INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL DEUC

1.

INTRODUCCIÓ


El DEUC ha de presentar-se en el Sobre núm. 1 (o, en el seu cas, en el Sobre únic) de
l’oferta, degudament emplenat, signat per qui tingui poders suficients i amb la seva
corresponent identificació.



Mitjançant el DEUC, l’empresa declara:
1.

Que està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i del DEUC;

2.

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el present
Plec;

3.

Que no està incursa en causa de prohibició de contractar; i

4.

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en el Plec de
Clàusules Particulars i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.



Si es preveu la divisió en lots de l’objecte del Contracte, s’aportarà un DEUC específic
per cadascun dels lots als quals es presenti oferta.



En cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, cadascuna
de dites empreses haurà de presentar el DEUC, degudament emplenat, signat i
amb la corresponent identificació.



En cas que diversos empresaris concorrin agrupats en una UTE, s’haurà d’incloure, per
cadascuna de les empreses participants, un DEUC degudament emplenat, signat i
amb la corresponent identificació.



Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre
de la Unió Europea, en un expedient virtual d’empresa, un sistema d’emmagatzematge
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït (i.e. Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya –“RELI”- i Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic –“ROLECE”-), només
han de facilitar en cada part de la Declaració responsable la informació que no
figuri en aquestes bases o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a
l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius
corresponents.



L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en
aquest Plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació, sens perjudici d’allò
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disposat a l’article 140.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
2.

INFORMACIÓ A APORTAR MITJANÇANT EL DEUC


Les Parts del DEUC que han de completar-se en el DEUC són les següents:
1.

Part I: Informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador.

2.

Part II: Informació sobre l’operador econòmic.
a.

Secció A (Información sobre el operador económico)
La Secció A (Información sobre el operador económico) ha de
completar-se obligatòriament.
En la identificació de l’operador econòmic, com a número d’IVA s’haurà
de recollir el NIF si es tracta de ciutadans o empreses espanyoles, el
NIE si es tracta de ciutadans estrangers residents a l’Estat espanyol, i
el VIES o DUNS si es tracta d’empreses estrangeres.
S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o
les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques,
així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els
números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per
tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es
recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així
com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre
els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure
en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Secció A
de la Part II del DEUC.
A la pregunta “¿Es el operador económico una microempresa, una
pequeña o una mediana empresa?”, caldrà respondre el que pertoqui.
A la pregunta “¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial
de operadores económicos autorizados o tiene un certificado
equivalente (p. ej., en el marco de un sistema nacional de
(pre)clasificación)?”, caldrà respondre el que pertoqui (Sí o No) en
funció de si es disposa o no de la classificació prevista al Plec de
Clàusules Particulars. En cas afirmatiu, com a número d’inscripció o
certificació caldrà indicar el propi NIF, NIE, VIES o DUNS de l’empresa;
respecte de la qüestió “Si el certificado de inscripción o la certificación
están disponibles en formato electrónico, sírvase indicar”, caldrà fer
referència al registre en el qual es trobi inscrita; respecte de la qüestió
“Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial”, caldrà indicar
el grup, subgrup i categoria; i, finalment, respecte de la qüestió
“¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?”, caldrà respondre allò que procedeixi (Sí o No).
En cas que l’empresa es presenti juntament amb d’altres sota el
compromís de constituir-se en unió temporal d’empreses si resulten
adjudicatàries, caldrà respondre afirmativament a la qüestió “¿Está
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participando el operador económico en el procedimiento de
contratación junto con otros?”.
En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, caldrà indicar el/s
lot/s respecte dels quals es presenta oferta a la casella relativa a “En
su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador
económico desea presentar una oferta”.
b.

Secció B (Información sobre los representantes del operador
económico)
Les empreses licitadores indicaran a la Secció B (Información sobre los
representantes del operador económico), si escau, la informació
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en
aquesta licitació. En cas de que s’actuï en nom propi, no serà necessari
omplir aquesta Secció, ja que les dades hauran estat recollides a la
Secció A (Información sobre el operador económico).

c.

