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Anexo I: DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS 
 
D./Dna……………………………………………………………………………………………………...................................................., 
con DNI………………………......……., en nome propio, ou en representación de 
…………………………………………………….................................................................…………………………………….., con 
CIF………………………………………….., DECLARO baixo a miña responsabilidade, 
 
1.- Que estou en posesión de habilitación profesional ou empresarial requirida para a execución do 
obxecto do contrato. Achégase documentación acreditativa (copia estatutos e declaración censual de 
actividade económica e/ou profesional) (NON CANDO XA OBRE EN PODER DO ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN) 
 
2.- Que respecto da vinculación empresarial, referida no artigo 23 da Lei galega 14/2013, de 26 de 
decembro, de racionalización do sector público autonómico: 

 
□ Non ter vinculación empresarial con outras empresas mercantís nin actuar baixo unidade de 

decisión ou dirección única dun grupo de empresas. 
□ Estar vinculada ou actuar baixo unidade de decisión ou dirección única do seguinte grupo de 

empresas: 

 …….. 

 …….. 

 …….. 
 
*Considéranse empresas vinculadas as que se atopen nalgún dos supostos previstos no artigo 

42 do Código de Comercio. 
 
Por outra banda, para o caso de resultar adxudicatario, comprométome a execución da obra/servizo ou 
subministro de acordo coas condicións sinaladas no orzamento presentado, e ACEPTO as seguintes 
condicións: 
 
 - O incumprimento defectuoso ou parcial da prestación, así como a demora na execución 
(realización do obxecto fóra do prazo total fixado e ofertado), dará lugar, previa a audiencia do 
contratista, á imposición de penalidades, no primeiro caso, nun importe máximo do 5 por cento do 
prezo do contrato (IVE excluido), e no segundo caso, nun importe máximo diario de 0,60 euros por cada 
1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluido, sen prexuízo da esixencia das indemnizacións que 
correspondan polos danos e prexuízos causados. 
 

- A presentación das facturas no Sistema Electrónico de Facturación da Xunta de Galicia (agás 
estranxeiros), deberá realizarse no prazo máximo de trinta días dende a prestación do servizo ou 
recepción das mercadorías. Para máis información: xestioneconomica.cdc@xunta.gal 

 
- O prazo para o pagamento: o órgano de contratación disporá de 30 días máximo para 

conformar a factura electrónica dende a súa presentación, e 30 días máximo dende a súa conformidade, 
para o pagamento. 
 
Lugar e data. 
DNI e sinatura do declarante. 
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