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ANNEX 2
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE A ADJUNTAR AL DEUC (Sobre núm. A)

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 està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar, condicions
d’aptitud i la solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
b) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
c) Que integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el compromís de disposar
d’aquests mitjans / Que no integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses.
d) Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i/o
personals que s’indiquen en l’apartat G.3. de l’Annex I del plec. (Incloure’l si s’ha requerit l’adscripció de
determinats mitjans materials i/o personals)

e) està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de
conformitat amb el què estableixen els 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.

f) Que ....... (sí/no) autoritza a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’obtenció per mitjans
electrònics de les dades següents: Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que
estableixen els articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
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g) Que l’empresa està .... (si/no) inscrita en el RELI / ROLECE. En cas afirmatiu, autoritza a la mesa i
a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recull i obtenir certificació electrònica.
h) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les
notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es
autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on
rebre els avisos esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les
notificacions; són:

Persona autoritzada*

NIF/NIE/CIF/Pa
ssaport

Correu electrònic*

Mòbil*

*Camps obligatoris.
Forma de practicar les notificacions: L’òrgan de contractació enviarà al correu electrònic que
heu designat l’adreça o enllaç de l’espai de notificacions electròniques de l’Ajuntament, on
podreu accedir a la notificació. El sistema enviarà al telèfon mòbil que heu facilitat en la
sol·licitud un SMS amb la paraula de pas, que haureu d’introduir per accedir al contingut de la
notificació. El NIF que haureu d’introduir és el de l’empresa.
Si el correu electrònic o telèfon mòbil que heu facilitat a efectes de notificació quedés en desús,
heu de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal fer la modificació corresponent o revocar
l’autorització de notificació electrònica.

i) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.
j) Declara que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que
el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com, amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE).
k) No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat
espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública, ni tampoc les empreses subcontractades.

l) ....... (sí/no) té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta documentació
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descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions i les de les
empreses subcontractades.

m) No realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats
econòmiques que comportin la vulneració dels Drets Humans.

n) No realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així com altres activitats
econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets Humans i/o Dret Internacional
Humanitari en colònies (assentaments construïts per un Estat ocupat) construïdes en territoris
considerats ocupats d’acord amb el Dret Internacional.

o) No té activitats econòmiques en països en conflicte armat, en estats que ocupin territoris de forma
il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de protecció dels Drets Humans, i, en cas
afirmatiu, presenta la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i de l’activitat
econòmica.

p) [Per a les empreses estrangeres] Es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, 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.

A afegir si s’escau:
q) 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)

r) 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)

(signatura electrònica)
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Aprovat per la Junta de Govern
Local en sessió de data 20 de maig
de 2021.

