FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE
CONTRACTACIÓ (DEUC)
Part I : Informació sobre el procediment de contractació i el poder
adjudicador o l'entitat adjudicadora
En el cas dels procediments de contractació en els quals s’hagi publicat una convocatòria de licitació en el Diari Oficial
de la Unió Europea, la informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC
electrònic (1) per generar i emplenar el DEUC: referència de l’anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la
Unió Europea:
DOUE S número
Número de l’anunci en el DO S:

, data
/s

/

/

, pàgina

-

Si no es publica una convocatòria de licitació en el DOUE, el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ha de
consignar la informació que permeti identificar de forma inequívoca el procediment de contractació.
Si la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea no és obligatòria, faciliteu altres dades que permetin
identificar inequívocament el procediment de contractació (per exemple, la referència de la publicació a l’àmbit
nacional):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=202259

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 (3)
Nom

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Departament de Drets Socials

De quina contractació es tracta?
Títol o breu descripció de la contractació (4):

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Obres de reparacions puntuals en façanes i cobertes al CC de Sant
Vicenç dels Horts.

Número de referència de l’expedient assignat
pel poder adjudicador o l’entitat adjudicadora (si
escau) (5):

Dades a emplenar per l’empresa

BE-2022-31

La resta d’informació a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per l’operador econòmic.
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Els serveis de la Comissió posaran gratuïtament el servei DEUC electrònic a disposició dels poders adjudicadors, les
entitats adjudicadores, els operadors econòmics, els proveïdors dels serveis electrònics i altres parts interessades.
Aquest document és una traducció literal del DEUC al català. No recupera les dades publicades al DOUE.
En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de convocatòria de licitació o
un anunci de contracte.
En el cas de les entitats adjudicatàries: un anunci periòdic indicatiu que s’utilitzi com a mitjà de convocatòria de
licitació, un anunci de contracte o un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació.
S’ha de reproduir la informació que figuri en la secció I, punt I.1, de l’anunci corresponent. En cas de contractació
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants.
Vegeu els punts II. 1.1 i II. 1.3 de l’anunci corresponent.
Vegeu el punt II. 1.1 de l’anunci corresponent.

1

Part II: Informació sobre l'operador econòmic
A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC
Identificació
Nom:

Dades a emplenar per l’empresa

Número d’IVA, si escau:

Dades a emplenar per l’empresa

Si no es disposa d’un número d’IVA, indiqueu,
si escau, quan s’exigeixi, un altre número
d’identificació nacional.

Resposta

Dades a emplenar per l’empresa (NIF, NIE, VIES o DUNS de l'empresa)

Adreça postal:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueuEn cas contrari, contesteu:
ho aquí:

Persona o persones de contacte (6):

Dades a emplenar per l’empresa

Telèfon:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueuEn cas contrari, contesteu:
ho aquí:

Correu electrònic:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueuho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Adreça d’Internet (adreça de la pàgina web)
(si escau):

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueuho aquí:
En cas contrari, contesteu:

(6) Repetiu la informació relativa a les persones de contacte tantes vegades com sigui necessari.
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Informació general
L’operador econòmic és una microempresa,
una petita o una mitjana empresa (7)?
Únicament en el cas de contractació
reservada (8): l’operador econòmic, és un
taller protegit o una empresa social (9) o
preveu que el contracte s’executi en el marc
de programes d’ocupació protegit?

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

Sí

No

Si la resposta és afirmativa:
Quin és el percentatge corresponent de
treballadors discapacitats o desafavorits?

Dades a emplenar per l’empresa

%
En cas necessari, especifiqueu a quina
categoria o categories pertanyen els
treballadors discapacitats o desafavorits de
què es tracti.

Figura l’operador econòmic inscrit en una
llista oficial d’operadors econòmics autoritzats
o té un certificat equivalent (per exemple, en
el marc d’un sistema nacional de
(pre)classificació)?

Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

No escau

En cas afirmatiu, la vostra empresa està classificada a la Generalitat i/o a
l’Estat?

Generalitat

Estat

En cas afirmatiu:
Responeu a la resta de preguntes d’aquesta
secció, a la secció B i, quan calgui, a la secció
C d’aquesta part, empleneu, quan calgui, la
part V i, en qualsevol cas, empleneu i signeu
la part VI
a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el
o
certificat
número
d’inscripció
corresponent

a) Dades a emplenar per l’empresa
- Nom de la llista o certificat:
Obres:

Serveis:

- Número d'inscripcó o certificat corresponent (NIF, NIE, VIES o
DUNS de l'empresa):

b) Si el certificat d’inscripció o la certificació
estan disponibles en format electrònic,
indiqueu:

b) (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme
referència exacta de la documentació):

expedidor,

(7) 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.
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.
(8) Vegeu l’anunci del contracte, punt III.1.5
(9) És a dir, que el seu objectiu principal sigui la integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides.
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c) Indiqueu les referències en què es basa la c) Dades a emplenar per l’empresa (grup, subgrup i categoria):
inscripció o certificació, i, si escau, la
classificació obtinguda a la llista oficial (10):

d) La inscripció o la certificació inclou tots els
criteris de selecció exigits?

d) Sí

No

En cas negatiu:
Consigneu, a més, la informació que falti a la
part IV, seccions A, B, C o D, segons procedeixi.
ÚNICAMENT en el cas que ho exigeixin l’anunci
corresponent o els plecs de contractació:
e) L’operador econòmic pot presentar un certificat
respecte al pagament de les cotitzacions a la
seguretat social i als impostos o facilitar
informació que permeti al poder adjudicador o a
la entitat adjudicadora obtenir-lo directament a
través d’una base de dades nacional de
qualsevol estat membre que es pugui consultar
gratuïtament?

Si la documentació corresponent està disponible en
format electrònic, indiqueu:

e) Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:

En cas contrari, contesteu:

Sí
No
SI / NO
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor,
referència exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

Forma de participació
L’operador econòmic està participant en el
procediment de contractació juntament amb altres
(11)?

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC separat
En cas afirmatiu:

a) Indiqueu la funció de l’operador econòmic dins
del grup (responsable principal, responsable de
tasques específiques, etc.):

a) Dades a emplenar per l’empresa

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

b) Dades a emplenar per l’empresa
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c) Si s’escau, nom del grup participant:

c) Dades a emplenar per l’empresa

Lots
Si escau, indicació del lot o lots respecte als quals
l’operador econòmic desitgi presentar una oferta:

Dades a emplenar per l’empresa

Resposta

(10) Les referències i la classificació, si escau, consten a la certificació.
(11) En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars.
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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
del present procediment de contractació.
Representació, si escau
Nom i cognoms;

Resposta

juntament amb la data i lloc de naixement, si
escau:

Dades a emplenar per l'empresa:

Càrrec/ capacitat en què actua:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està
actualitzada, indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Adreça postal:

Dades a emplenar per l’empresa

Telèfon:

Dades a emplenar per l’empresa

Correu electrònic:

Dades a emplenar per l’empresa

En cas necessari, faciliteu informació detallada
sobre la representació (les seves formes, abast,
finalitat, etc...)

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està
actualitzada, indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta dada podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està
actualitzada, indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:
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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 criteris i les normes (si
escau) considerats en la part V (més avall)?

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

SI / NO
En cas afirmatiu, faciliteu un formulari DEUC separat per a cada una de les entitats considerades que reculli la
informació exigida en les seccions A i B d’aquesta part i en la part III, degudament emplenat i signat per les entitats
esmentades.

Aquí, també s’inclourà el personal tècnic o els organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa
de l’operador econòmic, especialment els responsables de control de qualitat, quan es tracti de contractes públics
d’obres, el personal tècnic o els organismes tècnics de què es disposi l’operador econòmic per a l’execució de l’obra.
Sempre que resulti adient, pel que fa a la capacitat o les capacitats específiques en què es basi l’operador econòmic,
s’ha de consignar la informació exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de què es tracti (12).

