PLEC DE CONDICIONS PER L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A L’ÚS
PRIVATIU PARCIAL DEL DOMINI PÚBLIC, DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPAL , PER A
L’ACTIVITAT DE «COMPLEX ESPORTIU TARRAGONA», A RIUDOMS.
_
CLÀUSULA 1ª. Objecte de la concessió
_
Constitueix l’objecte del present plec l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu parcial
del domini públic, dels camps de futbol municipals, amb els vestidors i despatx, a favor de la
Federació Catalana de Futbol (FCF), per a dur a terme el Centre de Formació i Tecnificació «Complex
Esportiu Tarragona», emplaçat a les instal·lacions esportives municipals, situades al carrer de
Salvador Espriu s/n, de Riudoms.
Pel que fa a les característiques de la parcel·la on s’ubiquen els dos camps de futbol objecte de
cessió:
➢ Estan inscrits a l’Inventari Municipal, sota les següents dades:
Nom: Camps de Futbol:
- Epígraf 1:Béns de domini públic. Subepígraf 1.1:servei públic. Classe: Immobles
- Naturalesa: Urbana
- Situació: Partida La Mola
- Límits: Nord: Zona esportiva pavelló; Sud: Carrer dels Molins Nous; Est: Riera de
Maspujols: Oest: Carrer de Salvador Espriu,
- Característiques: Terreny pla destinat a les instal·lacions dels camps de futbol. Hi ha
construïts uns vestidors
- Superfície: 2.600 m2, segons registre de la propietat

➢ La parcel·la a on s’ubica el bé de domini públic, té la següent referència cadastral:

6866901CF3566F0001QE, i es troba inscrit en el Registre de la Propietat de Reus núm.1, al
volum 740, llibre 142, finca 4805, a favor d’aquest Ajuntament.

_

➢ D’acord amb les Normes Subsidiàries de Planejament de l’àmbit del terme municipal de

Riudoms, aquesta zona esportiva municipal està situada dins el sector discontinu 2, del Pla
Parcial de Mas de Don Felip (PPI4), i està qualificat de sòl urbà amb la Clau 7 Equipament.
Aquest Pla Parcial va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en la sessió del dia 21 de febrer de 2008 i publicat al DOGC número 5164 de 2 de
juliol de 2008

Pel que fa a la superfície objecte de la cessió, sobre la qual la FCF en farà un ús ordinari
(instal·lacions d’ús ordinari), és la següent:

Dos camps de futbol
Despatx

29,41 m2

Vestidors

414,55 m2

total
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Així mateix, la FCF podrà fer un ús puntual o extraordinari de les instal·lacions (instal·lacions d’ús
extraordinari), que són:
•
•
•

Pavelló cobert
Gimnàs adjacent al complex
Aparcament

S’adjunta d’annex 1 la documentació gràfica del dret d’ús objecte de la present concessió.
Ull
CLÀUSULA 2: Normativa d'aplicació
La present concessió té caràcter administratiu, i es regularà en tot allò que no estigui previst en
aquest plec, en les següents normes:
•

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.

•

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques -LPAP-.

•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

•

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les
Entitats Locals -RBEL-.

•

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-.

•

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals -RPEL-.

