Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

ANNEX 3
A) MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
En/na _________________________ , amb NIF ______________________, en qualitat de
_________________________
i
en
nom
i
representació
de
la
societat
_________________________,
amb
CIF
__________________
i
domiciliada
a
_________________________, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a
_____________, en data _________________________ i amb número de protocol
________________________,
assabentat
de
l’anunci
publicat
en
data
_______________________________ en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Moià i de les
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del Contracte de serveis de vigilància,
salvament i socorrisme aquàtic a la piscina municipal de Moià durant la temporada d’estiu que
es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

DECLARA responsablement, en virtut de les facultats de representació que ostenta, el següent:
1. Que la societat està vàlidament constituïda i que, conforme al seu objecte social, que consisteix
en _________________________, pot presentar-se a aquesta licitació.

3. Que la societat no està incorreguda, per sí mateixa o per extensió, en cap de les circumstàncies
que impedeixin contractar amb l'Administració Pública que determina l'article 71 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i es compromet a atorgar la
declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de clàusules administratives
particulars, i a aportar la documentació exigida, en el cas de resultar classificada com a millor oferta.
4. Que la societat es troba al corrent de les obligacions tributàries, de Seguretat Social i no té deutes
vençuts amb l’Ajuntament de Moià i es compromet a aportar les certificacions justificatives en el cas
de resultar classificada com a millor oferta. Així mateix, presta consentiment i autoritza al
l’Ajuntament de Moià per demanar, per mitjà telemàtic a l’Administració de l’Estat, la informació
relativa al compliment de les obligacions tributàries.
5. Que la societat, en relació als seus treballadors, compleix amb les obligacions establertes al Reial
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat de dones i homes i es compromet a aportar la documentació exigida, en el cas
de resultar classificada com a millor oferta.
6. Que la societat, en relació als seus treballadors, compleix amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i
vigilància de la salut, i es compromet, en cas de resultar classificada com a millor oferta, a aportar
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2. Que la societat compta amb la corresponent classificació, de ser requerida, o amb els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professionals exigits, en les condicions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars.

Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

la documentació que li sigui requerida abans de l’inici de l’execució del contracte, així com també
tota aquella documentació que, en virtut del procediment de coordinació d’activitats en matèria de
prevenció de riscos laborals tingui aprovat l’Ajuntament de Moià.
7.Que la societat es troba inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic en la data final de presentació d’ofertes, tal com figura en el certificat d’inscripció que
s’adjunta a aquesta declaració, les dades del qual són vigents.
8. Que la societat pertany al grup empresarial _________________________, entès com a grup
en els termes que estableix l’article 42.1 del Codi de Comerç.
9. Que la societat té la condició de petita o mitjana empresa, definida segons el que estableix el
Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea del 6 d’agost de 2008, i es compromet a
aportar els documents i/o certificacions justificatives adients en cas de resultar classificada com a
millor oferta.
10. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de clàusules
administratives particulars, estableix que les comunicacions i l’intercanvi d’informació, necessaris
per a la resolució del procediment de contractació, es puguin realitzar a l’adreça electrònica
_________________________i es compromet a contestar al correu electrònic rebut per tal de
deixar constància de la seva recepció.
Només per contractes de serveis que impliquin prestacions relacionades amb menors d’edat

Només per empreses no espanyoles
12. Que l’empresa es sotmet a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li pogués correspondre.

,

Signat,

de

de 2021
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11. Que el personal de la societat que exerceix funcions en contacte habitual amb menors
compleix amb els requisits establerts a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i es
compromet, en el cas de resultar classificada com a millor oferta, a aportar les certificacions
negatives vigents a requeriment de l’Ajuntament de Moià.
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ANNEX 3
B) MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A QUÈ FA REFERÈNCIA EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS EN EL SUPÒSIT DE PRESENTAR-SE COM
UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES UTE.
En/na _________________________ , amb NIF ______________________, en qualitat de
_________________________
i
en
nom
i
representació
de
la
societat
_________________________,
amb
CIF
__________________
i
domiciliada
a
_________________________, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a
_____________, en data _________________________ i amb número de protocol
________________________, i
En/na _________________________ , amb NIF ______________________, en qualitat de
_________________________
i
en
nom
i
representació
de
la
societat
_________________________,
amb
CIF
__________________
i
domiciliada
a
_________________________, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a
_____________, en data _________________________ i amb número de protocol
________________________,.

