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ANNEX AL MODEL DE PCAP PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
contractació de la totalitat dels treballs inclosos en el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA FINCA ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics
de PROCORNELLÀ
Núm. d’expedient: 2020-10
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm.
.............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax
núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots,
si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
1er.- Que en seguiment de la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de
maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes
empreses, el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa

Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2
milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.

2on.- Que en el seu objecte social té la realització de tasques similars a les que són objecte del
contracte (CPV).
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3er.- Que es compromet a realitzar els treballs INCLOSOS PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA FINCA ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics
de PROCORNELLÀ, ajustant-se al ritme establert per la direcció tècnica, tenint en compte que
cal coordinar els treballs amb la constructora de l’edifici B2.
4art.- 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.
5è. Que facilitarà la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
6è.- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i
(si s’actua per representació) per presentar oferta, contractar i obligar-se.

vigents

7è.- Que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.
8è.- Que té la solvència econòmica, financera, tècnica i professional exigida per aquesta
licitació i es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
9è.- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variació.
10è.- 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.
11è.- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participació en aquest procediment de contractació.
12è.- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
13è.- Que en el supòsit que presenti ofertes empreses vinculades en els termes de l’article 42
del Codi de Comerç en concordança amb l’article 70 de la LCSP, hauran de presentar una
declaració responsable sobre el grup al que pertany amb indicació de les empreses que el
composen.
14è.- Que designarà un responsable o delegat d’obra i que també farà d’enllaç amb el
responsable del contracte designat per PROCORNELLÀ.
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15è.- Que disposa de document de compromís de renovació o pròrroga de la pòlissa
d’assegurança d’indemnització per riscos professionals, que d’acord amb l’article 87.3 b) LCSP,
no podrà ser inferior al valor estimat del contracte pel lot corresponent.
16è.- Que es compromet a complir amb les condicions especials d’execució del contracte:
 Condicions laborals i socials: compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI) i Pla
de Seguretat i Salut.
 Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini d’acceptació de l’adjudicació, de
signatura de l’Acta de comprovació i replanteig i d’execució de la totalitat de les obres
fins a l’atorgament de l’Acta de Recepció.
 Condicions vinculades a la qualitat: Control de qualitat: L’adjudicatari assumirà les
despeses fins a un màxim de l’import d’1% del total. Si la direcció d’execució material
requereix controls addicionals, aquests seran de compte de PROCORNELLÀ sempre
que no siguin motivats per una verificació d’una mala execució de la contractista, cas
contrari, seran de compte de la contractista.
17è.- El contractista s’obliga a complir els Principis d’Actuació Bàsics dels Proveïdors de
PROCORNELLÀ que s’adjuntarà al contracte.
18è.- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat o en situació d’exclusió no inferior al 2% , en concret igual al ...%, i que el
número de treballadors fixes amb discapacitat a plantilla és de : .................., i el número de
persones en inclusió a la plantilla és de: ................ en el moment de presentar l’oferta/ o que
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent, en concret
................................................
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

19è.- Que el percentatge de contractes temporals a la plantilla és, en concret igual al ...%
20è.- Que el percentatge de dones empleades a la plantilla és, en concret igual al ....%. I que
l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

21è.- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions,
segons la clàusula subsidiària prevista en la LCSP.
 SÍ

 NO

En concret: ......................................
22è.- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecta a l’IVA.
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 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.
23è.- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.
24è.- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal
en cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
25è.- Que 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

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, PROCORNELLÀ per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
d’aquesta contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei eNotum a aquests efectes.
26è.- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació requerida en els documents que integren l’expedient 2020-10.
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27è.- Proposició econòmica:
Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, es compromet a
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA FINCA
ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ, i la Memòria justificativa de
l’expedient de contractació núm. 2020-10, que accepta íntegrament, proposant la realització
de:
Preu total per a la realització de la totalitat dels ........................ € més IVA
TREBALLS
INCLOSOS
en
el
PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA
DAVANT DE LA FINCA ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON
I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis
Tècnics de PROCORNELÀ.
Cal només indicar un preu total per a la realització de
la totalitat de treballs inclosos en el Projecte, que ha
de ser inferior o igual al preu base de licitació
(68.809,20 € més IVA).
Baixa del ....
....%
Percentatge de baixa respecte al preu base de licitació
(*).
(*) El percentatge de baixa s`aplicarà als preus unitaris
del Projecte, exclosa la partida fixa en relació a la qual
no s’accepta baixa que es correspon amb la “Partida
alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l’obra” =
1.428,00 € més IVA la qual es fixa de 1.200,00 € +
156,00 € (13%DG) + 72,00 € (6%BI).
A..., a ... de .. de 2020

Sgt.
EMPRESA
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