Ajuntament de Ciutadilla
Plaça Major 1
25341 Ciutadilla

ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
“__________________________, amb DNI_______________, (ompliu només en cas de persones
jurídiques les dades següents) en representació de l'entitat _____________, amb CIF
__________________________
DECLARO RESPONSABLEMENT:
1r Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot
presentar a la licitació (només afectat les persones jurídiques), així com que el signant de la declaració
té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració.
2n Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional exigits, en les condicions establertes pel plec de
conformitat amb el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
3r Que no està incursa en prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a conseqüència
de l’aplicació de l’article 71 de la Llei 9/2017.
S’autoritza l’Ajuntament per comprovar el compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat
Social, tant en el moment de l’adjudicació, com durant la vigència del contracte.
4t Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i en especial, del carnet de
manipulador d’aliments.
5è. Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte.
6è La designació d’una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions:_______________
7è. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a
l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en
qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
__________

, el ________de _______________de 2022.

Signatura del licitador,
Signat.: ____________________».

NOTA 1: En els casos en què l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb l’article 75 de la Llei 9/2017, cadascuna d’aquestes també ha de presentar una declaració
responsable en la qual figuri la informació pertinent per a aquests casos d’acord amb el formulari
normalitzat del document europeu únic de contractació a què es refereix l’article 76.

Ajuntament de Ciutadilla
Plaça Major 1
25341 Ciutadilla

NOTA 2: En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, cada
empresa participant ha d’aportar una declaració responsable en la qual ha de figurar la informació
requerida en aquests casos en el formulari del document europeu únic de contractació.

Addicionalment a la declaració o declaracions a què es refereix el paràgraf anterior, els empresaris que
siguin part de la unió temporal han d’aportar el compromís de la seva constitució de conformitat amb el
que exigeix l’apartat 3 de l’article 69 de la Llei 9/2017.

NOTA 3: les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi d’executar a Espanya, han
d’aportar una declaració de submissió 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.