DECLAREN responsablement, en virtut de les facultats de representació que de forma respectiva
ostenten, el següent:
1. Que les societats estan vàlidament constituïdes i que, conforme al seu respectiu objecte social
que consisteix en _____________________ i en la forma d’unió temporal d’empreses, poden
presentar-se a aquesta licitació.
2. Que als efectes de la licitació i de constituir la unió temporal d’empreses declaren que la societat
_____________________ hi participarà en un ________ % i la societat _____________________
en el __________% restant, que es designarà com a representant legal de la unió temporal
d’empreses a _____________________ i que ambdues societats adopten el compromís de
formalitzar en escriptura pública la constitució de la unió temporal d’empreses, per al cas que
aquesta resulti adjudicatària del contracte.
3. Que les societats no estan incorregudes, per sí mateixes o per extensió, en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'Administració Pública que determina l'article 71 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i es
comprometen a atorgar la declaració expressa i responsable a què fa referència el Plec de clàusules
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En/na _________________________ , amb NIF
_________________________, en qualitat
de . _________________________ i en nom i representació de la societat
_________________________, amb CIF _________________________ i domiciliada a
_________________________, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a
_____________________, en data _________________________ i amb número de protocol
_________________________, assabentat de l’anunci publicat en data ___________ en el perfil
del contractant de l’Ajuntament de Moià i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a
l’adjudicació del contracte anomenat Contracte de serveis de vigilància, salvament i socorrisme
aquàtic a la piscina municipal de Moià que es tramita mitjançant procediment obert simplificat
sumari.
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administratives particulars com a ANNEX 8, i a aportar la documentació exigida, en el cas de
resultar classificada la unió temporal com a millor oferta.
4. Que les societats es troben al corrent de les obligacions tributàries, de Seguretat Social i no tenen
deutes vençuts amb l’Ajuntament de Moià i es comprometen a aportar les certificacions justificatives
en el cas de resultar la unió temporal d’empreses sigui classificada com a millor oferta. Així mateix,
presta consentiment i autoritza l’Ajuntament de Moià per demanar, per mitjà telemàtic a
l’Administració de l’Estat, la informació relativa al compliment de les obligacions tributàries.
5. Que les societats, en relació als seus treballadors, compleixen amb les obligacions establertes al
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i a la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat de dones i homes i es comprometen a aportar la documentació exigida, en
el cas de resultar la unió temporal d’empreses classificada com a millor oferta.
6. Que les societats, en relació als seus treballadors, compleixen amb les mesures de prevenció de
riscos laborals establerts per la normativa vigent, incloses les obligacions en matèria de formació i
vigilància de la salut, i es comprometen, en cas de resultar la unió temporal d’empreses classificada
com a millor oferta, a aportar la documentació que sigui requerida abans de l’inici de l’execució del
contracte, així com també tota aquella documentació que, en virtut del procediment de coordinació
d’activitats en matèria de prevenció de riscos laborals tingui aprovat l’Ajuntament de Moià.
7. Que les societats es troben inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic en la data final de presentació d’ofertes, tal com figura en els certificats d’inscripció
que s’adjunten a aquesta declaració, les dades dels quals són vigents.
8. Que les societats pertanyen al/s grup/s empresarial/s _____________________, entès/os
com a grup/s en els termes que estableix l’article 42.1 del Codi de Comerç.

10. Que, en concordança a la Disposició addicional 15a. de LCSP, i el plec de clàusules
administratives particulars, estableixen que les comunicacions i l’intercanvi d’informació, necessaris
per a la resolució del procediment de contractació, es puguin realitzar a l’adreça electrònica
_____________________
i es comprometen a contestar al correu electrònic rebut per tal de
deixar constància de la seva recepció.
Només per contractes de serveis que impliquin prestacions relacionades amb menors d’edat
11. Que el personal de les societats que exerceixen funcions en contacte habitual amb menors
compleixen amb els requisits establerts a l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, i es
comprometen, en el cas de resultar classificada la unió temporal com a millor oferta, a aportar les
certificacions negatives vigents a requeriment de l’Ajuntament de Moià.
Només per empreses no espanyoles
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9. Que les societats tenen la condició de petita o mitjana empresa, definida segons el que
estableix el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea del 6 d’agost de 2008, i es
comprometen a aportar els documents i/o certificacions justificatives adients en cas de resultar la
unió temporal d’empreses classificada com a millor oferta.
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12. Que les societats es sotmeten a la jurisdicció del jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que els hi pogués correspondre.
,

de

de 2021

Signat,
Per part de
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Per part de

