Ilmo Concello de
CAMBADOS
(Pontevedra)

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don..................., con DNI n.º............, actuando en nome propio (ou en nome e representación da empresa
........................., segundo poder bastante vixente ao día da data), DECLARA de forma responsable ante o Concello de
Cambados:
PRIMEIRO:
- Que a empresa, ................. , con CIF Nº. ................, con domicilio social en ...........................,foi constituída
mediante escritura pública ante o Notario .............. en ..................... o día ................., con número de protocolo
.................
- Que D/Dª......................, con D.N.I. nº........................ en representación da empresa........., con poder bastante
outorgado por escritura de apoderamento ante o Notario ............... en ........... o día .......... con número de protocolo
....... . ten poder bastante para representar á empresa en materia de contratación pública.
SEGUNDO: Que a empresa cumpre cos requisitos da cláusula 7ª para xustificar a solvencia económica, financeira e
técnica.
TERCEIRO: Que nin o asinante da declaración, nin a persoa física ou xurídica á que represento nin ningún dos seus
administradores ou representantes, áchanse incursos en suposto algún dos referidos no artigo 60 do Real Decreto
lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido de contratos do sector público; que non
forma parte dos órganos de goberno ou administración da mesma 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 da nación e dos altos cargos da
administración xeral do estado; que non está afectado o réxime de incompatibilidades establecido pola Lei 53/84, de
26 de decembro, nin ostenta ningún dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/85, de 19 de xuño, de réxime
electoral xeneral. Así mesmo, o que subscribe fai extensiva a presente declaración ao seu cónxuxe ou, na súa caso, a
persoa vinculada con análoga relación de convivencia afectiva, así como aos descendentes menores de idade das
persoas antes referidas.
CUARTO: 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, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de
Contratos das Administracións Públicas, e non ten débedas tributarias pendentes de pago co Concello de Cambados
nos termos previstos no artigo 13.1.d) do Real Decreto citado anteriormente.
QUINTO: A declaración a que se refire o parágrafo anterior faise sen prexuízo da obrigación de xustificar
documentalmente ditas circunstancias, no suposto de resultar proposto para a adxudicación do contrato. Esta
xustificación deberá realizarse no prazo de dez días hábiles a contar do requirimento que ao efecto realizará o
Órgano de Contratación.

E para que conste e forneza efectos no expediente ao que se refire a proposición á que se incorpora esta declaración
responsable, asino a presente en ......... a ........ de ............. de ..............
Asdo.:.......................
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