DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE S’ANNEXA AL PRESSUPOST

En/Na

, amb DNI núm.

,

en nom i representació de l’empresa
amb domicili social a
CP

carrer
Codi/Número d’identificació Fiscal

Plaça de la Font, 1 • 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

Adreça electrònica

, i telèfon/mòbil

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que la persona física o jurídica que presenta aquest pressupost/oferta compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb l’Administració d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui es refereix la Llei
13/2005, de 27 desembre, del règim d’incompatibilitat dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.
3. Que ni la persona física que efectua l’oferta ni la persona jurídica que represento, ni cap dels membres dels seus òrgans
de govern i administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar, regulades a l’article 71.3 de la Llei de
contractes del sector públic.
4. Que la persona física que efectua l’oferta en nom propi o la persona jurídica que represento està facultada per a contractar
amb l’ajuntament de Tarragona, ja que disposa de les condicions d’aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic
previstes la Llei de contractes del sector públic.
5. Que es compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa referència a l’obertura,
instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
6. Que la persona física que presenta l’oferta en nom propi o la persona jurídica que represento, es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
7. Que la persona física o jurídica que represento

té

no té la consideració de PIME1.

I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de referència de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, signo la
present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa, a
,

de/d’

de 20

(segell i signatura)

Caldrà indicar si el licitador té la condició de PIME. A tal fi, la DGIPYME http://www.ipyme.org/es-ES/DatosPublicaciones/Paginas/
DefinicionPYME.aspx ha desenvolupat una eina que permet a les empreses determinar si són o no PIME, d’acord amb la definició de
l’annex I del Reglament (UE) Núm.651/2014 de la Comissió, de data 17 de juny de 2014.

1

CONSULTA DE DOCUMENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
No autoritzo l’Ajuntament de Tarragona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques,
les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten
i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a la
realització d’actuacions administratives.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat:

Tramitar procediments i actuacions administratives.

Legitimació:

Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.

Destinataris:

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

Conservació de les dades Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la
normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Ajuntament de Tarragona.

Finalitat principal

Informar sobre les activitats que es realitzen per l’Ajuntament de Tarragona.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets

Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.

