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ANEXO II 

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 
D./Dª_____________________________ con DNI ______________ e domicilio 
en___________________en nome propio ou en representación da 
empresa____________________á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
Subscripción póliza de seguro para cobertura dos riscos por responsabilidade civil-
patrimonial do Concello de Santiago de Compostela. declara que nin a empresa nin os seus 
administradores ou órganos de dirección están incursos en prohibicións de contratar coa 
administración establecidas no art. 60 e 146 da TRLCSP e que cumpre as condicións establecidas 
legalmente para contratar coa Administración (art. 146.4 TRLCSP engadido pola Lei 14/2013 de 27 
de setembro, de apoio ós emprendedores e a súa internacionalización). 
 

Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social e que non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 

ANEXO II 
 

 
 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (DEUC) 

 
 

 
Os licitadores poderán presentar como proba preliminar do cumprimento dos requisitos previos para 
participar no procedemento de adxudicación do contrato de prestación do servizo de 
conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios municipais do termo 
municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela (2016). Lote 1: Ámbito plan especial PE-1 da Cidade Histórica excluído o 
recinto intramuros. Lote 2: Ámbito urbano e periurbano excluído o plan especial PE-1 da 
Cidade Histórica. Lote 3: Ámbito medio rural, o documento europeo único de contratación 
(DEUC), consistente nunha declaración formal e actualizada da empresa interesada. 
 
Este documento foi aprobado a través do Reglamento (UE) nº 2016/7, de 5 de xaneiro 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) e aportarase en sustitución da documentación 
sinalada no apartado 4.5 deste prego, acreditativa dos requisitos previos para participar nun 
procedemento de licitación. 

 


