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DADES COMPLEMENTÀRIES

(Model 1)

PROCEDIMENT:
NÚM. D’EXPEDIENT:
DADES DEL LICITADOR
Nom de la raó social
Adreça

NIF
CP

Població

Telèfon

e-mail

DADES DE L’APODERAMENT
Nom del representat
Data de l’escriptura

DNI
Núm. de protocol

Nom del notari

Població del notari

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
Nom

Cognoms

Telèfon directe

e-mail*

PERFIL DE L’EMPRESA
( cal marcar amb una creu la situació de l’empresa)

Empresa
PIME- Microempresa
PIME- Petita empresa
PIME- Mitjana empresa
NO PIME

Núm. Treballadors

Marcar la
situació de
l’empresa

% treballadors
amb
discapacitat

Disposar
d’un pla
d’igualtat

Menys de 10 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior a 2 milions €.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior a 10 milions €.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior a 50 milions €.
250 treballadors o mes i/o amb un volum de
negocis anual superior als 50 milions d’euros.

* En aquest correu és on, a través de la plataforma e-NOTUM s’enviaran les notificacions referides a la clàusula vuitena del plec de clàusules
administratives
* Aquest document s’ha d’incloure en el sobre A.
* Respecte les dades que s’exposen, els licitadors son els únics responsables que a efectes de notificacions estiguin actives i en funcionament.

(data, signatura i segell de l’empresa)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE I NO CONCURRRÈNCIA DE PROHIBICIONS PER A
CONTRACTAR (Model 2)

PROCEDIMENT:
NUM D’EXPEDIENT:
El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. …………………….. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment
de
contractació
per
l’adjudicació
del
contracte
......................................................................................................,
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Que ostenta la capacitat i els poders suficients per representar a l’empresa ................ segons
consta a l’escriptura de ...........................
Que l’empresa que representa compleix amb els requisits mínims de solvència econòmica,
financera i tècnica o, si s’escau, la classificació empresarial corresponent, que s’exigeixen al
Plec de Clàusules Administratives i al quadre de característiques específiques que regula la
present licitació.
Que l’empresa que representa disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat
objecte de la present licitació.
Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector públic, i per tant ni el sotasignat ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP.
Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en
un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per
no complimentar allò establert a l’article 151.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o
negligència.
Que l’empresa que representa no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors,
procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat,
relacionat amb una situació d’insolvència.
En el cas que l’empresa que representa recorri a les capacitats d’altres entitats per tal
d’acreditar els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la
classificació empresarial corresponent, que s’exigeixen al Plec de Clàusules Administratives i al
quadre de característiques específiques, aquesta compta amb les autoritzacions necessàries
per portar a terme l’activitat.
En el cas que l’empresa que representa es tracti d’una empresa estrangera, aquesta declara el
seu sotmetiment al fur espanyol en cas de controvèrsia entre les parts en relació amb la
present licitació.
En el cas que l’empresa que representa es presenti conjuntament amb una altra/es empreses
en unió temporal d’empreses, es compromet, en cas de ser adjudicataris de la present licitació,
a constituir-se formalment en unió temporal d’empreses.
(data, signatura i segell de l’empresa)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE CONSTEN AL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO (ROLECE) (Model 3)

PROCEDIMENT:
NÚM D’EXPEDIENT:
1. Dades d’identificació de la persona jurídica / física
El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a …………………………….
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..
2. Dades d’identificació del/de la representant legal

Nom i cognoms .......................................................................................................................................
Tipus d’identificador:
NIF

NIE

PASSAPORT

Núm. identificador del document-lletra

Càrrec (assenyaleu les vostres facultats de representació, per exemple: administrador/a únic/a,
apoderat/da, ...)

El/la sotasignat DECLARA sota la seva responsabilitat, com a licitador del procediment:
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a la personalitat jurídica, la capacitat
d’obrar i la representació.
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a la classificació empresarial (si
s’escau).
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant a l’alta en l’impost d’activitats
econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al ROLECE quant al compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic especialment en el seu apartat e) quant
a les conseqüències d’incórrer en falsedat documental.

(data, signatura i segell de l’empresa)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE CONSTEN AL REGISTRE
ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI) (Model 3)

PROCEDIMENT:
NÚM D’EXPEDIENT:
1. Dades d’identificació de la persona jurídica / física
El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a …………………………….
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. ……………………..
2. Dades d’identificació del/de la representant legal

Nom i cognoms .......................................................................................................................................
Tipus d’identificador:
NIF

NIE

PASSAPORT

Núm. identificador del document-lletra

Càrrec (assenyaleu les vostres facultats de representació, per exemple: administrador/a únic/a,
apoderat/da, ...)

El/la sotasignat DECLARA sota la seva responsabilitat, com a licitador del procediment:
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la personalitat jurídica, la capacitat
d’obrar i la representació.
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la classificació empresarial (si s’escau).
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a l’alta en l’impost d’activitats econòmiques
i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant al compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix
l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic (LCSP) i especialment en el seu apartat e) quant a les conseqüències d’incórrer en falsedat
documental.

(data, signatura i segell de l’empresa)
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DECLARACIÓ SEMESTRAL DE CNFORMITAT AMB LA CLÀUSULA VINTENTA DEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (Model 4)

PROCEDIMENT:
NUM D’EXPEDIENT:

El Sr/a. …………....………………………………………….., amb domicili a ……………………………,
carrer ......................………………………………………………núm. ……….., provist de D.N.I. número
……………………..........................................................…, en nom i representació de l’empresa
……………………………..................................., amb domicili a ………………………………., carrer
…………………………………………, provista de N.I.F. núm. …………………….. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment
de
contractació
per
l’adjudicació
del
contracte
......................................................................................................,
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1.2.-

3.4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Que ostenta la capacitat i els poders suficients per representar a l’empresa ................ segons
consta a l’escriptura de ...........................
Que l’empresa que representa compleix amb els requisits mínims de solvència econòmica,
financera i tècnica o, si s’escau, la classificació empresarial corresponent, que s’exigeixen al
Plec de Clàusules Administratives i al quadre de característiques específiques que regula la
present licitació.
Que l’empresa que representa disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat
objecte de la present licitació.
Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar
amb el sector públic, i per tant ni el sotasignat ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les prohibicions de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP.
Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en
un procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per
no complimentar allò establert a l’article 151.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, dins el termini assenyalat a l’efecte intervenint dol, culpa o
negligència.
Que l’empresa que representa no està sotmesa a cap procés de fallida, concurs de creditors,
procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat,
relacionat amb una situació d’insolvència.
En el cas que l’empresa que representa recorri a les capacitats d’altres entitats per tal
d’acreditar els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la
classificació empresarial corresponent, que s’exigeixen al Plec de Clàusules Administratives i al
quadre de característiques específiques, aquesta compta amb les autoritzacions necessàries
per portar a terme l’activitat.
En el cas que l’empresa que representa es tracti d’una empresa estrangera, aquesta declara el
seu sotmetiment al fur espanyol en cas de controvèrsia entre les parts en relació amb la
present licitació.
En el cas que l’empresa que representa es presenti conjuntament amb una altra/es empreses
en unió temporal d’empreses, es compromet, en cas de ser adjudicataris de la present licitació,
a constituir-se formalment en unió temporal d’empreses.
(data, signatura i segell de l’empresa)

