ANEXO IV

DECLARACIÓNS RESPONSABLES
CT302A-ADHESIÓN Á MARCA FEST GALICIA E REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE PATROCINIO CON ENTIDADES PRIVADAS PARA FESTIVAIS DE MÚSICA
PROFESIONAIS ESTRATÉXICOS PARA O TERRITORIO XA QUE XERAN UN RETORNO PUBLICITARIO PARA AS MARCAS FEST GALICIA E XACOBEO
GALICIA 21.22

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

NIF

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable
Que nin o asinante da declaración nin a entidade que represento, nin ningún dos seus administradores ou representantes atópanse incursos
en ningún suposto a que se refere o artigo 71 da LCSP.
Que non forma parte dos órganos de goberno ou administración da entidade ningún alto cargo a que se refire a Lei 3/2015, do 30 de marzo,
reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do
persoal ao servizo das administracións públicas, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, nin se trata de calquera dos
cargos electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, nos termos establecidos nesta.
Que me comprometo a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais suficientes para este fin que, se for o
caso, exixa o prego.
En relación co establecido no artigo 149.3 da LCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre empresas vinculadas, a entidade mercantil que represento
(consignar o que proceda):
Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no cal concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42 do
Código de comercio.
Pertenece ao grupo de empresas

ou está integrada por algún socio no cal concorre algún dos

supostos do artigo 42.1 do Código de comercio. A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte:
a)
b)
Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do RXLCAP e 149 da LCSP, a entidade que represento comprométese a achegar ou, se é ou caso,
facilitar canta información lle sexa solicitada, no caso de pertencer a un grupo de empresas.
No caso de unión temporal de empresas indico, ademais, para efectos de notificación, o nome e os apelidos do representante, enderezo,
teléfono e fax de contacto.
Que a condición da miña empresa é:
PEME
NON PEME
(Para efectos de cubrir esta parte, considérase peme a empresa que ocupa menos de 250 persoas e cun volume de negocio anual que non excede 50 millóns de
euros o cun balance xeral que non excede 43 millóns de euros)

DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL
Ao abeiro do disposto no artigo 133 da LCSP declara como confidencial a seguinte documentación contida na oferta:

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO IV
(continuación)

CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA
Manifiesto coñecer o contido e alcance do Código ético institucional da Xunta de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24
de xullo de 2014 e publicado mediante a Resolución do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179, do 19 de setembro).

SOMETEMENTO AO FORO ESPAÑOL (só para empresarios estranxeiros)
Sométome á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para todas as incidencias que, de modo directo ou indirecto,
poidan xurdir do contrato con renuncia, se for o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me poida corresponder.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