CLÀUSULA 3.- Termini de concessió
La durada de la concessió és de 46 anys, a comptar del dia 31 de gener del 2021, o altre data
posterior que correspongui a la data de la formalització del contracte administratiu de concessió.
En l’acord marc de col·laboració per la construcció del Complex Esportiu de Tarragona, a Riudoms,
es feia constar que l'Ajuntament de Riudoms es comprometia a cedir a la Federació Catalana de
Futbol, l´ús parcial de totes les instal·lacions i serveis que integren els camps de futbol municipals, per
un termini total de 50 anys.
En data 31 de gener de 2017, es va subscriure el conveni de cessió temporal per 4 anys, d’acord
amb la llicència de cessió d’ús temporal per tal de complir amb les condicions de l’acord marc de
forma més àgil i efectiva, però es feia constar que per la cessió per un període superior a 4 anys,
caldria la tramitació d'un expedient de concessió d’ús que es tramitaria d'acord amb la normativa
patrimonial d'aplicació, i que és l’objecte del present expedient.
CLÀUSULA 4 Procediment d’adjudicació
L’elecció de l’adjudicació directa com a procediment d’adjudicació es fonamenta en l’article 93, en
relació amb el que estableix l’article 137.4 de la LPAP, en concorre el supòsit previst a la lletra b), atès
que la concessionària és una entitat sense ànim de lucre i amb caràcter d’utilitat pública.
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Després de l'exposició pública del projecte i plec de condicions de la concessió, i una vegada resulti
aprovat definitivament el projecte i el plec de condicions que regulen la concessió, la Federació
Catalana de Futbol haurà de presentar un escrit d’acceptació de les condicions establertes, en un
termini de 15 dies, a comptar des de la notificació de la corresponent resolució. S’adjunta d’annex 2,
model de document d'acceptació de les condicions de la present concessió. A continuació es
procedirà a l’adjudicació de la concessió corresponent.
L’òrgan competent al que correspon la competència per a aquesta concessió és l’Alcalde, d’acord
amb en la Disposició Addicional 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, atès que el valor de la concessió no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni
l’import de 3.000.000€. Tot i així per decret de l’alcaldia de 3 de juliol del 2019, es va delegar aquesta
competència a la Junta de Govern.
CLÀUSULA 5.- Gratuïtat de la concessió
La present concessió administrativa té la condició de gratuïtat, en virtut de l’article 93.4, apartat segon
de la LPAP, atès que la cessió no comporta per la concessionària una utilitat econòmica o aquesta és
irrellevant, en ser una entitat sense ànim de lucre i amb caràcter d’interès públic, que té com a primer
objectiu la planificació, promoció, ordenació, direcció, coordinació i organització del futbol, en totes les
seves disciplines, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.
La Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament de Riudoms, en data 9 d'abril del 2014, van formalitzar
un “Acord Marc” de col·laboració per a la construcció del Complex Esportiu de Tarragona, amb el que
la Federació va assumir fer efectiva l'aportació dinerària pel projecte de construcció del complex, una
vegada finalitzada l'obra i després de realitzada la cessió de les dites instal·lacions i construcció. En
data 15 de maig del 2015, l’entitat federativa efectua el pagament total de la subvenció a favor de
l’Ajuntament de Riudoms.
Per tant, la present concessió té el caràcter de gratuïta, eximint a la Federació del pagament de
cànon, atès que la utilització del domini públic comporta l’obligació de suportar a càrrec de la
beneficiària -FCF- la inversió necessària per a dur a terme l’activitat d’interès públic que es proposa.
CLÀUSULA 6. Garanties
En el termini dels 15 dies següents a la notificació de l’adjudicació de la concessió, l’adjudicatària ha
de constituir la garantia definitiva, que es quantifica en en 7.176,00€, corresponent al 3% del valor del
domini públic que s’ocupa (art. 68 RPEL).
CLÀUSULA 7. Formalització del contracte
La concessió es formalitzarà en document administratiu que s’ajustarà a les condicions establertes
en el plec i d’acord amb el projecte, i serà títol suficient per accedir al registre públic, si escau. La
concessionària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, amb les despeses al seu
càrrec.
En cap cas es podran incloure en el document en que es formalitzi el contracte concessional
clàusules que impliquin alteració essencial dels termes del contracte.
CLÀUSULA 8. Obligacions generals del concessionari. Condicions especials d'execució del
contracte
8.1 Obligacions generals de la concessionària:
a) Respectar l’objecte de la concessió i els seus límits. La concessionària haurà de destinar les
instal·lacions a les finalitats i activitats esportives fixades en el present plec i els seus estatuts
socials, i no es podrà destinar a altres activitats diferents ni encara que siguin compatibles
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amb aquella.
b) Complir amb la realització de l’objecte previst en el termini fixat per la concessió, realitzant les
activitats ordinàries durant el calendari de cada temporada.

c) Utilitzar de forma directa els camps de futbol objecte de la concessió, sense que es pugui
transmetre a tercers, ni arrendar, ni subarrendar o cedir, directa o indirectament, en tot o en
part, les instal·lacions.
d) Mantenir en perfectes condicions d’ús i ornament, durant tot el període de la concessió, les
instal·lacions i els bens de domini públic cedits, realitzant les actuacions d’ordre i organització
necessàries pel bon funcionament de les activitats que realitzi.
e) Admetre a l'ús de les instal·lacions a tota persona que compleixi els requisits reglamentaris,
respectant el principi de no discriminació.
f)

Introduir quantes mesures correctores determini l’administració local, per tal d'adequar-se al
projecte i plec de condicions.

g) Respondre dels danys que es puguin causar a terceres persones o als seus bens com a
conseqüència de les activitats que desenvolupen. Amb aquesta finalitat subscriurà les
polisses d’assegurances de responsabilitat civil.
Les possibles reclamacions dels usuaris per les activitats que realitzi la FCF, es dirigiran a
l’entitat federativa, qui haurà de gestionar i tramitar de forma directa el rescabalament dels
danys que procedeixin, causats a tercers per la seva actuació.
h) El contractista està obligat a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. I
en cas que es requereixi el tractament pel concessionari de dades personals per compte del
responsable del tractament, caldrà complir amb les obligacions recollides en la normativa
vigent sobre protecció de dades.
i)

Complir amb les normes de Seguretat Social que afectin al personal adscrit a la concessió i
estar al corrent en el compliment dels deures fiscals amb l’Estat, la Comunitat Autònoma o el
Municipi, havent de satisfer els drets, contribucions, arbitri i exaccions que corresponguin.

