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1.- ANTECEDENTES
I.- O 6 de xaneiro de 2016 publicouse no Diario Oficial da Unión Europea o Regulamento de
Execución (UE) 2016/7, da Comisión, do 5 de xaneiro, polo que se establece o formulario
normalizado do Documento Europeo Único de Contratación (en diante DEUC), en
cumprimento do establecido no apartado 2 do artigo 59 da Directiva 2014/24, do Parlamento
Europeo e do Consello sobre contratación pública, que creou este documento e autorizou á
Comisión Europea para aprobar un modelo estandarizado. (Texto íntegro: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=ES)

Do citado Regulamento pódense extractar as seguintes conclusións:
1º.- O DEUC configúrase como unha declaración formal que achegan os licitadores ou
operadores económicos no momento da presentación das ofertas, en substitución dos
certificados expedidos polas autoridades públicas ou por terceiros, e polo que se confirma que
o operador económico en cuestión cumpre as condicións seguintes:


Que non se atopa en ningunha das situacións de exclusión ou posible exclusión
previstas na normativa de contratos (aquí coñecidas como “prohibicións de
contratar”).



Que cumpre os criterios de selección pertinentes, así como, no seu caso, as normas e
criterios obxectivos que se estableceron co fin de limitar o número de candidatos
cualificados aos que se convida a participar (isto é, os criterios de solvencia).

2º.- A finalidade do DEUC é reducir as cargas administrativas dos poderes adxudicadores e dos
operadores económicos na tramitación dos procesos de contratación, así como contribuír a
unha maior simplificación dos procedementos mediante a substitución das diversas
declaracións nacionais dos interesados por un formulario normalizado a nivel europeo,
dispoñible nas diversas linguas oficiais.
3º.- A figura do DEUC parte do artigo 59 da Directiva 2014/24/UE do Parlamento europeo e do
Consello do 26 de febreiro de 2014 sobre contratación pública e pola que se derroga a
Directiva 2004/18/CE (en diante DN) que, como xa sabemos, aínda non foi trasposta a nosa
normativa pero que entrou en vigor a partir do 18 de abril de 2016 polo que deberán terse en
conta a partir de tal data aqueles preceptos considerados de “efecto directo” (aplicables sen
transposición).
II.- De acordo coa Recomendación da Junta Consultiva de Contratación Estatal de 18 de abril
de 2016, esta Xunta Consultiva considera que teñen efecto directo os seguintes apartados que
se resaltan en negrilla (apartados 1, 2, 4 e 5):

Artigo 59 DN: Documento europeo único de contratación
1. No momento da presentación das solicitudes de participación ou as ofertas, os poderes
adxudicadores aceptarán como proba preliminar o documento europeo único de
contratación, consistente nunha declaración actualizada do interesado, en substitución dos
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certificados expedidos polas autoridades públicas ou por terceiros que confirmen que o
operador económico en cuestión cumpre as condicións seguintes:
a) non se atopa en ningunha das situacións de exclusión ou posible exclusión dos operadores
económicos contempladas no artigo 57; (motivos de exclusión)
b) cumpre os criterios de selección pertinentes establecidos de conformidade co artigo 58
(criterios de selección)
c) cando proceda, cumpre as normas e os criterios obxectivos que se estableceron con arranxo
ao artigo 65 (redución do nº de candidatos a participar nos procedementos restrinxidos, de
licitación con negociación, diálogo competitivo e asociación para a innovación)
Se o operador económico recorre ás capacidades doutras entidades con arranxo ao artigo 63,
o documento europeo único de contratación conterá así mesmo a información indicada no
presente apartado, parágrafo primeiro, no que respecta ás devanditas entidades.
O documento europeo único de contratación consistirá nunha declaración formal do operador
económico que indique que non é de aplicación o motivo de exclusión pertinente e/ou que se
cumpre o criterio de selección pertinente, e facilitará a información pertinente segundo o
requira o poder adxudicador. O devandito documento indicará ademais a autoridade pública
ou o terceiro encargado de establecer os documentos xustificativos e incluirá unha
declaración formal no sentido de que o operador económico poderá, previa petición e sen
demora, facilitar devanditos documentos xustificativos.
Cando o poder adxudicador poida obter os documentos xustificativos directamente
accedendo a unha base de datos de conformidade co apartado 5, o documento europeo único
de contratación tamén incluirá a información necesaria a tal fin, como a dirección da internet
da base de datos, todos os datos de identificación e, no seu caso, a necesaria declaración de
consentimento.
Os operadores económicos poderán volver utilizar o documento europeo único de
contratación que empregasen nunha contratación determinada para ulteriores
procedementos de contratación, sempre que confirmen que a información nel contida segue
sendo correcta.
2. O documento europeo único de contratación redactarase sobre a base dun formulario
uniforme. A Comisión establecerá devandito formulario uniforme mediante actos de
execución.
Os devanditos actos de execución adoptaranse de conformidade co procedemento de exame
a que se refire o artigo 89, apartado 3.
O documento europeo único de contratación ofrecerase exclusivamente en formato
electrónico.
3. Non obstante o disposto no artigo 92, a Comisión examinará a aplicación práctica do
documento europeo único de contratación tendo en conta a evolución técnica das bases de
datos dos Estados membros e presentará un informe respecto diso ao Parlamento Europeo e ao
Consello como moi tarde o 18 de abril de 2017. No seu caso, a Comisión formulará propostas de
solucións destinadas a optimizar o acceso transfronteirizo ás devanditas bases de datos e a
utilización de certificados e acreditacións no mercado interior. (Este parágrafo, ante a falta de
transposición da Directiva, non é de aplicación directa á nosa lexislación)
4. Un poder adxudicador poderá pedir aos candidatos e licitadores que presenten a totalidade
ou unha parte dos documentos xustificativos en calquera momento do procedemento cando
resulte necesario para garantir o bo desenvolvemento do mesmo.
Excepto para os contratos baseados en acordos marco celebrados con arranxo ao artigo 33,
apartado 3, ou ao artigo 33, apartado 4, letra a), antes da adxudicación do contrato o poder
adxudicador esixirá ao licitador ao que decidise adxudicar o contrato que presente os
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documentos xustificativos actualizados de conformidade co artigo 60 (“medios de proba”) e,
no seu caso, co artigo 62 (“normas de aseguramento da calidade e normas de xestión
medioambiental”). O poder adxudicador poderá convidar os operadores económicos a que
completen ou fagan máis explícitos os certificados recibidos en aplicación dos artigos 60 e 62.
5. Non obstante o disposto no apartado 4, os operadores económicos non estarán obrigados
a presentar documentos xustificativos ou outras probas documentais en caso e na medida en
que o poder adxudicador teña a posibilidade de obter os certificados ou a información
pertinente accedendo directamente a unha base de datos nacional de calquera Estado
membro da Unión Europea que poida consultarse de forma gratuíta, como un rexistro
nacional de contratación pública, un expediente virtual da empresa, un sistema de
almacenamento electrónico de documentos ou un sistema de precalificación. Non obstante o
disposto no apartado 4, os operadores económicos non estarán obrigados a presentar
documentos xustificativos, cando o poder adxudicador que adxudique o contrato ou celebre o
acordo marco xa posúa dita documentación.
Para os efectos do parágrafo primeiro, os Estados membros velarán por que as bases de
datos que conteñen información de interese sobre os operadores económicos e que poden ser
consultadas polos poderes adxudicadores nacionais poidan ser consultadas tamén, nas
mesmas condicións, polos poderes adxudicadores dos demais Estados membros.
6. Cada Estado membro publicará no depósito de certificados en liña e-Certis a lista completa e
actualizada das bases de datos que conteñan información de interese sobre os operadores
económicos e que poidan ser consultadas polos poderes adxudicadores dos demais Estados
membros. Cada Estado membro comunicará aos demais Estados membros que o soliciten
calquera información relativa ás bases de datos mencionadas no presente artigo. (Este
parágrafo, ante a falta de transposición da Directiva, non é de aplicación directa á nosa
lexislación)

