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ANNEX1 DECLARACIÓ RESPONSABLE
PROCEDIMENT: procediment obert simplificat l’adjudicació del contracte d’obres del
Projecte creació parc infantil inclusiu a la plaça Mossèn Francisco
Dades de l’empresa:
Denominació _______________________________________________
Adreça ___________________________________________________
Municipi i Codi postal ________________________________________
Província/Estat ______________________________________________
CIF _______________________________________________________
Dades de l’escriptura o document de constitució _______________
Dades del representant:
Nom i cognoms _____________________________________________
Adreça ___________________________________________________
Municipi i Codi postal ________________________________________
DNI ______________________________________________________
Telèfon móbil _____________________
Representació amb al qual actua _______________________________
Dades de l’escriptura de poder _________________________________

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 l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els subcontractistes d’aquesta
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
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contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
- Que designa com adreça de correu electrònic en la que s’efectuaran les notificacions
que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte que
es licita per Mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM la següent:
______________________________________.
- 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

