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ANEXO I 
 
  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSOAS XURÍDICAS 

 
 
 
D………………………….………., con DNI nº………………, en nome e 
representación da sociedade  ……………………………………………………., con 
NIF nº…………………,      de      acordo      coa      escritura      de      poder 
……………………………………………………..………………….(ou documento que 
o habilite para actuar en nome da persoa xurídica que representa), a efectos de contratar 
co Concello de  ……..., 

 
DECLARO, baixo a miña responsabilidade: 

 
1º.- Que a empresa á que represento dispón de capacidade de obrar e xurídica e de 
habilitación profesional, necesaria para concertar co Concello da execución do contrato 
de …………………………………………. O obxecto social da empresa comprende a 
actividade obxecto deste contrato, de acordo co recollido no artigo ..… dos seus 
estatutos sociais, estatutos que es tán   correctamente inscritos nos Rexistros 
correspondentes. 

 
2º.- (Alternativamente) 
Que dita empresa conta coa clasificación / solvencia requirida para dita contratación. / 
Que dita empresa conta cos requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos 
para concorrer a dita contratación, que se complementa polo medio seguinte (marcar o 
que proceda): 

 
a. Formando  unha  unión  temporal  de  empresas  para  concorrer  á  licitación 

coa mercantil……., adquirindo o compromiso expreso de constituír dita UTE en 
caso de resultar a nosa oferta adxudicataria do contrato (nesta caso, a declaración 
será subscrita por cada unha das empresas que integrarán a futura UTE). 

 
b. Que dispón  de  medios  externos  para  executar  as  prestacións seguintes….. 

Os  medios externos consisten en…… e serán aportados por ..……. A tal efecto 
subscribiuse  con dita empresa un ……… 

 
 
3º.- (Alternativamente) 
Que a esta licitación NON concorre ningunha outra empresa do grupo empresarial ao 
que pertence a que represento / 
Que a esta licitación presentarán ofertas as seguintes empresas integradas no mesmo  
grupo   empresarial   do que forma parte a que represento: ……………………. 
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(Entenderase por sociedades dun mesmo grupo empresarial aquelas que se atopen 
nalgún dos supostos contemplados no artigo 42.1 do Código de Comercio). 

 
4º.- Que nin eu persoalmente nin ningún dos administradores da persoa xurídica   
en   nome da que actúo   estamos   incursos   en   ningunha   das prohibicións para 
contratar coa Administración establecidas no artigo 60 do Texto Refundido Lei de 
Contratos do Sector Público. 

 
5º.- Que a empresa á que represento está ao corrente de tódalas súas obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social. 

 
6º.- Que a empresa á que represento NON / SI (márquese o que proceda) ten un 
número de 50 ou máis traballadores, (en caso de superar esa cifra) sendo o  
número de traballadores con discapacidade n a  empresa de…., o que supón un 
…..% traballadores pertencentes a este colectivo, (alternativamente, segundo o 
caso), significando que supliuse a esixencia legal de dispoñer no cadro de persoal 
con máis do 2% de traballadores con discapacidade polas medidas alternativas 
legalmente previstas seguintes:….. 

 
7º.- 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 obrigas  medioambientais,   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. 

 
8º.- Que o correo electrónico para recibir tódalas comunicacións relacionadas co 
presente expediente é ……………. 

 
O que declaro aos efectos do previsto no art.146 del TRLCSP, comprometéndome 
a presentar a x ustificación acreditativa de tales requisitos no prazo que sexa 
requirido pola unidade de Tramitación, en caso de ser adxudicatario do 
contrato………………….., indicando estar en posesión de tódolos requisitos no 
intre de presentación da presente declaración responsable e autorizando 
expresamente ao Concello de …….. á súa verificación directa. 

 
En …., a  ….  de …………… de ………..  
 
 
Asdo: ……………………………………….. 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSOAS 
FÍSICAS 

 
D………………………….………., con DNI nº………………, en nome propio e 
domicilio aos efectos de notificacións en  
……………………………………………………., a efectos de contratar co 
Concello de  ……, DECLARO baixo a miña responsabilidade: 
 
1º.- Que dispoño de capacidade de obrar e xurídica, de habilitación profesional, 
clasificación e/ou solvencia esixida no cadro de características particulares, para 
executar o contrato de …………………………………………. 

 
2º.- Que  non estou incluído en ningunha das prohibicións para contratar coa 
Administración establecidas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de contratos 
do sector público. 

 
3º.- Que estou ao corrente nas miñas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 
4º.- 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 obrigas medioambientais,   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. 

 
5º.- Que o correo electrónico para recibir tódalas comunicacións relacionadas co 
presente expediente é……………. 

 
O que declaro aos efectos do previsto no art.146 do TRLCSP, comprometéndome a 
presentar a xustificación acreditativa de tales requisitos no prazo que sexa 
requirido pola unidade de tramitación, en caso de ser adxudicatario do contrato, 
indicando que dispoño de todos estes requisitos no intre de presentación da 
presente declaración responsable e autorizando expresamente ao Concello de ……. 
á súa verificación directa. 

 
En ….., a …. de …………… de 
……….. 
 
 
 
     Asdo:  
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