FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC
DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
PART I: Informació sobre el procediment de contractació i poder
adjudicador o entitat adjudicadora
A: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
La informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el
servei DEUC electrònic esmentat anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En
cas contrari, l’operador econòmic haurà de consignar aquesta informació

IDENTITAT DEL CONTRACTANT

SECOMSA GESTIÓ, SL

DE QUINA CONTRACTACIÓ ES TRACTA?

Títol o breu explicació de la contractació

Número de referència de l’expedient assignat pel poder adjudicador o l’entitat
adjudicadora (si escau):

Si escau, indicació del lot o lots respecte als quals l’operador econòmic desitgi
presentar l’oferta:
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PART II: Informació sobre l’operador econòmic
A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC

IDENTIFICACIÓ

Nom:

CIF/NIF:

Correu electrònic per notificacions:
Designació
de
la
persona
autoritzada per rebre notificacions:
☐ SI

☐ NO

L’operador econòmic és una microempresa, una petita o una
☐ SI
mitjana empresa1?

☐ NO

Està inscrit al RELI o ROLECE i la informació està actualitzada?
En cas afirmatiu, indicar la data
d’informació registral:
Adreça postal

En cas negatiu, indicar la següent
informació:
Telèfon

INFORMACIÓ GENERAL

1

Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DO L
124 de 20.5.2003, p.36). Aquesta dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. Microempresa: empresa amb menys de
10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no excedeix els 2 milions EUR.
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FORMA DE PARTICIPACIÓ
L’operador econòmic està participant en el procediment de
☐ SI
contractació juntament amb altres2?

☐ NO

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari
DEUC separat i contesteu:
a) Indiqui la funció de l’operador econòmic dins del grup (responsable principal,
responsable de tasques especifiques, etc:)

b) Identifiqui els altres operadors econòmics que participen en el procediment
de contractació conjuntament:

I
B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR ECONÒMIC
Si escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per
representar l’operador econòmic a l’efecte de present procediment de contractació.

REPRESENTACIÓ, si escau:

Nom i Cognoms:

Telèfon:

Correu electrònic:

Està inscrit al RELI o ROLECE?

☐ SI

☐ NO

Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no excedeix els 10
milions EUR.
Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa, que té menys de 250 treballadors i que el seu volum
de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 milions EUR.
2
En partícular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars.
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En cas negatiu, DADES DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT

☐ SI

Està constituïda definitivament?

☐ NO

Escriptura de la constitució a favor de: (Persona administradora)

En el cas que hi hagi alguna persona designada per participar en licitacions, indicar
les dades de l’escriptura de poders:

Número de protocol:

Data:

Notari:

Municipi:

Municipi
Registre Mercantil:
Dades Inscripció
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES ENTITATS

RECURS

L’operador econòmic es basa en la capacitat d’altres entitats
per satisfer els criteris de selecció considerats en la part IV i els ☐ SI
criteris i les normes (si escau).

☐ NO

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRATISTES EN LA CAPACITAT DELS
QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC

SUBCONTRACTACIÓ

En aquest procediment de contractació, es permet la
☐ SI
subcontractació?

☐ NO

En cas afirmatiu, l’operador econòmic té la intenció de
☐ SI
subcontractar alguna part del contracte a tercers?

☐ NO
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PART III Motius d’exclusió
A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS
L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió
següents:
1. Participació en una organització delictiva.
2. Corrupció.
3. Frau.
4. Delictes de terrorisme p delictes lligats a les activitats terroristes.
5. Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.
6. Treball infantil i altres formes de tracta d’essers humans.
MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS D’ACORD AMB LES
DISPOSICIONS NACIONALS D’APLIACIÓ DELS MOTIUS ENUMERATS A
L’ARTICLE 57, APARTAT 1, LA DIRECTIVA
Ha estat el mateix operador econòmic, o qualsevol persona que sigui membre del
seu òrgan d’administració, de direcció o de supervisió o que tingui poders de
representació, decisió o control en ell, objecte, per algun dels motius enumerats més
amunt, d’una condemna en sentència ferma que s’hagi dictat, com a màxim, en els
cinc anys anteriors o en què s’hagi establert directament un període d’exclusió que
encara sigui d’aplicació?
☐ SI

☐ NO
✔

En cas afirmatiu, indiqueu la condemna, data de la condemna i especifiqueu.

