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MODEL DOCUMENT NÚM. 1-A. DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr. / La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació
de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per l’adjudicació del
contracte ............................................................................, DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
el sector públic.
2.- Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència
establerts en el plec que regula el contracte abans esmentat, i està en disposició d’aportar la
documentació acreditativa d’aquests extrems en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar des
del requeriment de FdC.
3.- Que ni l’empresa que representa ni els seus administradors i/o representants es troben inclosos
en les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LLLCSP, sobre prohibicions de contractar.
4.- Que es compromet en el moment que sigui requerit per FdC a aportar, en el termini establert al
plec, la documentació acreditativa de la capacitat i solvència exigida al procediment.
5.- Que manifesta conèixer, acceptar i donar compliment a les condicions especials de caràcter
social enunciades al Ple de Condicions Particulars .
6.- Que accepta que la documentació annexada al plec té caràcter contractual.
7.- Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de
conducta indicats per FdC, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment.
8.- Que l’empresa que representa no es troba en situació d’insolvència actual o imminent,
manifestant que no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment
concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una
situació d’insolvència.
9.- Que el licitador manifesta que no realitza operacions financeres amb paradisos fiscals, o que si
realitza aquestes s’ajusten a la normativa informant a les autoritats competents i que es compromet
a aportar la documentació descriptiva sumària dels moviments financers concrets i la informació
relativa a aquestes actuacions. Es donarà difusió en el perfil que l’entitat ha declarat tenir relacions
econòmiques amb paradisos fiscals
10.- Que el licitador manifesta que les prestacions que subcontractarà seran les que a continuació
exposa:
....
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11.- Que l’empresa que representa no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància que
aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent, ni ha presentat al
Jutjat Mercantil la comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.
12.- Que l’empresa que representa autoritzat expressament al tractament de les dades de caràcter
personal que consten a l’oferta, als efectes de tramitar el present procediment així com donar
compliment a la normativa de contractació pública i d’acreditar la correcció del mateix davant de
tercers.
Així mateix manifesta que compta i ha recaptat l’autorització dels titulars informant de la cessió per
la finalitat indicada anteriorment.
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable , a ………… de ……………….. de
…………
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MODEL DOCUMENT NÚM. 1-B. DECLARACIÓ RESPONSABLE

(mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document
no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser substituït per una declaració responsable
atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat)

El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per l’adjudicació del
contracte ............................................................................, DECLARA RESPONSABLEMENT:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LLCSP.
2.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.
4.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona.
5.- Que el sol·licitant es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
6.- Que el sol·licitant està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
7.- Que el sol·licitant no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no
complimentar allò establert a l’article 150.2 de la LLCSP, dins el termini assenyalat a l’efecte
intervenint dol, culpa o negligència.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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MODEL DOCUMENT NÚM. 1-C. DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, DECLARA RESPONSABLEMENT
Opció 1:
1.- Que ni l’empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte.
Opció 2 (en cas d’haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents
preparatoris del contracte):
1.- Que l’empresa que represento, o l’empresa vinculada denominada …………………, ha
participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del
contracte elaborant la documentació que s’indica a continuació:………………
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable , a ………… de ……………….. de
…………

Signatura
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MODEL DOCUMENT NÚM. 2. DECLARACIÓ DOCUMENTACIÓ JA DIPOSITADA A FdC

Barcelona, ……… de ……………de…………..

Senyors,
El sotasignat ………………………., certifica:

Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Condicions Particulars regulador d’aquesta
licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades respecte
a les que tenen al seu poder, presentades en data.........per tal de participar en el procediment......

Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder,
presentada en data......per tal de participar en el procediment.....

Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data......per
tal de participar en el procediment....
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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MODEL DOCUMENT NÚM. 3. MODEL GARANTIA PROVISIONAL
(No procedeix)
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MODEL DOCUMENT NÚM. 4. OFERTA SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS

OFERTA, L'AVALUACIÓ DE LA QUAL, DEPÉN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS
AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ (SOBRE NÚM. 3).
El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer......................................
núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i
requisits que s’exigeixen per l’adjudicació del contracte de serveis de “....................................”, es
compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als
esmentats requisits i condicions per la quantitat de (expresseu clarament escrita en lletres i
números la quantitat en euros per la qual es compromet el proponent a l’execució dels serveis), IVA
exclòs.
1. OFERTA ECONÒMICA RELATIVA A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS
PRESSUPOST OFERTAT
(IVA exclòs)1

PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ
(IVA exclòs)
49.963,66,- €

Desglossament de l’oferta econòmica:
Descripció

Import

COSTOS DIRECTES
Salaris segons conveni
Cost empresa (SS)
Partida alçada a justificar - Despeses de
difusió i comunicació

1.150,- €

Descripció

Import

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals estructura
Marge de benefici
Imprevistos
TOTAL, sense IVA

1

Caldrà respectar la partida alçada i, per tant, els valors unitaris consignats i realment executats per al seu abonament.