2.- AMBITO DE APLICACIÓN
Entrada en vigor a nova Directiva 2014/24/UE, e ante a súa falta de transposición compre
analizar e aclarar os efectos xurídicos do apartado 2 do artigo 59 DN respecto do artigo 146.4
do TRLCSP tendo en conta a eficacia (“o efecto directo”) do mencionado precepto da directiva.
Así mesmo, na Comunidade Autónoma de Galicia, compre ter en conta a incidencia do artigo
24 da Lei 14/2013, de 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico onde
se regula a contratación documentalmente simplificada, que veu a supoñer unha gran
simplificación documental dos procedementos de contratación e a redución das cargas
administrativas soportadas pola cidadanía e as empresas nas súas relacións co sector público
autonómico.
Ante as dúbidas presentadas polos órganos de contratación e aos efectos de aclarar cando se
procederá á esixencia do DEUC nos pregos de cláusulas administrativas ou pregos de
condicións, esta Xunta Consultiva de Contratación realiza as seguintes recomendacións tendo
en conta os mandatos comunitarios e seguindo a liña de impulso da simplificación
administrativa e redución de cargas administrativas tanto para os poderes ou entidades
adxudicadoras como para os operadores económicos.
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A.- CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA.
Respecto aos contratos suxeitos á Directiva 24/2014/UE empregarase unicamente, como
declaración responsable, o formulario normalizado de documento europeo único de
contratación (DEUC ).
Co fin de reducir cargas administrativas tanto para os poderes adxudicadores coma para aos
operadores económicos, os órganos de contratación esixiran nos pregos de cláusulas
administrativas ou pregos de condicións unicamente o DEUC.
Tal esixencia poderá ser excepcionada nos supostos dun procedemento negociado sen
publicidade previa cando:
a)
b)
c)
d)

A súa presentación constitúa unha carga administrativa innecesaria ou inadecuada.
cando hai un so participante posible predeterminado
pola urxencia do caso
por razóns das características particulares da operación cando se trate de subministros
cotizados e mercados nunha bolsa de materia primas.

Así mesmo, recomendase tamén o uso do DEUC respecto aos contratos de concesión de obras
e de xestión de servizos públicos harmonizados.

B.- CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA
A existencia dunha normativa específica para a Administración autonómica e o seu sector
público nesta materia (Art. 24 da Lei 14/2013, de racionalización do sector público
autonómico) esixe distinguir segundo se trate de órganos de contratación do sector
autonómico ou local.

B1. SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO
Segundo dispón o artigo 24 da Lei 14/2013, de racionalización do sector público autonómico
(“Contratación documentalmente simplificada”):
1. Nos procedementos non suxeitos a regulación harmonizada que celebren a Administración
xeral da Comunidade Autónoma e as entidades do sector público autonómico, a achega inicial
da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos para contratar prevista
no artigo 146.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, substituirase por unha declaración responsable
do licitador na que se indique que cumpre as condicións establecidas legalmente para
contratar coa Administración. Con todo, sempre que a normativa básica estatal o permita,
naqueles supostos en que por razón do obxecto do contrato, das necesidades que se vaian a
satisfacer e/ou do procedemento de adxudicación se estime conveniente, o órgano de
contratación poderá establecer no prego que documentación non pode ser substituída por
unha declaración responsable e debe incluírse necesariamente coa proposición no
procedemento aberto e coas solicitudes de participación nos procedementos restrinxido e
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negociado e no diálogo competitivo. Esta circunstancia xustificarase oportunamente no
expediente.