Secció C (Información sobre el recurso a la capacidad de otras
entidades)
La Secció C (Información sobre el recurso a la capacidad de otras
entidades) només haurà d’omplir-se en cas que es recorri a la solvència
i/o mitjans d’altres entitats per a complir amb els requisits de solvència
exigits en el Plec de Clàusules Particulars. En aquest supòsit, caldrà
aportar un DEUC específic per cadascuna d’aquestes entitats, que
reculli la informació exigida en les Seccions A (Información sobre
el operador económico) i B (Información sobre los representantes
del operador económico) de la Part II, en la Part III i, sempre i quan
resulti pertinent en funció de la solvència a la qual es recorri, la
informació exigida en la Part IV del DEUC.

3.

Part III: Criteris d’exclusió.
S’ha de respondre amb un “Sí” o amb un “No” a les preguntes formulades en
cadascun dels motius d’exclusió i, en cas que es conegui, si la informació que
se sol·licita es disposa en format electrònic.

4.

Part IV: Criteris de selecció.
No és suficient amb respondre “Sí” o “No” a la pregunta “Cumple todos
los criterios de selección requeridos”.
Necessàriament, han de completar-se els apartats que s’indiquen a
continuació:
a.

Apartat A: Idoneïtat

b.

Apartat B: Solvència econòmica i financera
En cas que es vulgui acreditar el compliment del requisit de solvència
econòmica i financera mitjançant el criteri relatiu al volum anual de
negocis, caldrà completar les caselles relatives a “Volumen de
negocios anual general”.
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En cas que es vulgui acreditar el compliment del requisit de solvència
econòmica i financera mitjançant el criteri relatiu a la disposició d’una
assegurança de responsabilitat civil, caldrà omplir les caselles relatives
a “Seguro de indemnización por riesgos profesionales”.

c.

Apartat C: Capacitat tècnica i professional
La realització d’un mínim de treballs com a requisit de solvència tècnica
o professional caldrà manifestar-se omplint les caselles relatives a
“Cuando se trate de contratos de suministro: Realización de entregas
del tipo especificado” si el contracte té per objecte un subministrament
o les relatives a “Cuando se trate de contratos de servicios: Prestación
de servicios del tipo especificado” si el contracte té per objecte la
prestació d’un servei.
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El compliment del requisit de solvència tècnica o professional relatiu a
la disposició de determinats perfils professionals amb una determinada
titulació i/o experiència es manifestarà, en cas que s’exigeixi, a través
de les caselles relatives a “Personal técnico u organismos técnicos de
control de calidad” i “Títulos de estudios y profesionales”.

El compliment del requisit de solvència tècnica o professional relatiu a
la disposició de maquinària, material i/o equip tècnic es manifestarà, en
cas que s’exigeixi, a través de les caselles relatives a “Maquinaria,
material y equipo técnico”.
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d.

5.

Apartat D: Sistemes d’assegurament de la qualitat i normes de
gestió ambiental, en el seu cas.

Part VI: Declaracions finals
Cal completar els apartats “Fecha” i “Lugar”.



3.

El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que
tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
DEUC EN LÍNIA



El DEUC pot omplir-se en línia a través de:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es



En cas que es faciliti la plantilla DEUC en format xml amb les dades relatives a la licitació
i al poder adjudicador incorporades, els passos a seguir per emplenar-la són els
següents:
1.

Desar a l’ordinador la plantilla annexada en format xml.

2.

Accedir a la pàgina web: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdweb/filter?lang=es

3.

Identificar-se com a operador econòmic:

4.

En resposta a la pregunta “¿Qué desea hacer?, seleccionar l’opció:
“Importar un DEUC”.

5.

Carregar la plantilla en format xml desada prèviament (pas número 1).
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6.

Triar el país.

7.

Clicar a “Siguiente”.



Un cop efectuats els anteriors passos, es generarà el document i es podrà emplenar en
línia.



Cal emplenar els camps del formulari d’acord amb allò establert al Plec de Clàusules
Particulars.



Una vegada completat, caldrà clicar a “Visión general”.



Posteriorment, es visualitzarà tot el formulari a la pantalla.



Quan s’arriba a la darrera pantalla, es pot descarregar el formulari en format xml, en pdf
o ambdós.



El document en format pdf s’ha de signar per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.



El document en format xml és un document de resposta “espd-response” que s’ha de
desar a l’ordinador. Aquesta opció permet tornar a carregar el document DEUC emplenat
per poder modificar-lo si cal i signar-lo quan estigui acabat.
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