Els apartats a), b), c), d) i g), tenen el caràcter d'obligacions essencials a l'efecte del règim de
resolució del contracte concessional.
_
8.2 Condicions especials d'execució del contracte
8.2.1 Obligacions de l’ajuntament:
a) Es reconeix el dret d’ús per part de la FCF de les instal·lacions d’ús ordinari que és objecte de la
concessió: edifici destinat a vestidors, despatx destinat a la Federació i els dos camps de futbol. Es
senyalen en el plànol adjunt d’annex 1.
En cas de necessitat justificada i puntual, la Federació tindrà el dret d’ús de les instal·lacions d’ús
extraordinari dels equipaments esportius: pavelló cobert, gimnàs adjacent al complex i aparcament.
Es senyalen en el plànol adjunt d’annex 1.
b) Manteniment, conservació, reparació, neteja i reposició ordinària de les instal·lacions. En cap cas la
Federació Catalana de Futbol serà responsable de la gestió, conservació, manteniment o qualsevol
altre acció relativa al Complex Esportiu de Tarragona de Riudoms.
c) Es reconeix l’ús de les instal·lacions indicades a l’apartat anterior, 8.2.1.a), sota les següents
condicions:
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•

L’horari màxim de les instal·lacions s’establira en cada cas.

•

Han de ser activitats vinculades als espais cedits: esportius, formatives o altres programades
per la federació dins dels seus objectius dels estatuts socials.

d) En cas de canvi de gestor per l’ajuntament, el contracte de concessió que es formalitzi tindrà
caràcter vinculant i s’haurà de respectar, sent responsable l’ajuntament de transmetre tota la
informació i dades necessàries relatives a aquest contracte i vetllar pel seu compliment en tot
moment. L’ajuntament queda com a únic responsable de qualsevol incompliment, reclamació, queixa
o responsabilitat que es pugui donar per una actuació no ajustada al contracte.
8.2.2 Obligacions de a Federació Catalana de Futbol:
a) Fer un bon ús de les instal·lacions cedides i per les finalitats d’ús esportiu del foment de l’esport
pactades.
b) Posar en coneixement de l’ajuntament qualsevol deficiència o anomalia que existís.
c) Controlar els horaris d'apertura i tancament de les instal·lacions i la seva vigilància durant la
celebració de les activitats de la pròpia Federació, amb la finalitat que s'utilitzin correctament i no es
causin danys en els camps i les instal·lacions cedides.
d) Vetllar perquè els camps estiguin en perfectes condicions de seguretat i salubritat per a la practica
de l'esport, i no permetre la seva practica si els camps i instal·lacions no estan en condicions, tot i
avisant a l'ajuntament amb antelació suficient.
e) Serà responsable dels usos i de les condicions d’identitat per a l’accés a les instal·lacions.
f) Condicions per l’ús de les instal·lacions:

•

La Federació Catalana de Futbol comunicarà anualment, amb 60 dies d'antelació de l'inici del
curs (previsió d’inici de temporada), a l’Ajuntament de Riudoms, els dies i horaris en què
preveu desenvolupar l’activitat federativa que es realitzarà en les instal·lacions d’ús
ordinari.
La sol·licitud de l'autorització concreta de les instal·lacions d’ús ordinari es realitzarà 20 dies
abans de la realització de l’activitat, amb la qual es confirma la previsió inicial. En cas de
sol·licitar una autorització no prevista en el calendari inicial, caldrà sol·licitar-ho amb 60 dies
d’antelació.

•

Les sol·licituds de les instal·lacions d’ús extraordinari es comunicaran a l’Ajuntament amb
un preavís mínim de 20 dies,i hauran de comptar amb la conformitat de l’Ajuntament.

g)Totes les comunicacions entre les parts s’hauran de fer per escrit, en els domicilis que constin en el
document del contracte de concessió.
CLÀUSULA 9.- Règim sancionador
L’Ajuntament de Riudoms podrà fer inspeccions per part dels serveis tècnics, requerir la presentació
de la documentació preceptiva conforme a la normativa vigent, i ordenar al concessionari l’adopció de
les mesures que siguin necessàries pel correcte funcionament de la concessió.

