ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE

Qui
sotasigna
el/la
senyor/a
......................................................................................, amb DNI/NIE
núm......................................................, en nom propi/en qualitat de
representant
legal
de
la
persona
física/jurídica
................................................................................., amb NIF núm.
............................................... i als efectes de licitar en aquesta
contractació,
Exp.
..........,
el
contracte
de
..................................................................................,

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
- Que l’entitat que presenta té capacitat jurídica i d’obrar suficient,
segons s’acredita en el RELI (Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya) / ROLECE (Registre
oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat)
- Respecte de la solvència requerida:
Que compleix amb la solvència requerida i que no es troba compresa
en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes
en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic. En aquest sentit, em comprometo a aportar la
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas
de resultar adjudicatari.
- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per
la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i
funcionament legal; que compleix les obligacions legals en matèria
de prevenció de riscos laborals.
- Que la plantilla de l’empresa és inferior a cinquanta empleats o en
cas que sigui superior, està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en l’article 2
del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
- Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els
subcontractistes d’aquest contracte es comprometen a complir

rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social, i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control
de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió
Europea.
- Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de
contingut absolutament cert.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte
s’executi en territori espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
- Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les
notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució
i extinció normal o anormal del contracte de l’expedient de
contractació de manera electrònica, mitjançant el servei e-NOTUM, i
designo com a persona autoritzada per a rebre les notificacions
corresponents a*:
Persona
autoritzada

NIF
de Correu electrònic de Mòbil
de
l’empresa l’empresa
l’empresa

d’acord amb el previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació amb la disposició addicional
quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic
- Per a empreses que conformen grup empresarial: que l’empresa
............................................ forma part del grup empresarial
.............................................. i que l’empresa/les empreses del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................................................... es presenta/en
també a la present licitació.
- Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en
la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta

declaració i la resta de documentació requerida per contractar,
inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data )
Signatura electrònica,

*D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament
de (ens contractant) amb la finalitat de gestionar les notificacions electròniques amb
entitats i ciutadans. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos
previstos legalment. Un cop finalitzi el procediment conservarem les seves dades com a
part de l’arxiu d’expedients de (ens contractant) per obligació legal. En qualsevol moment,
pot sol•licitar l'accés, rectificació, supressió i exercir la resta dels seus drets, mitjançant
un escrit adreçat a (ens contractant), Delegat de Protecció de Dades, (adreça ens
contractant).