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES EN LA CAPACITAT
DELS QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC
(Aquesta secció s’ha d’emplenar únicament si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixen expressament
aquesta informació).
Subcontractació
L’operador econòmic té la intenció de subcontractar
alguna part del contracte a tercers?

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

SI / NO

En cas afirmatiu i en la mesura que es conegui aquesta dada,
enumereu els subcontractistes previstos:
Dades a emplenar per l’empresa

Si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora sol·liciten expressament aquesta informació, a més de la
considerada en aquesta secció, faciliteu la informació requerida en les seccions A i B d’aquesta part i en la
part III per a cadascun dels subcontractistes, o cadascuna de les categories de subcontractistes.
(12) Per exemple, quan es tracti d’organismes tècnics encarregats del control de qualitat: part IV, secció C, punt 3.
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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 (13);
2. Corrupció (14);
3. Frau (15);
4. Delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes (16);
5. Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme (17);
6. Treball infantil i altres formes de tracta d’éssers humans (18).
Motius referits a condemnes penals d’acord
amb les disposicions nacionals d’aplicació
dels motius enumerats a l’article 57, apartat
1, de 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?

Resposta

Sí

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) (19):
Dades a emplenar per l’empresa

(13) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Decisió marc 2008/841/JAI del Consell, de 24 d’octubre de 2008, relativa a la
lluita contra la delinqüència organitzada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42).
(14) D’acord amb la definició de l’article 3 del Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en què estan implicats
funcionaris de les comunitats europees o dels estats membres de la Unió Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p.1) i
l’article 2, apartat 1, de la Decisió marc 2003/568/JAI del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la
corrupció en el sector privat (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Aquest motiu d’exclusió inclou també la corrupció tal com es
defineixi en la legislació nacional del poder adjudicador (entitat adjudicadora) o de l’operador econòmic.
(15) En el sentit de l’article 1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees (DO C
316 de 27.11.1995, p. 48).
(16) D’acord amb les definicions de la Decisió marc del Consell, de 13 de juny de 2002, sobre la lluita contra el terrorisme
(DO L 164 de 22.6.2002, p. 3). Aquest motiu d’exclusió engloba també la inducció o complicitat per cometre un delicte o
la temptativa de cometre’l, tal com es considera en l’article 4 de la Decisió marc esmentada.
(17) D’acord amb la definició de l’article 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de
2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del
terrorisme (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
(18) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de
2011, relativa a la prevenció i lluita contra la tracta d’éssers humans i a la protecció de les víctimes i per la qual se
substitueix la Decisió marc 20027629/JAI del Consell (DO L 101 de 15.4.2011, p.1).
(19) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
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En cas afirmatiu, indiqueu (20):

a) Data de la condemna, especifiqueu de quin
dels punts del 1 al 6 es tracta i les raons.

a) Dades a emplenar per l’empresa

b) Identificació de la persona condemnada:

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) En la mesura en què
directament de la condemna:

Dades a emplenar per l’empresa

s’estableixi

Data:

Punt/s:

Raó o raons:

c) Durada del període d’exclusió i punts dels què es tracti:
Durada:

Punts:

Si la documentació corresponent està disponible en format
electrònic, indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o
organisme expedidor, referència exacta de la documentació)(21):
Dades a emplenar per l’empresa

(20) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
(21) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.

9

En el 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”)? (22)
En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades
(23):

Sí

No

Dades a emplenar per l’empresa

(22) De conformitat amb les disposicions nacionals d’aplicació de l’article 57, apartat 6, de la Directiva 2014/24/UE.
(23) L’explicació ha de demostrar la idoneïtat de les mesures adoptades tenint en compte el caràcter dels delictes
comesos (puntual, reiterat, sistemàtic, etc.).
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B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS
A LA SEGURETAT SOCIAL
Pagament d’impostos o de cotitzacions a la
seguretat social
L’operador econòmic ha complert totes les
seves obligacions relatives al pagament
d’impostos o 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?