20000171/JUR/AG

5

L’òrgan competent podrà imposar sancions al concessionari per l’incompliment de les obligacions
previstes en les presents clàusules. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus,
ponderant la gravetat de la falta, la reincidència o reiteració de la mateixa, la quantia dels danys
produïts i el benefici obtingut per l’infractor.
Totes les infraccions seran sancionades mitjançant la instrucció del corresponent expedient, i per
graduar la quantia de les multes s’atendrà a l’import dels danys causats, valor dels béns o drets
afectats, a la reiteració per part del responsable i el grau de culpabilitat. Es considerarà circumstància
atenuant, que permetrà reduir la multa a la mitat, la correcció per la infractora de la situació creada
per la comissió de la infracció en el termini que es senyali en el corresponent requeriment.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
1.- Seran infraccions lleus:
Les simples irregularitats en el compliment d’aquest plec, sempre que no causin perjudici directe de
caràcter econòmic.
2. Seran infraccions greus:
a) La reiteració per part de la concessionària d’actes que donin lloc a sancions lleus.
b) L’actuació de la concessionària que doni lloc a la depreciació del domini o de les
instal·lacions.
c) L’incompliment del les obligacions de la concessionària previstos clàusula 8.2.2 del present
plec, i els altres incompliments derivats dels present plec i normativa d'aplicació.
3. Seran infraccions molt greus:
a) La reiteració de les infraccions greus.
b) L’execució d’obres, treballs o actuacions no autoritzades en el domini públic cedit, quan per la
seva importància siguin susceptibles de produir greus alteracions.
Amb independència de la sanció, quan es produeixin danys a les instal·lacions cedides, i no siguin
com a conseqüència de casos fortuïts o força major, l'Ajuntament de Riudoms podrà imposar la
indemnització dels mateixos mitjançant l’oportuna notificació de la reclamació a la concessionària.
Les infraccions consumades a que es refereix aquest plec es sancionaran amb multa fins a les
quanties següents:
a) Les infraccions lleus, fins a 750 €
b) Les infraccions greus, fins a 1500€
c) Les infraccions molt greus, fins a 3000€
CLÀUSULA 10. Resolució del contractes
L’incompliment per part de l’adjudicatari de les condicions essencials que es contenen en el present
Plec de Condicions, facultarà l’òrgan de contractació per acordar la resolució del contracte.
L’incompliment per causa imputable a la concessionària, podrà donar lloc a l’aplicació de
penalitzacions, segons preveu la clàusula anterior, la qual cosa no exclou la indemnització de danys i
perjudicis que què pugui tenir dret l’ajuntament originats per la federació.
També són causes de resolució les previstes a l’art. 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals -RPEL- (EDL 1988/14206) i que són:
a) Per venciment del termini._
b) Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada._
c) Per desafectació del bé._