DATA

PUNTS

RAÓ O RAONS

☐Participació en una organització
delictiva.

☐ Corrupció.

☐ Frau
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☐ Delictes de terrorisme p delictes
lligats a les activitats terroristes.
☐ Blanqueig de capitals
finançament del terrorisme.

o

☐ Treball infantil i altres formes de
tracta d’essers humans.
En cas de condemna, l’operador econòmic ha adoptat mesures
per demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’un motiu
corresponent d’exclusió (autocorrecció) :

☐ SI

☐ NO

En cas afirmatiu, descriviu les mesures.

B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
O DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
PAGAMENT D’IMPOSTOS A LA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
L’operador econòmic ha complert totes les seves obligacions
relatives al pagament de cotitzacions a la seguretat social, tant
en el país en què està establert com a l’estat membre del poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el seu
país d’establiment?

☐ SI

☐ NO

☐ SI

☐ NO

PAGAMENT DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
L’operador econòmic ha complert totes les seves obligacions
relatives al pagament de cotitzacions a la seguretat social, tant
en el país en què està establert com a l’estat membre del poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el seu
país d’establiment?
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES D’INTERESSOS O
LA FALTA DE PROFESSIONAL

INFORMACIÓ RELATIVA A QUALSEVOL POSSIBLE INSOLVÈNCIA,
CONFLICTE D’INTERESSOS O FALTA DE PROFESSIONALITAT

Segons el seu bon saber i entendre, l’operador econòmic
ha incomplert les seves obligacions en els àmbits a la
legislació, laboral i mediambiental?

☐ SI

☐ NO

En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures
per demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest
motiu d’exclusió (“autocorrecció”)

☐ SI

☐ NO

En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades:

☐ En fallida.

☐ Sotmès a un procediment d’insolvència o liquidació.

L’operador
econòmic es troba
en alguna de les
situacions
següents?

☐Ha subscrit un conveni amb els seus creditors.
☐ En qualsevol situació anàloga resultant d’un procediment
de la mateixa naturalesa vigent en les disposicions legals i
reglamentàries nacionals.
☐ Els seus actius estan essent administrats per un liquidador
o per un tribunal.
☐ Les seves activitats han estat suspeses.
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S’ha declarat l’operador econòmic culpable d’una falta
professional greu?

☐ SI

☐ NO

En cas afirmatiu, especifiqueu:

L’operador econòmic o alguna empresa relacionada amb
ell, ha assessorat al poder adjudicador o l’entitat
adjudicadora o ha intervingut d’algun altre forma en la
preparació del procediment de contractació?

☐ SI

☐ NO

En cas afirmatiu, especifiqueu:
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PART IV: Criteris de selecció
A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ
L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin indicat, a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se a
emplenar la secció α
COMPLIMENT DE TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ
Compleix els criteris de selecció requerits?

☐ SI

☐ NO

☐ SI

☐ NO

IDONEÏTAT
Només quan es tracti de contracte de serveis:
Cal disposar d’una autorització específica, o estar afiliat a una
organització determinada per a poder prestar el servei en el país
d’establiment de l’operador econòmic?

En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu si l’operador
econòmic compleix aquest requisit.

B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
A. El seu volum de negocis anual (”general”) durant el nombre d’exercicis
exigit a l’anunci corresponent o als plecs de contractació és el següent:
Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:
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B. L’import
assegurat
en
l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals de
l’operador econòmic és el següent:

Import

Moneda

Si aquesta documentació està disponible en format electrònic indiqueu: (adreça de la
pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació)

En Relació amb els altres requisits econòmics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l’anunci corresponent als plecs de la contractació l’operador
econòmic declara que:
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C: CAPACITAT TÈCNICA PROFESSIONAL
1.ÚNICAMENT QUAN ES TRACTI DE CONTRACTES
SUBMINISTRAMENTS O CONTRACTE DE SERVEIS:

PÚBLICS

DE

Durant el període de referència3, l’operador econòmic ha realitzat les següents
principals entregues del tipus especificat o prestat els següents principals serveis del
tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris
públics o privats4:
Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent
o als plecs de la contractació):