En cas negatiu, indiqueu:

Resposta

Sí

No

Dades a emplenar per l’empresa

Dades a emplenar per l’empresa

Impostos

Cotitzacions socials

a)

País o estat membre de què es tracta

a)

a)

b)

A quant ascendeix l’import?

b)

b)

c)

De quina manera ha quedat establert
aquest incompliment?
1) Mitjançant
una
resolució
administrativa o judicial:

d)

c1) Sí

No SI NO

c1)

Sí

No

No / NO

- SI/ Sí

No

- Aquesta resolució és ferma i
vinculant?

-

- Indiqueu la data de la condemna
o resolució.

-

-

- En cas de condemna, i sempre
que s’hi estableixi directament,
durada del període d’exclusió.

-

-

2) Per altres mitjans. Especifiqueu-los.

c2)

c2)

L’operador econòmic ha complert les
seves obligacions mitjançant el pagament
o acord vinculant amb vista al pagament
dels impostos o les cotitzacions de la
seguretat social que degui, inclosos, si
escau, els interessos meritats o les multes
imposades?

d)

Sí

Sí

No I / NO

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Si la documentació corresponent relativa al
pagament d’impostos o de cotitzacions socials
està disponible en format electrònic, indiqueu:

d)

Sí

SI / NO

No

En cas afirmatiu, especifiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacte de la documentació): ( 24)

(24) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES
D’INTERESSOS O LA FALTA PROFESSIONAL (25)
Convé tenir en compte que, a l’efecte de la present contractació, alguns dels motius d’exclusió següents es poden
haver definit amb més precisió a la legislació nacional, a l’anunci corresponent o en els plecs de la contractació. Així,
la legislació nacional pot, per exemple, establir que el concepte de “falta professional greu” inclou diverses formes de
conducta diferents.
Informació relativa a qualsevol possible
insolvència, conflicte d’interessos o falta
professional
Segons el seu bon saber i entendre, l’operador
econòmic ha incomplert les seves obligacions
en els àmbits de la legislació laboral, social i
mediambiental (26)?

Resposta

Sí

No O

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
Sí

No O

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:
Dades a emplenar per l’empresa

(25) Vegeu l’article 57, apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE.
(26) Tal com es consideren a efectes de la present contractació en la legislació nacional, en l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació o a l’article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE.
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L’operador econòmic es troba en alguna de les
situacions següents?
a) En fallida..
b) Sotmès a un procediment d'insolvència o
liquidació
c) Ha subscrit un conveni amb els seus
creditors
d) En qualsevol situació anàloga resultant d’un
procediment de la mateixa naturalesa vigent
en les disposicions legals i reglamentàries
nacionals (27)
e) Els seus actius estan essent administrats per
un liquidador o per un tribunal
f) Les seves activitats empresarials han estat
suspeses

Sí

En cas afirmatiu:
- Especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

No

SI / NO

- Indiqueu els motius pels quals l’operador és,
malgrat tot, capaç d’executar el contracte,
tenint en compte les disposicions i les
mesures nacionals aplicables pel que fa a la
continuació de l’activitat en aquestes
circumstàncies (28):

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor,
referència exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

(27) Vegeu la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació.
(28) No cal facilitar aquesta informació si l’exclusió dels operadors econòmics en un dels supòsits considerats en les lletres a)
a f) té caràcter obligatori en virtut de la legislació nacional aplicable, sense cap excepció possible, fins i tot en cas que
l’operador econòmic estigui en condicions d’executar el contracte.
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S’ha
declarat
l’operador
econòmic
culpable d’una falta professional greu
(29)?:

Dades a emplenar per l’empresa

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ?
Sí

No

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:
Dades a emplenar per l’empresa

L’operador econòmic ha subscrit acords
amb altres operadors econòmics destinats
a falsejar la competència?

