Annex núm. I
Declaració responsable relativa al compliment dels requisits previs per a contractar
(arts. 140 i 141 LCSP)
En/Na....................................................................................................................., amb DNI
núm. ............................................................., actuant en nom propi/en representació de
l’entitat................................................................................................................., amb CIF
núm. ............................................................, faig constar:
1) Que la societat (en cas que el licitador sigui una societat) es troba vàlidament constituïda i que
conforme al seu objecte social pot presentar-se a la licitació, i que el signant de la declaració ostenta
la deguda representació.
2) Que disposa de la corresponent classificació, en el seu cas, o que compleix els requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions establertes en els
plecs.
3) Que té plena capacitat d’obrar i que no es troba incurs/a en cap dels supòsits de prohibició de
contractar per si mateix/a ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’art. 71.3 LCSP. Les
prohibicions de contractar s’estableixen a l'article 71 LCSP i són les següents:
a) Haver estat condemnat/da mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, constitució
o integració d’una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal dels
partits polítics, tràfic d’essers humans, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, suborn,
prevaricació, fraus, negociacions i activitats prohibides als funcionaris, delictes contra la
Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació,
blanqueig de capitals, delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del
patrimoni històric i el medi ambient, o a la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de
professió, ofici, indústria o comerç.
b) Haver estat sancionat/da amb caràcter ferm per infracció greu en matèria professional, de
falsejament de la competència, d’integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació
de les persones amb discapacitat, o d’estrangeria, de conformitat amb l’establert en la
normativa vigent; per infracció molt greu en matèria mediambiental, d'acord amb l'establert en
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació ambiental; en la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de Costes; en la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels espais naturals i de la flora i
fauna silvestres; en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i residus d'envasos; en la Llei
10/1998, de 21 d'abril, de residus; en el Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat per Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i control
integrats de la contaminació; o per infracció molt greu en matèria laboral o social, d'acord amb
el disposat en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista en l'article
22.2 del mateix text.
c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat/da insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, tret que en aquest hagi adquirit
l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat
en la sentència de qualificació del concurs.
d) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que reglamentàriament es determinin; o
en el cas d’empreses de 50 o més treballadors, no complir el requisit de que al menys el 2 per
cent dels seus empleats siguin treballadors amb discapacitat, de conformitat amb l’article 42
del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
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Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les
condicions que reglamentàriament es determinin; o en el cas d'empreses de més de 250
treballadors, no complir amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb el que
disposa l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i
homes.
En relació amb el compliment de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, es
considerarà que les empreses es troben al corrent en el mateix quan els deutes estiguin
aplaçats, fraccionats o s’hagués acordat la seva suspensió amb motiu de la seva impugnació.
e) Haver incorregut en falsedat a l'efectuar la declaració responsable a que es refereix l'article
146 o al facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver
incomplert, per causa que li sigui imputable, l'obligació de comunicar la informació que
correspongui en matèria de classificació i la relativa als registres de licitadors i empreses
classificades.
f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa
ferma, conformement al previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, o en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres
del govern i dels alts càrrecs de l'administració general de l'Estat o de les respectives normes
de les Comunitats Autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs
electes regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes establerts en la mateixa.
h) Haver contractat a persones respecte de les quals s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de
l'Estat l'incompliment a que es refereix l'article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació
dels conflictes d'interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l'administració
general de l'Estat o en les respectives normes de les Comunitats Autònomes, per haver passat
a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el
mateix.
A més de les previstes a l’apartat anterior, són circumstàncies que impediran als empresaris
contractar, en les condicions establertes a l’article 73 les següents:
-

-

-

Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació,
o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu favor per no emplenar l'establert en
l'apartat 2 de l’article 150 dintre del termini assenyalat intervenint dol, culpa o negligència.
Haver deixat de formalitzar el contracte, adjudicat al seu favor, en els terminis previstos a
l’article 153 per causa imputable a l’adjudicatari.
Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloent-hi les condicions
especials d'execució establertes d'acord amb l'assenyalat en l'article 202, quan aquest
incompliment hagués estat definit en els plecs o en el contracte com infracció greu, i concorri
dol, culpa o negligència en l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats
o a la indemnització de danys i perjudicis.
Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte celebrat amb una entitat de les compreses a l’article 3 de la present llei.

4) Que autoritza a l’Ajuntament de Teià i presta el seu consentiment per a sol·licitar les dades
relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que el representi legalment i
relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l’Agència Tributària i
a la Tresoreria General de la Seguretat Social, respectivament i altres administracions.
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5) Que designa com a adreça de correu electrònic a efectes de notificacions la
següent:............................................................
6) Que el licitador, empreses filials o empreses vinculades, no realitzen operacions financeres en
aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de països elaborada per
les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o forà
d’ells i que hagin estat declarades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
(Lloc, data i signatura del licitador)
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