ANNEX 2B
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en
nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ........................(administrador únic,
solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant
el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la seva responsabilitat,
com a empresa licitadora del contracte .................................,

a) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la
seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
b) Que autoritzo l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per tal que dugui a terme les notificacions 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 …………………………………..
(indicar nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de contacte), d’acord amb el previst als
articles 27 i següents de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, en relació amb l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
c) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents
les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
si s’escau alta impost sobre Activitats Econòmiques que es requereixin per procedir, si s’escau, a
l’adjudicació del contracte.

A afegir si s’escau:
d) Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, 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. (obligatori per empreses
amb una plantilla de 50 treballadors/es o més)
e) Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
(obligatori per empreses amb una plantilla de 50 treballadors/es o més)
A afegir si es tracta d’una empresa estrangera:
f) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
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