Dades a emplenar per l’empresa

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

I / NO

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ?
Sí
No
O
Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:
Dades a emplenar per l’empresa

L’operador econòmic té coneixement
d’algun conflicte d’interessos (30) degut a
la seva participació en el procediment de
contractació?

Sí

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

No

(29) Si escau, vegeu les definicions en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació.
(30) Segons s’assenyala en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de contractació.
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L’operador econòmic o alguna empresa relacionada
amb ell, ha assessorat al poder adjudicador o
l’entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre
forma en la preparació del procediment de
contractació?

Sí
SI / NO

No

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

L’operador econòmic ha experimentat la rescissió
anticipada d’un contracte públic anterior, un
contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un
contracte de concessió anterior o la imposició de
danys i perjudicis o altres sancions comparables en
relació amb aquest contracte anterior?

Sí

En cas afirmatiu, especifiqueu:

Dades a emplenar per l’empresa

No

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures
autocorrectives ?

Sí

No

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:
Dades a emplenar per l’empresa

L’operador econòmic pot confirmar que:
a) no ha estat declarat culpable de falsedat greu
en proporcionar la informació exigida per
verificar la inexistència de motius d’exclusió o el
compliment dels criteris de selecció,
b) no ha ocultat aquesta informació,
c) ha pogut presentar sense demora els
documents justificatius exigits pel poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, i
d) no ha intentat influir indegudament en el procés
de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informació confidencial que pugui
conferir-li avantatges indegudes
en el
procediment de contractació, o proporcionar per
negligència informació enganyosa que pugui
tenir una influència important en les decisions
relatives a l’exclusió, selecció o adjudicació?

Sí

No
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D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIÓ QUE PODEN ESTAR PREVISTOS EN LA
LEGISLACIÓ NACIONAL DE L’ESTAT MEMBRE DEL PODER
ADJUDICADOR O L’ENTITAT ADJUDICADORA
Motius d’exclusió purament nacionals
Els motius d’exclusió purament nacionals que
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació són aplicables?

Si la documentació exigida a l’anunci
corresponent o als plecs de la contractació està
disponible en format electrònic, indiqueu:

Resposta

Sí

No

SI / NO
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor,
referència exacta de la documentació) (31):
Dades a emplenar per l’empresa

En cas que sigui aplicable qualsevol dels motius
d’exclusió pròpiament nacionals, l’operador
econòmic ha adoptat mesures correctives?

Sí

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades:

Dades a emplenar per l’empresa

No

(31) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.

16

Part IV: Criteris de selecció
En relació amb els criteris de selecció (secció α o seccions A a D de la present part), l’operador econòmic declara que:

A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ
ÇL’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 de la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part.

Compliment de tots els criteris de selecció

Resposta
Dades a emplenar per l’empresa

Compleix els criteris de selecció requerits:

Sí

No

SI / NO

A: IDONEÏTAT
L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de selecció en qüestió a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi
l’anunci.
Idoneïtat
1) Figura inscrit en un registre professional o
mercantil en el seu estat membre d’establiment
(32) :

Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Resposta

Si la documentació corresponent està disponible en
format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

2) Quan es tracti de contractes 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?

Sí
No
SI / NO
En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu
si l’operador econòmic compleix aquest requisit.
Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Si la documentació corresponent està disponible en
format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

(32)

Tal i com es considera a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE, els operadors econòmics de determinats estats membres
poden haver de complir altres requisits establerts al dit annex.
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B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci.