5 Anys.

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

3

Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de més de tres anys.
En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients tant públics com privats dels
subministrament o els serves de què es tracti.
4
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DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ
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DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ

DESTINATARI
IMPORT
DATA
DESCRIPCIÓ
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2. L’operador econòmic està classificat empresarialment?
En cas afirmatiu, indicar la classificació:
Categoria actual:

Grup:

Subgrup:

3. Pot recórrer al personal tècnic o als organismes tècnics5 següents,
especialment els responsables de control de la qualitat:

En el cas dels contractes públics d’obres, l’operador econòmic pot recórrer al
personal tècnic o als organismes tècnics següents per executar l’obra:

4. Empra les instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat
següents i disposa dels mitjans d’estudi i investigació següents:

5. Quan els productes o serveis que s’hagi de subministrar
siguin
complexos o, excepcionalment, en el cas de productes o serveis que siguin
necessaris per a un fi particular:
L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui6 la seva
capacitat de producció o la seva capacitat tècnica i, si escau, els
mitjans d’estudi i investigació de què disposa, així com les
mesures de control de la qualitat que s’aplicaran?

☐ SI

☐ NO

Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa de
l’operador econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, tal i com s’indica en la part II, secció C, s’hauran
d’emplenar formularis DEUC separats.
6
La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un organisme oficial competent
del país en què està establert el proveïdor de subministrament o de serveis.
5
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6. Els qui a continuació s’indiquen posseeixen els títols d’estudis
professionals següents:
a) El mateix proveïdor de serveis o contractista i/o (depenent dels requisits
fixats a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació)

b) El seu personal directiu:

7. L’operador econòmic pot aplicar les mesures de gestió mediambiental en
executar el contracte següents:

8. La plantilla mitjana anual de l’operador econòmic i el nombre de directius
durant els tres últims anys van ser els següents:
Any

Plantilla mitja anual

Any

Plantilla mitja anual

Any

Plantilla mitja anual
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9. L’operador econòmic té eventualment el propòsit de
subcontractar7 la part (és a dir, percentatge) del contracte següent:

____%

10. Quan es tracti de contractes públics de subministraments:

L’operador econòmic facilitarà les mostres, descripcions o
fotografies requerides dels productes que s’hagin de
subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats
d’autenticitat.

☐ SI

☐ NO

Quan procedeixi l’operador econòmic declararà així mateix,
que facilitarà els certificats d’autenticitat requerits.

☐ SI

☐ NO

Si la documentació corresponent està disponible en format electrònic, indiqueu
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la
documentació):

11. Quan es tracti de contractes públics de subministraments:
L’operador econòmic pot presentar els certificats oportuns
expedits per instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat, de competència reconeguda, que
acrediten la conformitat dels productes perfectament
detallada mitjançant referències a les especificacions o
normes tècniques, conforme amb el que preveu l’anunci
corresponent o els plecs de la contractació?

☐ SI

☐ NO

Si la resposta es negativa, expliqueu perquè i indiqueu quins altres mitjans de prova
es poden aportar:

en compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i compta amb la capacitat del
subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà d’emplenar un DEUC separat en relació amb l’esmentat
subcontractista (vegeu la part II, secció C, més amunt).
7
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PART V: Declaracions finals
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les
partes II-V és exacta i veraç i ha estat facilitada amb el ple coneixement de les
conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu.
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres
tipus de proves documentals considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats,
excepte en el cas que:
a) El poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els
documents justificatius de què es tracti directament, accedint a una base de
dades nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de forma
gratuïta8 o,
b) A partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard,9 el poder adjudicador o l’entitat
adjudicadora ja posseeixen aquests documents.
El sotasignat o sotasignats consenten formalment que SECOMSA GESTIÓ, SL tingui
accés
als
documents
justificatius
de
la
informació
facilitada
en
Del present Document
Europeu Únic de Contractació, a efectes
DATA

LLOC

SIGNATURES

Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la pàgina web,
autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació) que permeti fer-ho al poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si calgués, s’haurà d’atorgar el consentiment corresponent per
accedir a aquesta base de dades.
9
Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la Directiva 2014/24/UE.
8
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