ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE

Exp. C ......... / ..............
El Sr./La Sra................................................................................................ amb DNI núm..................................................
en nom propi o com a representant de l’empresa ............................................................................................................
amb domicili a .....................................................................................................................................................................
i amb número d’Identificació Fiscal ............................................. en qualitat de.......................................................... i
segons escriptura pública autoritzada davant Notari .........................................................................................................
en data ............................................... i amb número de protocol/document ...................................................................
amb telèfon núm. ................................. correu electrònic .................................................................................... opta a la
contractació de.....................................................................................................................................................................
Lot o lots número: ......................
DECLARA RESPONSABLEMENT:

Marcar amb una x
SI

NO

NO
APLICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
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Que la societat està constituïda vàlidament, que de conformitat amb el seu objecte social es
pot presentar a la licitació i no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per
extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la LCSP.
El/La signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta, i reuneix totes i
cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per
contractar amb l’administració previstes als articles 65 a 97 LCSP.
Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els articles 13 i 14 del
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 2 d’octubre.
L’empresa compleix amb els requisits de capacitat i solvència dels articles 84, 87 i 90 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret, els previstos al present
plec.
Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.
Que l’empresa està inscrita al Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) i/o al Registre
Oficial de Licitador i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).
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Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.
Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols. També es compromet a disposar d’una sucursal oberta a Espanya i que s’han
designat persones apoderades o representants per les seves operacions i consten en el Registre
Mercantil, quan així es requereixi.
Que si l’empresa esdevé contractista, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i
al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal, que:
a) Únicament accedirà a les dades personals de clients i demés persones físiques
relacionades amb la contractant si tal accés fos necessari per complir amb les
obligacions establertes pel contractista en el Contracte objecte de la present licitació.
b) Es compromet a:

Utilitzar les dades de caràcter personal als que tingui accés únicament i
exclusiva per complir amb les seves obligacions contractuals amb la
contractant.

Observar i adoptar quantes mesures de seguretat siguin necessàries per
assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter
personal als que tingui accés, així com a adoptar en el futur quantes
mesures de seguretat siguin exigides per les lleis i reglaments destinats a
preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament
automatitzat de dades personals.

A no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a
les que tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació.
Que la plantilla de l’empresa 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
la legislació vigent.
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos,
com a condicions especials d’execució, al PCAP.
Intenció del licitador de concórrer en unió temporal d’empreses (UTE)
Indicar empreses: ___________________________________________________________
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Intenció del licitador de subcontractar.
Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:




Està subjecte a l’IVA

NO està subjecte o es troba exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donen lloc a la no subjecció o
l’exempció.
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Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Esta subjecte a l’IAE.


NO està subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donen lloc a la no subjecció o l’exempció.

Tipus d’empresa i característiques


Microempresa : menys de 10 persones treballadores, amb un volum de negocis anual o balanç general anual no
superior a 2 milions d’euros.



Petita empresa: menys de 50 persones treballadores, amb un volum de negocis anual o balanç general anual no
superior als 10 milions d’euros.



Mitjana empresa: menys de 250 persones treballadores, amb un volum de negocis anual no superior als 50 milions
d’euros o balanç general anual no superior als 43 milions d’euros.



Gran empresa: 250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis anual superior als 50 milions d’euros
o balanç general anual superior als 43 milions d’euros.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per
mitjans electrònics a :
Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic professional

Mòbil professional

Observacions:
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La present declaració s’efectua sense perjudici de la facultat de la Mesa o òrgan de contractació per a requerir als/a
les licitadors/es per tal de que presentin part o tota la documentació a la que es fa referència, quan resulti necessari
per al bon desenvolupament del procediment, tal i com estableix l’ordinal tercer de l’article 140 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat.

Signatura electrònica:
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