiva do contrato.
- Declaro para os efectos do previsto no art. 140 do LCSP, que posúo ou a empresa á que
represento posúe todos estes requisitos no momento de presentación da presente declaración
responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Laxe a solicitar os datos e información
respecto diso que precise para a súa verificación.
E para que conste e xurdan os efectos no expediente ao que se refire a proposición á que se
incorpora esta declaración responsable, asino a presente declaración responsable
En________________________a_______ de___________________de 20 .

Asdo.: ____________________________

