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Datos da Declaración 
Nº expediente Denominación do contrato 

 
 

 
Datos da/o declarante 
DNI Nome e apelidos 

 

Domicilio 
 

Núm. Escaleira Piso Porta 

CP 
 

Municipio 
 

Provincia Teléfono 

Correo electrónico 
 

Entidade mercantil á que representa 
 

Cargo 
 

NIF da entidade mercantil 

Domicilio social 
 

Núm. Escaleira Piso Porta 

CP 
 

Municipio 
 

Provincia Teléfono 

 
 

Declaro responsablemente: 
 
1  Que son certos os datos indicados e que a empresa á que represento, reúne os requisitos 
de plena capacidade xurídica e de obrar, esixido no artigo 54 TRLCSP. 
 
2  Que a empresa á que represento, non incorre en ningunha das prohibicións para contratar, 
sinaladas no art. 60.1 TRLCSP e que, especialmente, se encontra ao corrente no cumprimento 
das obrigas tributarias, estatais, autonómicas e locais e de seguridade social que impoñen as 
disposicións vixentes. 
 
3  Que a empresa autoriza a obtención dos certificados establecidos no apartado anterior: 

 
 Si
 Non 

 
4  Que a actual empresa á que represento está dada de alta no Imposto de Actividades 
Económicas na matrícula correspondente, segundo artigo 15 do Regulamento Xeral da Lei de 
Contratos e no seu caso: 
 

 Está exenta de pagamento
 Non causou baixa no Imposto de Actividades Económicas durante o presente 
exercicio económico. 

 
5  Que coñece o prego de cláusulas particulares que serven de base ao contrato. 
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6.Estar inscrita/o no rexistro xeral de contratistas co número                       : 
 

 Si, manifestando que as circunstancias reflectidas nel non experimentaron variación, 
de acordo co previsto no artigo 146.3 TRLCSP.
 Non 

 
7. Que, conforme ao artigo 42 do Código de Comercio, a empresa á que represento: 
 

 Non pertence a un grupo de empresas
 Pertence ao grupo de empresas......................... (Xunto anexo coa relación das 
empresas pertencentes ao grupo).
 Ningunha outra empresa do grupo se presenta á esta licitación. 

 
8. Que cumpro cos requisitos de solvencia técnica e económica esixidos na presente licitación.  
 
9. Que dispoño da documentación referida nos pregos que rexen a contratación para os casos 
de desempate en caso de igualdade 
 

 Si
 Non 

 
10. Que se compromete a adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais 
suficientes para a súa correcta execución e que, en concreto, dispón dos medios humanos e 
materiais considerados como requisitos mínimos e imprescindibles nos pregos que rexen a 
contratación. 
 
Os datos persoais recolleitos serán incorporados e tratados nun ficheiro titularidade da Fundación Cidade da Cultura de 
Galicia, cuxa finalidade é  xestións derivadas dos procedementos e consultas que inicia a/o interesada/o con esta solicitude, e 
poderán ser cedidos de conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. O órgano 
responsable do ficheiro é a Xerencia da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con domicilio en Gaiás Cidade da Cultura de 
Galicia, Edificio CINC terceiro andar, Monte Gaiás,s/n, 15707 de Santiago de Compostela, ante o que a/o interesado poderá 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento da Lei Orgánica 
15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 
 
En____________________, a________de___________de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatura e selo 
 

A DIRECTORA XERENTE DA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 
 