El parcial per cada concepte no podrà superar l’import del pressupost base de licitació, ni cap dels imports parcials relatius als
conceptes. En el cas en què, per error, es modifiqui l’import de la partida alçada, es procedirà a rectificar l’oferta incloent l’import fixe de
la mateixa, essent d’aquesta manera l’import resultant de l’oferta que es prendrà en consideració la suma de l’import de la partida alçada
fixa més la resta de l’import inclòs en l’oferta inicialment presentada.
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2.- CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ EN EL MERCAT
LABORAL
Es valorarà la contractació de persones amb dificultats d’inserció en el mercat laboral que hagin
d’executar el contracte (persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense prestació, joves en
situació d’atur, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, etc.).
El personal indicat s’haurà d’haver incorporat des de l’inici del servei i s’estendrà durant tota
l’execució del projecte.
Contractació persones
amb dificultats d’inserció
en el mercat laboral
No presenta o 0 persones

Marcar amb una
X
el
que
procedeixi

1 persona
2 o més persones

3. - FORMACIÓ EN GÈNERE
Es valorarà el compromís del licitador de formar als treballadors que destini a la prestació del
servei en igualtat de gènere. Aquesta formació s’haurà de realitzar en el termini màxim de 2
mesos des de l’inici del contracte La formació haurà d’estar certificada per un centre de formació
acreditat, Administració pública, Universitat, Col·legi o associació professional. En el cas que no
s’aporti l’esmentat compromís, per a cap de les possibles opcions de formació fixades,
s’entendrà que no s’ofereix, essent la puntuació en aquest punt, de 0.
L’empresa que resulti adjudicatària i hagi efectuat oferta sobre aquest particular, presentarà
obligatòriament a l’òrgan de contractació l’acreditació de la realització de la formació en el
termini de 15 dies comptadors des de la finalització del termini de 2 mesos anteriorment
esmentat. L’oferta de l’empresa licitadora esdevindrà obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició de les penalitzacions establertes al contracte.
Formació en gènere

Marcar
amb
una X el que
procedeixi

Formació de 10 hores o més del 100%
del personal implicat en l’atenció a
persones usuàries
Formació de 5 hores o més del 100%
del personal implicat en l’atenció a
persones usuàries
Formació de 10 hores o més, de com a
mínim, el 50% del personal implicat en
l’atenció a persones usuàries
Formació de 5 hores o més de, com a
mínim, el 50% del personal implicat en
l’atenció a persones usuàries
No ofereix o no s’adequa a les opcions
permeses
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Termini de validesa de l’ oferta...........................4 mesos

Signatura i segell
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MODEL DOCUMENT NÚM. 5-A. MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobarse íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de l'empresa ......................., en
interès i benefici de "FOMENT DE CIUTAT, SA", i fins la suma d’euros ........................... (5 % del
preu d’adjudicació, IVA exclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada
de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent contracte d'adjudicació dels
serveis de "....................................".

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia
........................ fins a la liquidació per "FOMENT DE CIUTAT, SA" dels serveis abans esmentats i
finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit
dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de
.............................. EUROS (5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs) s'expressi en el requeriment,
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de
les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes
poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de
................................., o de tercers, qualssevol que aquests fossin.
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MODEL DOCUMENT NÚM. 5-B. MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER
LA GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................, degudament representat pel senyor/a ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de

ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte
de prenedor de l’assegurança, enfront de FOMENT DE CIUTAT, SA, en endavant l’assegurat, fins
a l’import de XXXXXXXXXX euros (XXXXXXXXX euros), a efectes de garantir l’exacte compliment
per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de
l’adjudicació
de
l’execució
dels
serveis
de
…………………………………………………………………….. .
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador
a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni
aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de FOMENT
DE CIUTAT, SA, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents
a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada
s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del
termini de garantia.

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............

Signatura:

Assegurador
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MODEL DOCUMENT NÚM. 6. EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL

Nom i cognoms:

Titulació habilitant (Títol, Universitat o centre,
any de titulació):

Relació laboral/professional amb contractista:

Experiència acreditada en treballs similars als descrits en els plecs del contracte de serveis
(incloure un quadre per cada treball a acreditar):

Treballs realitzats:

Data inici del servei:

Data de finalització:

Centre educatiu/Associació/Empresa:

Dades de contacte:

Localització del lloc de prestació del servei:

Posició en què va actuar el/la tècnic/a:

Descripció dels serveis realitzats:

Informació addicional:

Els sotasignants manifesten que la informació relacionada anteriorment és correcta i es correspon
a la realitat, en prova de conformitat signen el present document:

En/Na. Xxxxxx
(Apoderat )
(Contractista)

En/Na. Xxxxxx
(Tècnic ofertat)
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