Ao obxecto de facilitar aos licitadores a identificación daqueles procedementos nos que se
substitúe a achega da documentación inicial por unha declaración responsable, incluirase na
rúbrica dos pregos, nos anuncios de licitación e na identificación do contrato no perfil do
contratante a expresión «documentalmente simplificado» ou ben «contratación
documentalmente simplificada».
Polo tanto, respecto aos contratos non suxeitos á Directiva 24/2014/UE, seguirase
empregando a declaración responsable recollida no artigo 146.4 do TRLCSP, que se xunta
como ANEXO I desta Recomendación e que substitúe a aprobada no “Acordo 1/2012 da XCCAGalicia polo que se da traslado, e se recomenda o seu uso, do modelo de formulario
normalizado aprobado por este órgano co obxecto de reunir, nun único documento, as diversas
declaracións responsables requiridas nos pregos de cláusulas administrativas particulares a
teor do disposto no artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en
adiante TRLCSP) e demais normativa de aplicación”.

Respecto a posibilidade de uso do DEUC neste tipo de contratacións, o Regulamento de
execución comunitario sinala o seguinte:
“Os Estados membros poderán determinar por vía regulamentaria, ou deixar que os
poderes e as entidades adxudicadores decidan, se o DEUC debe tamén utilizarse no
marco de procedementos de contratación que non estean suxeitos ou só estean
suxeitos parcialmente ás normas procedimentais das Directivas 2014/24/UE ou
2014/25/UE, por exemplo, para os contratos que se sitúen por baixo dos limiares
pertinentes ou aqueles que estean suxeitos ás normas particulares aplicables aos
servizos sociais e outros servizos específicos («réxime simplificado»). Do mesmo xeito,
os Estados membros poderán determinar por vía regulamentaria, ou deixar que os
poderes e as entidades adxudicadores decidan, se o DEUC debe utilizarse tamén en
relación coa adxudicación de contratos de concesión, independentemente de que
estean suxeitos ou non ás disposicións da Directiva 2014/23/UE.”
Ante a falta de regulamento de ámbito estatal, serán os poderes ou entidades adxudicadoras
os que determinen se o DEUC debe tamén utilizarse no marco dos procedementos de
contratación que non estean suxeitos a regulación harmonizada e os que decidan se utilizan o
DEUC, en substitución da declaración responsable.

B.2.- SECTOR PÚBLICO LOCAL
Respecto as entidades locais e demais entidades non autonómicas será o órgano de
contratación o que decida si aplica o DEUC ou mantén outro modelo de declaración
responsable á que fai referencia o artigo 146.4 do TRLCSP.
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3.- INCIDENCIA NA REDACCIÓN DOS PREGOS DE CLAUSULAS
A incorporación do DEUC aos pregos de cláusulas administrativas particulares conleva unha
serie de cambios nos mesmos. En concreto débese comunicar de forma correcta cales son as
vías de acceso ao documento para a súa cumprimentación e así mesmo débese ter en
consideración que o modelo de declaración responsable recollido no Anexo I desta
Recomendación, contén unha serie de declaracións baseadas na normativa autonómica que
seguen sendo obrigas vixentes o que esixe a presentación dunha declaración complementaria
ao DEUC.
Ademais, a Recomendación da Xunta Consultiva estatal sobre a utilización do DEUC previsto na
nova Directiva de contratación pública, indica, con bo criterio, a conveniencia de incluír nos
pregos unhas instrucións co fin de orientar aos licitadores á hora de cubrir o formulario.
Os aspectos nos que o órgano de contratación debe incidir son:
A.- FORMATOS DO DEUC
Indica o Regulamento comunitario que hasta o 18 de abril de 2018, poderán coexistir as
versións totalmente electrónicas e as versións en papel do DEUC.
Recoméndase que os pregos recollan o link onde os licitadores poden acceder ao DEUC
electrónico: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=é.
O formulario, dispoñible en castelán, poderá cumprimentarse nese sitio para imprimirse e
enviarse ao órgano de contratación xunto co resto da oferta.
Este servizo electrónico terá, entre outras, a vantaxe de reutilizar a información. Así, o
Regulamento comunitario dispón que:
“Os operadores económicos poden volver a utilizar a información facilitada nun DEUC que
empregaran nun procedemento de contratación anterior sempre que a información sexa
correcta e siga sendo pertinente. Para elo o máis sinxelo é insertar a información no novo DEUC
facendo uso das funcións apropiadas que inclúe a tal efecto o servizo DEUC electrónico antes
mencionado.”
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Tamén deberá indicarse nos pregos o acceso á web da Consellería de Facenda da Xunta de
Galicia que, no apartado da Xunta consultiva de contratación administrativa, ten a disposición
dos licitadores o DEUC en formato .odt, en lingua castelán e galega, para facilitar unha sinxela
cumprimentación:
-

versión en galego:

-

versión en castelán:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/xunta-consultiva-decontratacion-administrativa/procedemento-de-contratacion

http://www.conselleriadefacenda.es/es/areas-tematicas/patrimonio/xunta-consultiva-decontratacion-administrativa/procedemento-de-contratacion

B.- CLAUSULA DE PENALIDADE
Así mesmo, recoméndase a inclusión nos pregos dunha cláusula onde se indiquen as
consecuencias de falsear os datos declarados no documento de xeito que “os operadores
económicos poden ser excluídos do procedemento de contratación, ou ser obxecto de
enxuizamento con arranxo á lexislación nacional, no caso de que incorran en declaracións
falsas de carácter grave ou, en xeral, ao facilitar a información esixida para verificar que non
existen motivos de exclusión ou que se cumpren os criterios de selección, ou no caso de que
oculten tal información ou non poidan presentar os documentos xustificativos”.