20000171/JUR/AG

6

d) Per renúncia de la concessionària._
e) Per revocació de la concessió._
f) Per resolució judicial.
CLÀUSULA 11. Reversió de les instal·lacions cedides
Una vegada finalitzat el termini de la concessió, i en els 15 dies següents, es revertiran
automàticament i sense càrregues, a l’Ajuntament de Riudoms, les instal·lacions entregades les quals
hauran d’estar en bon estat de conservació.
A tal efecte, i amb un mínim de tres mesos abans de finalitzar el termini de la concessió, l’Ajuntament
designarà els tècnics per inspeccionar l’estat en que es trobin les instal·lacions, i a la vista del resultat
de la inspecció tècnica, s’ordenarà l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició que
s’estimin necessaris per mantenir aquelles en les condicions previstes. Aquestes obres i treballs de
reparació o reposició que, en el seu cas, siguin necessaris, seran a compte i càrrec de la
concessionària.
La Federació haurà de posar en coneixement dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, qualsevol
irregularitat que causi un deteriorament a les instal·lacions, i per tant una reversió en condicions no
acceptables per l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Riudoms té la facultat de deixar sense efecte la concessió abans del venciment del
termini, si ho justifiquin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic mitjançant el rescabalament
dels danys que es causin, o sense ell quan no procedeixi.
CLÀUSULA 12. Naturalesa de les condicions d’ús
La formalització del contracte de concessió té naturalesa administrativa, i s’enquadra en l’article 4.1 o)
del Tet refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa queda exclòs de la normativa
contractual, i resta subjecta a la normativa que regula el patrimoni de les administracions públiques, si
be es podran aplicar els principis de la dita llei per resoldre dubtes que pugui sorgir durant la seva
vigència de l’ús.
CLÀUSULA 13. Compliment de la concessió
Per tal d’avaluar el compliment de les condicions de la concessió administrativa, es crearà una
«Comissió de Seguiment Paritària», formada per tres representants de l’Ajuntament de Riudoms, i
tres representants de la Federació de Futbol.
CLÀUSULA 14. Règim jurídic aplicable i jurisdicció competent
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efecte de la present
concessió administrativa d’ús privatiu seran resoltes de comú acord en el si de la Comissió de
Seguiment Paritària.
Si celebrada aquesta no fos possible arribar a acord entre les parts, l’Ajuntament resoldrà seguint el
procediment que correspongui d’acord amb el present plec i normativa patrimonial aplicable, els
acords del qual posaran fi a la via administrativa, i contra els mateixos es podrà interposar
potestativament recurs de reposició, en el termini d’un mes davant el mateix, o recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la seva notificació o
publicació.
Les parts es sotmeten als Jutjats de l’Ordre Contenciós-Administratiu que exerceixin la seva
jurisdicció a Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o privilegi que els correspongui.
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CLÀUSULA 15. Confidencialitat
La Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament de Riudoms, hauran de respectar el caràcter
confidencial de les informacions de qualsevol tipus, i entès el concepte en el seu més ampli sentit i
acceptació, a que tinguin accés amb ocasió de la concessió, i a no difondre-les o mantenir-les a
disposició de tercers, sense tenir la conformitat previ i per escrit de l’altra, a excepció d’aquelles de
caràcter administratiu i públic i que siguin de forço compliment per part de l’Ajuntament.
Els comunicats dirigits als mitjans de comunicació que hagin de ser fets públics en relació a la
formalització, execució o finalització del present document, hauran de ser redactats i consensuats
entre les dues parts.
La concessionària ha de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. Sense perjudici de la declaració
de confidencialitat, davant d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si
aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que
regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.
Riudoms, a la data de la signatura electrònica.
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ANNEX 1

20000171/JUR/AG

9

20000171/JUR/AG

10

ANNEX 2
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MODEL D’ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ D’ÚS
PRIVATIU PARCIAL DELS CAMPS DE FUTBOL
(Declaració responsable sobre incompatibilitats, no concurrència de prohibicions per
contractar, compliment d’obligacions tributàries i de seguretat social, i altres; Declaració de
confidencialitat, i Declaració de caràcter d’utilitat pública)
Concessió de l’ús privatiu parcial dels camps de futbol municipals, per adjudicació directa i amb
caràcter de gratuït, a favor de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, situats als camps de futbol,
del carrer de Salvador Espriu, s/n de Riudoms.
Dades del presentador:
Nom
Domicili
DNI/NIF

Telèfon

Fax

e-mail

Fax

e-mail

Dades del representant, si s'escau:
Nom
Domicili
DNI/NIF

Telèfon

Mitjançant el present document, en nom i representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL,
accepto de forma expressa el projecte de concessió i plec de condicions pel que ha de regir la present
concessió, aprovat per l’Ajuntament de Riudoms, i em comprometo al seu compliment durant tot el
termini que duri la concessió d’ús privatiu, i a tal efecte:
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que l’entitat federativa que represento està facultada per establir un contracte concessional amb
l’Ajuntament de Riudoms, ja que té capacitat d’obrar i no es troba incursa en cap de les
prohibicions per contractar que estableix la vigent Llei de Contractes del sector públic ( Llei 9/2017
de 8 de novembre).

2. Que està al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions envers la Seguretat Social, i
davant de l’Ajuntament de Riudoms. Acompanya de DOCUMENT 1 els corresponents certificats.
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3. Que la Federació Catalana de Futbol és una entitat esportiva declarada d’utilitat pública, segons
preveu la normativa vigent que regula les federacions esportives catalanes i la normativa sobre
l’esport. Acompanya de DOCUMENT 2, justificant/s que acredita aquesta circumstància.

4. Que la FCF és una entitat sense anim de lucre i l’objecte de la concessió no implica per l’entitat
federativa cap utilitat econòmica, atès que l’ocupació del domini públic comporta l’obligació de
suportar la inversió necessària per a dur a terme el projecte formalitzat amb l’ajuntament
mitjançant l’acord marc.

5. Que presento una declaració de confidencialitat necessària i proporcional a la finalitat o interès que
es vol protegir i determino de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades
que considerin confidencials són les següents:

I perquè consti en el corresponent expedient de contractació administrativa, signo la present
declaració sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, nom/ i signatura/es de la/les persona/es física/físiques apoderada/es pel licitador)

_
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