Societat

Núm. expedient

Document

HCA-FUSSMONT

003/2022

Annex 3

ANNEX 3
PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS CONTRACTISTES
HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
En/Na (nom de l’apoderat/ da – representant legal), amb DNI/NIE núm. (XXXXXXXXX), en (en
nom propi / en representació de l’empresa XXXXXX), amb CIF (XXXXXXXXX), i domicili a (adreça,
codi postal i població), declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa,
com a licitadora del contracte per la prestació del servei d’assessorament fiscal i tributari per a
l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià per
procediment obert simplificat i tràmit ordinari.
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de
convocatòria de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han
d’adequar l’activitat els contractistes i les persones beneficiàries, i han de determinar els
efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves
relacions contractuals en l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.
Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o
documents reguladors de la contractació.
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector
públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per
aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o
la relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents, I DECLARA:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels
contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o
de les prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
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a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte
d’interessos les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos
o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o
durant la licitació, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.
g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència
i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal.
h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
4. L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislació de
contractació pública, de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
____________, ___ de ________ de 2022
(signatura del legal representant i segell de l’empresa)
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