C.- PRAZO DE SUBSANACIÓN DO DEUC.
Recoméndase incluír nos pregos unha previsión no sentido de que, cando a Mesa aprecie
defectos subsanables no DEUC, dará un prazo máximo de 3 días para que o corrixa.
O mesmo acontece respecto ao suposto que un licitador ou candidato aporte, en lugar do
DEUC, a documentación a que se refire do artigo 146.1 do TRLCSP. Nese caso, o órgano de
contratación deberá dar prazo para emendar á empresa que presentase a documentación para
que, no seu lugar, presente o DEUC.
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D.- NOVOS ANEXOS AO PREGO.
Dous son os anexos que conleva a referencia do DEUC nos pregos de cláusulas:
- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DIVERSOS CONTIDOS DERIVADOS DA NORMATIVA
AUTONÓMICA.
En distinta normativa da Comunidade autónoma requírese aos licitadores a obriga de declarar
diversos contidos que non veñen recollidos no DEUC. Isto esixe que nos pregos da Comunidade
autónoma e o seu sector público deba xuntarse unha declaración responsable complementaria
que figura como ANEXO II desta Recomendación.
- INSTRUCCIÓNS SOBRE A UTILIZACIÓN DO DEUC.
Co fin de facilitar a cumprimentación do documento aos licitadores, recoméndase tamén
anexar aos pregos as instrucións que constan como ANEXO III do presente documento.

4.- CUMPRIMENTACIÓN DO DEUC
1.- QUEN DEBE PRESENTAR O DEUC?.
Como norma xeral, un licitador que participe pola súa conta e que non recorra á capacidade
doutras entidades para cumprir os criterios de selección deberá cumprimentar un solo DEUC.
Non obstante o Regulamento comunitario establece algunhas particularidades que tamén
deberán terse en conta nos pregos:
-

-

-

-

Un operador económico que participe pola súa conta pero recorra á capacidade dunha
ou varias outras entidades deberá garantir que o poder adxudicador ou a entidade
adxudicadora reciban o seu propio DEUC xunto co DEUC de cada una das entidades de
que se trate.
Cando grupos de operadores económicos, incluídas asociacións temporais (UTEs),
participen conxuntamente no procedemento de contratación, deberá presentarse un
DEUC separado, no que figure a información requirida nas partes II a V, por cada
operador económico participante.
En todos os casos en que mais dunha persoa sexa membro do órgano de
administración, de dirección ou de supervisión dun operador económico ou teña
poderes de representación, decisión ou control nel, cada unha delas poderá ter que
asinar o mesmo DEUC, dependendo das normas nacionais, incluídas aquelas que
regulen a protección de datos.
Cando os contratos estean divididos en lotes e os criterios de selección varíen dun lote
a outro, o DEUC deberá cumprimentarse para cada lote (ou grupo de lotes ao que se
apliquen os mesmos criterios de selección).
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2.- A INSCRICIÓN EN REXISTROS DE LICITADORES.
A XCCA estatal indica que se as empresas están nun Rexistro de licitadores, en concreta
referencia ao Rexistro Oficial de licitadores e empresas clasificadas do sector público
(ROLECSP), non deberán reiterar os datos alí inscritos. Isto pode entenderse extensible para
as empresas inscritas no Rexistro Xeral de contratistas da C.A. de Galicia.
Tampouco terán que achegar documentos xustificativos na medida en que o poder
adxudicador teña a posibilidade de obter esa información accedendo directamente a unha
base de datos nacional de calquera estado membro da UE que poida consultar de forma
gratuíta (por exemplo, coa consulta de documentos a través do Portal de interoperabilidade da
Xunta de Galicia –Pasaxé- cando o licitador o autoriza expresamente).

Santiago de Compostela, 7 de xullo de 2016
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ANEXO I

11

DECLARACIÓN RESPONSABLE
20

Número de expediente:
Denominación do contrato:
Data da declaración:

DATOS DA PERSOA QUE DECLARA
Nome:

Apelidos:

Teléfono:

Fax:

NIF:
Correo electrónico:

Enderezo para os efectos de notificación:
No caso de actuar en representación de persoa xurídica:
Entidade mercantil á que representa:
NIF:

Cargo:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
-

Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.

-

Que coñezo e acepto incondicionalmente, sen excepción ou reserva ningunha, o prego de
cláusulas administrativas particulares, o prego de prescricións técnicas particulares ou, no
seu caso, proxecto de obra, así como a restante documentación de carácter contractual
que regula a licitación de referencia.

-

Que se cumpren os requisitos de capacidade de obrar para contratar coa Administración
que esixen os artigos 54 e 72 do Real decreto 3/2011, do 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).

-

Que ostento poderes abondo para representar á entidade licitadora (no caso de persoas
xurídicas).

-

Que se cumpren os requisitos de solvencia económica, financeira, técnica ou profesional
ou ben, de ser o caso, de estar en posesión da clasificación necesaria para a realización do
obxecto do contrato de acordo co esixido no prego de cláusulas administrativas
particulares.
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-

Que me comprometo a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais e
materiais suficientes para este fin que, no seu caso, esixa o prego.