Solvència econòmica i financera
1a) El seu volum de negocis anual (“general”)
durant el nombre d’exercicis exigit a l’anunci
corresponent o als plecs de la contractació és
el següent:

Resposta
Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-ho
aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta dada podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

i/o:

1b) El seu volum de negocis anual mitjà durant el
nombre
d’exercicis
exigit
a
l’anunci
corresponent o als plecs de la contractació és
el següent (33) :

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):
Dades a emplenar per l’empresa

,

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu

moneda

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

(33)

Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten.
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2a) El seu volum de negocis anual (“específic”)
durant el nombre d’exercicis exigit en l’àmbit
d’activitat cobert pel contracte i que
s’especifica a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació és el següent:

Dades a emplenar per l’empresa.

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

Exercici:

Volum de negocis:

Moneda:

i/o:
Dades a emplenar per l’empresa.

2b) El seu volum de negocis anual mitjà en l’àmbit
i durant el nombre d’exercicis exigits en
l’anunci corresponent o els plecs de la
contractació és el següent (34):

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):

Dades a emplenar per l’empresa.

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):
,

moneda

Dades a emplenar per l’empresa

3) Si no es disposa de la informació sobre el
volum de negocis (general o específic) en
relació amb tot el període considerat, indiqueu
la data de creació de l’empresa o de l’inici de
les activitats de l’operador econòmic.

(34)

Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten.
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4) En relació amb les ràtios financeres (35) que
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que el valor real de la ràtio o ràtios
requerides és el següent:

(indicació de la ràtio requerida –ràtio entre x i y (36)– i del valor (37):

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

Adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):

Dades a emplenar per l’empresa

Dades a emplenar per l’empresa

5)

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

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-ho
aquí:
En cas contrari, contesteu:
Aquesta data podria constar al ROLECE. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:
En cas contrari, contesteu:

moneda
Si aquesta documentació està disponible en
format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

6) En relació amb els altres requisits
econòmics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que:

Dades a emplenar per l’empresa.

Si la documentació corresponent que, si escau,
s’especifiqui a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació, està disponible en format
electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

(35) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu.
(36) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu.
(37) Repetiu tants cops com sigui necessari.

20

C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL
L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci.

Capacitat tècnica i professional
1a) Únicament quan es tracti de contractes
públics d’obres:

Resposta
Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació):
Dades a emplenar per l’empresa

Durant el període de referència (38), l’operador
econòmic ha executat les obres del tipus
especificat següents:

Obres:

Si la documentació corresponent relativa a
l’execució i conclusió satisfactòries de les obres
més importants està disponible en format
electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualizada, indiqueu-ho
aquí:
En cas contrari, contesteu:

Dades a emplenar per l’empresa

(38) Els poders adjudicadors poden exigir fins a cinc anys i admetre experiència que dati de més de cinc anys.
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1b) Únicament quan es tracti de contractes públics de subministraments o contractes públics de serveis:
Durant el període de referència (39), 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 privats (40):
Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació):
Dades a emplenar per l’empresa

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-ho aquí:

Descripció

imports

dates

En cas contrari, contesteu:

destinataris

(39) Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de més de tres anys.
(40) En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients tant públics com privats dels
subministraments o els serveis de què es tracti.
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2) Pot recórrer al personal tècnic o als
organismes tècnics (41)
següents,
especialment els responsables de control de
la qualitat:

Dades a emplenar per l’empresa

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:

Dades a emplenar per l’empresa

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

Dades a emplenar per l’empresa

4) Pot aplicar els sistemes de gestió de la
cadena de subministrament i seguiment
següents durant l’execució del contracte

Dades a emplenar per l’empresa

(41) 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.
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5) Quan els productes o serveis que s’hagi de
siguin
complexos
o,
subministrar
excepcionalment, en el cas de productes o
serveis que siguin necessaris per a un fi
particular:
L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui
(42) 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?

Sí

No

6) Els qui a continuació s’indiquen posseeixen
els títols d’estudis i 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)

a) Dades a emplenar per l’empresa:

b) el seu personal directiu

b) Dades a emplenar per l’empresa

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

Dades a emplenar per l’empresa

(42) 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.

