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No caso de empregar o SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA (SILEX): O documento terá que ser asinado mediante sinatura electrónica no propio sistema. 
Se o documento ten que ser asinado por máis dunha persoa, previamente á súa incorporación ó SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA (SILEX), deberá gravarse nun ficheiro con formato .pdf, e 
asinarase dixitalmente (de acordo co estándar de sinatura PAdES) de xeito individual por cada un dos intervintes. Se o precisa, a Consellería de Facenda pon ao seu dispor a ferramenta SDX-II que 
pode descargar, de balde, na dirección URL www.conselleriadefacenda.es/web/portal/sinatura-dixital-II
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Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable DR100R

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DO EXPEDIENTE

Referencia

Denominación

DATOS DO LICITADOR

D/Dna                                              

con DNI / Pasaporte / NIE nº                      , e no caso de sinatura mancomunada D/Dna

            con DNI / Pasaporte / NIE nº                                             , en nome propio ou

en representación da empresa

con CIF nº                                              con enderezo en

Código postal                                       Poboación                                                                        

Provincia                                                                             País                                                                                          

NOME  APELIDOS

NOME

APELIDOS

(LUGAR, DATA, SINATURA E SELO DA EMPRESA)

En                                                                                                    ,                   de                                               de 

Asdo.: Asdo.: 

(so en caso de sinatura mancomunada)

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

- Que son certos os datos indicados e que a empresa á que representa, reúne os requisitos de plena capacidade xurídica e de obrar, esixidos nos 
artigos 54 e 72 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCSP), e que de acordo co seu obxecto social pode 
desenvolver as actividades para as que se licita este contrato. 

- Que o asinante da proposición ten poder suficiente bastanteado por un Letrado da Xunta de Galicia para representar á empresa. 
- Que a entidade conta coa documentación e os requisitos acreditativos da solvencia económico-financeira e técnica e profesional esixidos neste Prego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
- Que coñece o prego de cláusulas administrativas e o prego de prescrición técnicas que serven de base ao contrato e que os acepta 

incondicionalmente. 
- 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 60 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante TRLCSP). 
- Que no forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade ningún alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de 

regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984 de 26 de 
decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, da Lei 9/1996, de 18 de outubro, de incompatibilidades dos 
membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica, 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 a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal e autonómica impostas polas disposicións vixentes. 
- Que a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas de Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. 
- Que a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas de alta e pago ou exención do Imposto de Actividades Económicas impostas polas 

disposicións vixentes, o que xustificará documentalmente no momento en que sexa requirido. 
- O compromiso de dedicar á execución do contrato, os medios persoais e materiais suficientes para a debida execución do mesmo, en cumprimento 

do artigo 64 do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Público. 
- O sometemento á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de xeito directo ou indirecto 

puideran xurdir na contratación, con renuncia, no seu caso, o foro xurisdicional estranxeiro que lle puidera corresponder, en cumprimento do 
artigo 146, letra e) do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Público. 

- O licitador coñece o contido e alcance do código ético, publicado no Diario Oficial de Galicia o día 19 de setembro de 2014.
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Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable DR100R

DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DO EXPEDIENTE

Referencia

Denominación

- Que a entidade atópase inscrita no Rexistro de Licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda), e que as circunstancias da 
entidade que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para a admisión no procedemento de contratación son exactas e non experimentaron 
variación.

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (nº                                                                                    )

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

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

- Que, en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas 
sobre empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda):

Non pertence a un grupo de empresas nin estar integrada por ningún socio no que concorra algún dos supostos establecidos  

no artigo 42 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:

a) f)

b) g)

c) h)

d) i)

e) j)

AUTORIZO ao órgano de contratación a recabar os datos que obren en poder da Administración que foran necesarios para comprobar a veracidade 
das declaracións realizadas.

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

(LUGAR, DATA, SINATURA E SELO DA EMPRESA)

En                                                                                                    ,                   de                                               de 

Asdo.: Asdo.: 

(so en caso de sinatura mancomunada)
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DO EXPEDIENTE
DATOS DO LICITADOR
D/Dna                                              
con DNI / Pasaporte / NIE nº 		                   , e no caso de sinatura mancomunada D/Dna
						      con DNI / Pasaporte / NIE nº                                             , en nome propio ou
en representación da empresa
con CIF nº                                              con enderezo en
Código postal                                       Poboación                                                                        
Provincia                                                                             País                                                                                          
(LUGAR, DATA, SINATURA E SELO DA EMPRESA)
En                                                                                                    ,                   de                                               de                
Asdo.: 
Asdo.: 
(so en caso de sinatura mancomunada)
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
- Que son certos os datos indicados e que a empresa á que representa, reúne os requisitos de plena capacidade xurídica e de obrar, esixidos nos artigos 54 e 72 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en adiante TRLCSP), e que de acordo co seu obxecto social pode desenvolver as actividades para as que se licita este contrato.
- Que o asinante da proposición ten poder suficiente bastanteado por un Letrado da Xunta de Galicia para representar á empresa.
- Que a entidade conta coa documentación e os requisitos acreditativos da solvencia económico-financeira e técnica e profesional esixidos neste Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Que coñece o prego de cláusulas administrativas e o prego de prescrición técnicas que serven de base ao contrato e que os acepta incondicionalmente.
- 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 60 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante TRLCSP).
- Que no forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade ningún alto cargo aos que se refire a Lei 5/2006, de 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984 de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, da Lei 9/1996, de 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica, 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 a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal e autonómica impostas polas disposicións vixentes.
- Que a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas de Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.
- Que a entidade está ao corrente no cumprimento das obrigas de alta e pago ou exención do Imposto de Actividades Económicas impostas polas disposicións vixentes, o que xustificará documentalmente no momento en que sexa requirido.
- O compromiso de dedicar á execución do contrato, os medios persoais e materiais suficientes para a debida execución do mesmo, en cumprimento do artigo 64 do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Público.
- O sometemento á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de xeito directo ou indirecto puideran xurdir na contratación, con renuncia, no seu caso, o foro xurisdicional estranxeiro que lle puidera corresponder, en cumprimento doartigo 146, letra e) do RDL 3/2011 de Contratos do Sector Público.
- O licitador coñece o contido e alcance do código ético, publicado no Diario Oficial de Galicia o día 19 de setembro de 2014.
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Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable
DR100R
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DO EXPEDIENTE
- Que a entidade atópase inscrita no Rexistro de Licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda), e que as circunstancias da entidade que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para a admisión no procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación.
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
- Que, en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas sobre empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda):
a)
f)
b)
g)
c)
h)
d)
i)
e)
j)
AUTORIZO ao órgano de contratación a recabar os datos que obren en poder da Administración que foran necesarios para comprobar a veracidade das declaracións realizadas.
COMPROMÉTOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo electrónico:
 
(LUGAR, DATA, SINATURA E SELO DA EMPRESA)
En                                                                                                    ,                   de                                               de                
Asdo.: 
Asdo.: 
(so en caso de sinatura mancomunada)
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