-

Que no suposto de ser proposta como adxudicataria do contrato acreditarei, previo
requirimento do órgano de contratación, a posesión e validez dos documentos esixidos
segundo os artigos 146 e 151. 1 do TRLCSP e este prego.

-

Que, de acordo co establecido no artigo 146.4 do TRLCSP, achegarei ante o órgano
contratación, cando así me sexa requirido en calquera momento anterior á adopción da
proposta de adxudicación, a documentación acreditativa do cumprimento das condicións
establecidas para adquirir a condición de adxudicatario do contrato.

-

Que nin o asinante da declaración, nin a entidade á que represento, nin ningún dos seus
administradores ou representantes, atópanse incursos en suposto algún aos que se refire
o artigo 60 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante TRLCSP).

-

Que no forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade ningún alto
cargo aos que se refire a Lei 3/2015, de 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto
cargo da Administración Xeneral do Estado, da Lei 53/1984 de 26 de decembro de
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, da Lei 1/2016, de
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, nin se trata de calquera dos cargos
electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime electoral xeneral,
nos termos establecidos na mesma.

-

Que nin o asinante da declaración, nin ningún dos administradores ou representantes da
entidade á que represento, é cónxuxe, persoa vinculada con análoga relación de
convivencia afectiva ou descendentes das persoas ás que se refire o parágrafo anterior
(sempre que, respecto de estes últimos, ditas persoas ostenten a súa representación
legal).

-

Que me atopo –ou a entidade á que represento atopase- ao corrente no cumprimento
das obrigas tributarias, facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social, impostas
polas disposicións vixentes.

-

Que a entidade á que represento está dada de alta na matrícula correspondente do
Imposto de Actividades Económicas, segundo o disposto no artigo 15 do Regulamento
xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP), e que:
-

-

Está ao corrente de pagamento.
Está exenta de conformidade co artigo 82.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas
locais.

Que a persoa que declara –ou a entidade á que represento- está inscrita no Rexistro de
Licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda), e que as
circunstancias que nel figuran respecto dos requisitos esixidos para a admisión no
procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación.
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-

-

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado
Rexistro Xeneral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia (nºde
inscrción___________ )

Que, en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre
empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda):
Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no que
concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.
Pertence ao grupo de empresas ........................................................ ou está
integrada por algún socio no que concorre algún dos supostos do artigo 42.1 do Código
de Comercio.
A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte
extensa xuntarase en documento anexo):

(se a relación de empresas é moi

a) .............................................................
b) .............................................................,
c)………………………………………………………………..
…
No caso de tratarse dun procedemento
negociado por razón da súa contía, que non existe vinculación ou actuación baixo
unidade de decisión ou dirección única con ningunha outra empresa licitadora.
(A cumprimentar só nos procedementos negociados)

-

Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do Regulamento xeral de Lei de contratos das
administracións públicas e 152 do TRLCSP, a entidade á que represento comprométese a
achegar ou, se é o 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, a efectos de notificación, nome
e apelidos do representante, enderezo, teléfono e fax de contacto.

2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS.
De conformidade cos artigos 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización
de medios electrónicos e 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, autorizo ao órgano contratante a consultar os datos que de seguido se
relacionan:
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(sinalar expresamente poñendo unha cruz ante o servizo autorizado)



Consulta datos de identidade de persoas físicas



Corrente de pagamento coa Seguridade Social



Alta na Seguridade Social



Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a contratación coas
administracións públicas



Imposto sobre actividades económicas (IAE) de ámbito provincial e estatal



Validación de NIF de persoas xurídicas contribuíntes



Verificación de títulos oficiais universitarios



Verificación de títulos oficiais non universitarios



Consulta de datos sobre Imposto de Actividades Económicas de Navarra

3.- CORREO ELECTRÓNICO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS
COMPROMETOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo
electrónico: __________________________________________.

4.- DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL
Ao abeiro do disposto no artigo 140.1 do TRLCSP declaro como confidencial a seguinte
documentación contida na oferta:
…………..….................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
……………....................................................................................
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5.- CÓDIGO ETICO INSTITUCIONAL DA XUNTA DE GALICIA
MANIFESTO 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 por Resolución
do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179 do 19/09/2014).

6.- DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE
No caso de que se produza un empate entre os licitadores deste procedemento,
comprométome a presentar, no momento en que sexa requirida, a seguinte documentación
1. ...
2. ...
3. ...
7.- SOMETEMENTO AO FORO ESPAÑOL- (só para empresarios estranxeiros)


Declaro someterme á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde
para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me puidera
corresponder.

Lugar e data

Sinatura:
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ANEXO II
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DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
(NO CASO DE PRESENTACIÓN DO DEUC)

20

1 Número de expediente:
Denominación do contrato:
Data da declaración:

DATOS DA PERSOA QUE DECLARA
Nome:

Apelidos:

Teléfono:

Fax:

NIF:
Correo electrónico:

Enderezo para os efectos de notificación:

Non caso de actuar en representación de persoa xurídica:

Entidade mercantil á que representa:
NIF:

Cargo:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
-

Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.

-

Que non forma parte dos órganos de goberno ou administración da entidade ningún alto
cargo aos 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 de 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, da Lei 1/2016, de
18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, nin se trata de calquera dos cargos
electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime electoral xeral, nos
termos establecidos na mesma.