24

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

Dades a emplenar per l’empresa

Any:

Plantilla mitja anual:

Any:

Plantilla mitja anual:

Any:

Plantilla mitja anual:

Dades a emplenar per l’empresa

Any:

Nombre de directius:

Any:

Nombre de directius:

Any:

Nombre de directius:

9) L’operador econòmic ha de disposar de la
maquinària, el material i l’equip tècnic
següents per executar el contracte:

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-ho
aquí:
En cas contrari, contesteu:

10) L’operador econòmic té eventualment el
propòsit de subcontractar (43) la part (és a
dir, percentatge) del contracte següent:

Dades a emplenar per l’empresa

%

(43) Teniu 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 el dit subcontractista
(vegeu la part II, secció C, més amunt).
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11) 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.
Quan procedeixi, l’operador econòmic declararà
així mateix, que facilitarà els certificats
d’autenticitat requerits.

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

Sí
SI / N

No

Sí

No

NO
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa

12) 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?

Sí

No

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

Dades a emplenar per l’empresa

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):
Dades a emplenar per l’empresa
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D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ
AMBIENTAL
L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el compliment
dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci.
Sistemes d’assegurament de la qualitat i
normes de gestió mediambiental
L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que
acrediten
que
compleixen
les
normes
d’assegurament de la qualitat requerides, en
particular en matèria d’accessibilitat per a
persones amb discapacitat ?

Resposta

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i de
quins altres mitjans de prova sobre el sistema
d’assegurament es disposa.

Dades a emplenar per l’empresa

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):

Sí

No

Dades a emplenar per l’empresa
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L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que
acreditin que aplica els sistemes o normes de
gestió mediambiental requerits?

Sí

No

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i
especifiqueu de quins altres mitjans de prova
sobre els sistemes o normes de gestió
mediambiental es disposa:

Dades a emplenar per l’empresa

Si la documentació corresponent està disponible
en format electrònic, indiqueu:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació):

SI / NO

Dades a emplenar per l’empresa
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Part V: Reducció del nombre de candidats qualificats
L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin especificat els
criteris o normes objectives i no discriminatoris que s’aplicaran per a limitar el nombre de candidats que es convidaran a
participar en la licitació o en un diàleg. Aquesta informació, que podrà anar acompanyada de requisits en relació amb els
(tipus de) certificats o tipus de proves documentals que, si escau, calgui presentar, s’establirà a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació a què es refereix l’anunci.
Només en el cas dels procediments restringits, els procediments de licitació amb negociació, els procediments de diàleg
competitiu i les associacions per a la innovació:
L’operador econòmic declara que:
Reducció del nombre:
Compleix els requisits o normes objectives i no
discriminatoris que s’aplicaran per delimitar el
nombre de candidats de la manera següent:

En el cas que es requereixin certs certificats o altres
tipus de proves documentals, indiqueu en relació
amb cada un d’ells si l’operador econòmic disposa
dels documents necessaris (45).

Si alguns d’aquests certificats o altres tipus de
proves documentals estan disponibles en format
electrònic (44) , indiqueu respecte de cada un d’ells:

Resposta:
Dades a emplenar per l’empresa

Dades a emplenar per l’empresa

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència
exacta de la documentació) (46):
Dades a emplenar per l’empresa

(44) Indiqueu clarament a quin element fa referència la resposta.
(45) Repetiu tants cops com sigui necessari.
(46) Repetiu tants cops com sigui necessari.
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Part VI: Declaracions finals

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les parts II-V és exacta i veraç i ha
estat facilitada amb 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 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 gratuïta (47) , o

b)

a partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard (48), el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ja posseeixen
aquests els documents.

El sotasignat o sotasignats consenten formalment que indiqueu el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A tingui accés als
documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s del present Document Europeu
Únic de Contractació, a efectes indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència).

Data, lloc i, quan s’exigeixin o siguin necessàries, signatures:

,

(47) 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.
(48) Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la Directiva 2014/24/UE.
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