Exp. CO 21/2022

ANNEX II
MODEL DE DECLARACIÓ DE RESPONSABLE

Qui sota signa el/la senyor/a ............................................................................., amb DNI/NIE
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., amb
la següent adreça de correu electrònic ................................................................................. i als
efectes de licitar en el procediment per al “subministrament, mitjançant adquisició, d’un pop
electro hidràulic a la Planta Mecànic Biològica” Núm. Expedient CO 21/2022.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb el
sector públic, ja que no compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb
l’Administració, té capacitat d’obrar i no es està incursa en prohibició de contractar amb
l’Administració establertes al capítol II, Títol II del Llibre I de la LCSP.
2. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
imposades pels articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i que no té cap
deute amb ninguna societat del grup Secomsa ni amb el Consell Comarcal del Baix Camp.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte.
4. Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
5. Que compleix tots els requisits legals i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa
a l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions: ...............................................................................
7. Que l’empresa a la qual represento:
☐ ESTÀ INSCRIT/A EN RELI (REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA) DATA D’INSCRIPCIÓ..................
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☐ ESTÀ INSCRIT/A EN ROLECE (REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL ESTADO)
8. Que l’empresa a la qual represento:
☐ NO conforma un grup empresarial
☐ SÍ conforma un grup empresarial, segons estableix l’article 42 del Codi de Comerç. El Grup es
denomina

......................................

i

el

conformen

les

entitats

següents

...........................................................................................
9. Que

la

persona

de

contacte

durant

el

tràmit

de

licitació

és

el/la

Sr./Sra.

....................................................... i que l’adreça de correu electrònic on realitzar les
comunicacions durant la tramitació és .....................................................................

10. Per a empreses de més de 50 treballadors:
Que el nombre global de treballadors de plantilla són ......... i el nombre particular de treballadors
amb discapacitat .................... i el percentatge que representen aquests últims respecte la
plantilla global és del ................... o Què ha optat pel compliment de les mesures alternatives
legalment previstes

11. Per a empreses que conformen grup empresarial:
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que l’empresa/les
empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................ es presenta/en també a la
present licitació.

12. Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol:
Que accepta sotmetre’s 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 contracte, amb renúncia,
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Signat electrònicament
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