-

Que, en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do RXLCAP sobre
empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda):
Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no que
concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.
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Pertence ao grupo de empresas ........................................................ ou está
integrada por algún socio no que concorre algún dos supostos do artigo 42.1 do Código
de Comercio. A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte:
a) .............................................................
b) .............................................................,
c)………………………………………………………….
…

Non caso de tratarse dun procedemento negociado por razón da súa contía, que
non existe vinculación ou actuación baixo unidade de decisión ou dirección única con
ningunha outra empresa licitadora.
-

Que, de acordo co disposto nos artigos 86 do Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas e 152 do TRLCSP, a entidade á 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, a efectos de notificación, nome
e apelidos do representante, enderezo, teléfono e fax de contacto.

2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS.
De conformidade cos artigos 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización
de medios electrónicos e 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns
aos servizos públicos, autorizo ao órgano contratante a consultar os datos que de seguido se
relacionan:
(sinalar expresamente poñendo unha cruz ante o servizo autorizado)



Consulta datos de identidade de persoas físicas



Corrente de pagamento coa Seguridade Social



Alta na Seguridade Social



Estar ao corrente de pagamento de obrigas tributarias para a contratación coas
administracións públicas
19



Imposto sobre actividades económicas (IAE) de ámbito provincial e estatal



Validación de NIF de persoas xurídicas contribuíntes



Verificación de títulos oficiais universitarios



Verificación de títulos oficiais non universitarios



Consulta de datos sobre Imposto de Actividades Económicas de Navarra

3. CORREO ELECTRÓNICO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS
COMPROMETOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen no correo
electrónico: __________________________________________.

4.

DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Ao abeiro do disposto no artigo 140.1 do TRLCSP declaro como confidencial a seguinte
documentación contida na oferta:
....................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

5. CÓDIGO ETICO INSTITUCIONAL DÁ XUNTA DE GALICIA
MANIFESTO coñecer ou contido e alcance do Código ético institucional dá Xunta de Galicia,
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 24 de xullo de 2014 e publicado por Resolución
do 8 de setembro de 2014 (DOG núm. 179 do 19/09/2014).

6.

DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE


Non achego documentación de desempate
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Comprométome a achegar a seguinte documentación de desempate:
...
...
...

7.- SOMETEMENTO AO FORO ESPAÑOL- (só para empresarios estranxeiros)


Declaro someterme á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde
para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do
contrato con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que me puidera
corresponder.

En …………………………………….., a … de …………………… do 20...

(Lugar e data)

Sinatura:
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ANEXO III
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ORIENTACIÓNS PARA CUMPRIMENTAR O DEUC

En aras de facilitar a cumprimentación por parte das empresas do modelo de formulario
normalizado do DEUC que establece o anexo II do Regulamento (UE) n.º 2016/7, formúlanse a
continuación as seguintes orientacións:
a) De conformidade co establecido na parte II, sección A, quinta pregunta dentro do
apartado titulado «Información xeral», do formulario normalizado do DEUC, as empresas que
figuren inscritas nunha «lista oficial de operadores económicos autorizados» só deberán
facilitar en cada Parte do formulario aqueles datos e informacións que, no seu caso concreto,
non estean inscritos nestas «listas oficiais». Así en España as empresas non estarán obrigadas a
facilitar aqueles datos que xa figuren inscritos de maneira actualizada no Rexistro de
Licitadores que corresponda, xa sexa o Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
do Estado (ROLECE) ou o Rexistro Xeral de contratistas de Galicia (RXCG) co alcance previsto no
artigo 327.1 do TRLCSP, a condición de que as empresas inclúan no formulario normalizado do
DEUC a información necesaria para que o órgano de contratación poida realizar o acceso
correspondente (dirección da internet, todos os datos de identificación e, no seu caso, a
necesaria declaración de consentimento).
Para o caso de que a empresa se atope inscrita no ROLECE ou no RXCG, a continuación
esta Recomendación indica, respecto de cada unha das partes do formulario, que datos son
susceptibles de figurar inscritos nos rexistros e cales non. Dado que algúns destes datos deben
subministrarse, en todo caso, pola empresa e outros son voluntarios. Limitarémonos a sinalar
en cada caso se os datos que reclaman o formulario son ou non son potencialmente
inscribibles, debendo a empresa asegurarse de cales efectivamente están inscritos e
actualizados e cales non están inscritos ou estándoo non están actualizados, no seu caso
concreto.
b) O acceso por parte dos órganos de contratación aos rexistros de licitadores así mesmo
ten o efecto establecido no artigo 59.5 DN. Así aínda que, de acordo co artigo 59.4 DN con
carácter xeral o órgano de contratación poderá requirir aos candidatos e licitadores durante a
sustanciación do procedemento de contratación e para garantir o bo desenvolvemento do
mesmo para que acheguen documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos
previos de acceso á licitación, e con carácter previo á adxudicación o primeiro deberá esixir ao
adxudicatario a presentación destes documentos xustificativos; o artigo 59.5 DN matiza o
establecido no apartado anterior do mesmo artigo ao eximir aos licitadores e candidatos de
presentar aqueles documentos xustificativos que proben informacións que poidan ser
acreditadas mediante unha certificación expedida polo Rexistro de licitadores que corresponda
[ROLECE ou RXCG].
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Parte I.
Recolle a información sobre o procedemento de contratación e sobre o órgano de
contratación.
O seu enchemento non reviste complexidade xa que todos os datos constan no anuncio ou
nas Plataformas de contratación.

Parte II.
Recolle información sobre a empresa interesada.
Como xa se indicou, aquelas empresas que figuren inscritas nun Rexistro de Licitadores só
deberán facilitar nesta parte II do formulario aquela información que non figure inscrita nos
mesmos ou que, aínda estando inscrita, a información non conste de maneira actualizada. Por
iso a continuación segue un cadro que, a modo orientativo, indica que información ou datos
poderían estar inscritos e cales non, coa finalidade de que as empresas saiban:
-Que datos deberán ser achegados mediante o formulario normalizado DEUC en todo

caso, por non obrar en poder do ROLECE ou RXCG.
-Que datos son susceptibles de estar inscritos no ROLECE ou RXCG e, por tanto,
poderían deixarse sen cumprimentar no formulario.
Correspóndelle á empresa comprobar se no seu caso concreto eses datos ou informacións
efectivamente están inscritos nos rexistros, e se o están, deberá asegurarse de que constan no
mesmo de maneira actualizada.
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Parte II. Información sobre o operador económico
Sección

¿É un dato/información susceptible de estar inscrito no ROLECE ou RXCG?

Sección A
Identificación.

Os datos incluidos neste apartado deben ser cumprimentados pola empresa.
Como número de IVE deberase recoller o NIF cando se trata de cidadáns ou empresas españois, o NIE
cando se trata de cidadáns residentes en España, e o VIES ou DUNS cando se trata de empresas
estranxeiras.

Información xeral:
Se fora o caso ¿figura o operador económico
inscrito nunha lista oficial de operadores
económicos autorizados ou ten un certificado
equivalente (por exemplo, no marco dun
sistema nacional de (pre)clasificación)?
En caso afirmativo:
-Rexistro no que está inscrito e nº de inscrición

Si ( ) Non ( ) Non Procede ( )

( ) ROLECESP
( ) Rexistro Xeral de contratistas da C.A. de Galicia

Certificación en formato electrónico

( ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Xunta Consultiva de
contratación administrativa do Estado (Como número de inscripción o certificación
basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.)
( ) Rexistro Xeral de contratistas dá Comunidade Autónoma de Galicia: nº de
inscrición:______
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-decontratistas/servizos-telematicos Xunta consultiva de contratación administrativa dá
Comunidade Autónoma de Galicia

Indicar grupo, subgrupo e categoría da
clasificación do contratista
Coa clasificación se cumpren todos os criterios
de selección? En caso negativo cumprimente
a parte IV deste formulario (seccións A,B,C ou
D, segundo proceda.

Poderá a empresa presentar un certificado
respecto ao cumprimento coas obrigas coa
Seguridade Social e impostos que permita ao
poder adxudicador obtelo directamente a
través dunha base de datos nacional de
calquera estado que poida consultarse
gratuitamente?

Dispoñible en formato electrónico

NON CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO NALGÚN DOS REXISTROS

Si ( ) Non ( )

Si ( ) Non ( )

Poñer enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor e referencia
exacta da documentación
( ) Rexistro Xeral de contratistas dá Comunidade Autónoma de Galicia:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-decontratistas/servizos-telematicos Xunta consultiva de contratación administrativa dá
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Comunidade Autónoma de Galicia
Forma de participación.
Está participando o operador económico no
procedemento de contratación xunto con outros?

Si ( ) Non ( )

Identificar con NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa,.
No caso de estar en algún de los rexistros de licitadores, indicar:

En caso afirmativo

( ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Xunta Consultiva de contratación
administrativa do Estado (Como número de inscrición o certificación basta con
consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.)

b) Identifíquese aos demais operadores
económicos que participan no procedemento de
contratación conxuntamente.

( ) Rexistro Xeral de contratistas dá Comunidade Autónoma de Galicia: nº de
inscrición:______
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/rexistro-xeral-decontratistas/servizos-telematicos Xunta consultiva de contratación administrativa dá
Comunidade Autónoma de Galicia

Na Parte II, no apartado B, denominado Información sobre os representantes do operador
económico, a sección dedicada á Representación non é necesario que sexa cumprimentada se
o licitador está no Rexistro Xeral de contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia.
Sección B
Representación
Nome e apelidos:
Cargo:
Enderezo Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Información sobre representación (forma,
alcance, finalidade,…)

NON CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO NALGÚN DOS REXISTROS

Parte III.
Relativa aos motivos de exclusión.
Dado que o formulario normalizado do DEUC non recolle referencia algunha á nosa
lexislación, para facilitar a adecuada cumprimentación por parte das empresas desta Parte do
formulario a continuación segue unha táboa de equivalencias entre cada unha das preguntas
que deben responder as empresas, os artigos da DN e, por último os artigos do noso TRLCSP
que deron transposición ao artigo 57 DN.
Nótese que España transpuso a regulación das prohibicións de contratar que establece a
DN mediante a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, que
modifica a regulación desta materia no TRLCSP, concretamente dando nova redacción aos
artigos 60 e 61 e creando «ex novo» o artigo 61 bis, polo que con carácter xeral nesta materia
non procede falar de efecto directo senón de mera aplicación de normas nacionais.
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Dado que non todas as prohibicións para contratar están inscritas no *ROLECE e/ou RXCG,
as empresas deberán responder a todas as preguntas que se formulan nesta parte III do
formulario normalizado do DEUC.
Táboa de equivalencias relativa á parte III do DEUC
Parte III, n.º de
Sección

DN

TRLCSP

Artigo 57.1.

Artigo 60.1.a) (excepto os delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade Social relativos ao
pago de tributos e cotizacións á Seguridade Social).

Artigo 57.2.

Artigo 60.1:
Letra a) (cando se trate de delitos contra a Facenda Pública ou contra a Seguridade Social,
relativos ao pago de tributos e cotizacións á Seguridade Social).
Letra d), primeiro parágrafo, primeiro inciso.
Letra f) (cando se trate de sancións administrativas firmes impostas con arranxo á Lei 58/2003,
do 17 de decembro, Xeral Tributaria).

Primeira pregunta

Artigo 57.4.a).

Artigo 60.1.b) (cando non sexa infracción moi grave en materia profesional ou en materia de
falseamento da competencia);
Artigo 60.1.d) primeiro parágrafo, segundo inciso (no relativo ao incumprimento do requisito do 2
por 100 de empregados con discapacidade.).

Segunda pregunta

Artigo 57.4.b).

Artigo 60.1.c).

Terceira pregunta

Artigo 57.4.c).

Artigo 60.1.b) (infracción moi grave en materia profesional).

Cuarta pregunta

Artigo 57.4.d).

Artigo 60.1.b) (infracción moi grave en materia de falseamento da competencia).

Quinta pregunta

Artigo 57.4, letra
Artigo 60.1.g) e h).
e).

Sexta pregunta

Artigo 57.4, letra
Artigo 56.
f).

Sétima pregunta

Artigo 57.4.g).

Artigo 60.2, letras c) e d).

Letras a), b) e c)

Artigo 57.4.h).

Artigo 60.1, letra e) e 60.2, letras a) e b).

Letra d)

Artigo 57.4.i).

Artigo 60.1.e).

Seccion D

-----------------

Artigo 60.1.f) (cando se trate de sanción administrativa firme de acordo co previsto na lei 38/2003,
de 17 de novembro, Xeral de subvencións)

Sección A

Sección B

Sección C:

Oitava pregunta:

D: Outros motivos de exclusión que poden estar previstos na lexislación nacional do estado membro do poder adxudicador
Declaróuselle a prohibición para contratar imposta en virtude de
Si ( ) Non ( )
sanción administrativa firme de acordo co previsto na lei 38/2003,
de 17 de novembro xeral de subvencións?
Se é afirmativo, especifíquese
…………………
Se e afirmativo, Adoptou medidas autocorrectoras?
Si ( ) Non ( )
Describir as medidas:
…………………

Parte IV.
Relativa aos criterios de selección.
Convén destacar, respecto da Parte IV, que os poderes e entidades adxudicadores poderán
limitar a información requirida sobre os criterios de selección a unha soa pregunta, a saber, se
os operadores económicos cumpren ou non todos os criterios de selección necesarios. Nese
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caso bastará responder SI ou NON no apartado titulado “Indicación global relativa a todos os
criterios de selección” quedando excluída a cumprimentación dous apartados seguintes:
A: Idoneidade
B: Solvencia económica e financeira
C: Capacidade técnica e profesional
D: Sistemas de aseguramento da calidade e normas de xestión ambiental
Do mesmo xeito que na parte II, aquelas empresas que figuren inscritas nun Rexistro de
Licitadores só deberán facilitar nesta parte IV do formulario aquela información que non figure
inscrita ou que, aínda estando inscrita, a mesma non conste de maneira actualizada. Neste
apartado novamente indícase, a modo orientativo respecto do ROLECE e do RXCG, que
información ou datos poderían estar inscritos e cales non.
Parte IV. Criterios de selección
Sección

¿É un dato/información susceptible de estar inscrito no
ROLECE?

A [«Indicación (…)»].
A («Idoneidade»).
Non está no ROLECE, se o empresario está inscrito nun rexistro
Figura inscrito nun Rexistro profesional ou mercantil no seu estado profesional.
membro de establecemento?
Si podería estar no ROLECE, se o empresario está inscrito nun
rexistro mercantil, de cooperativas, de fundacións ou de asociacións.
Cando se trate de contratos de servizos, é preciso disponer dunha
Si podería estar no ROLECE cando con arranxo á lexislación
autorización específica ou estar afiliado a una determinada
nacional requísese unha autorización, colexiación ou similar para
organización para poder prestar o servizo de que se trate no país
prestar o servizo de que se trate.
de establecemento do operador económico?
B (Solvencia)
O seu volume de negocios anual (xeral), durante o nº de
exercicios esixido no anuncio pertinente ou nos pregos de Si podería estar no ROLECE.
contratación é o seguinte…
Non está no ROLECE, pero o volume de negocios anual medio en
O seu volume de negocios anual (medio), durante o nº de
calquera período é calculable a partir dos datos do volume anual de
exercicios esixido no anuncio pertinente ou nos pregos de
negocios durante os exercicios correspondentes (datos inscribibles,
contratación é o seguinte…
indicados na pregunta anterior)
Si non se dispón da información sobre o volume de negocios
(xeral ou específico) en relación con todo o período considerado,
Si podería estar no ROLECE.
indíquese a data de creación da empresa ou de inicio das
actividades do operador económico
En relación coas ratios financeiras que se especifican no anuncio Non está no ROLECE, pero todas as ratios financeiras son
pertinente ou nos pregos de contratación, o operador económico calculables a partir dos datos financeiros das contas anuais (datos
declara que o valor real das ratios requiridas é o seguinte…
que si son inscribibles).
O importe asegurado no seguro de indemnización por riscos
Si podería estar no*ROLECE.
profesionais é o seguinte...

Parte V.
Relativa aos criterios para reducir o número de candidatos aos que se convidará a
presentar oferta.
O empresario deberá cumprimentar esta parte unicamente cando se trate de
procedementos restrinxidos, negociados con publicidade e de diálogo competitivo.
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Parte VI.
Relativa ás declaracións finais.
Esta parte debe ser cumprimentada e asinada pola empresa interesada en todo caso.
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