Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra.......................................... amb DNI núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., amb CIF núm.
.............., amb domiciliada a efectes de notificacions a ..................... DECLARO
RESPONSABLEMENT,
com
a
empresa
licitadora
del
contracte
.......................................................................................................................................

-

Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles
65 a 97 de la LCSP.

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

-

Respecte al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració
General de l’Estat:
 Està inscrit al Registre esmentat
 No està inscrit al Registre esmentat.

-

-

Que disposa de la solvència requerida als plecs de clàusules.

-

Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
l’execució del contracte.

-

Que disposa dels mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de l’obra.

-

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat
a la seva participació en aquest procediment de contractació.
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
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 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.

-Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
-Que disposa o es compromet a disposar en cas de resultar adjudicatari de la corresponent
pòlissa de responsabilitat civil.
- Que subcontractarà una part de l’obra ( En aquest cas indicar la part del contracte que té
previst subcontractar, l’import i nom de l’empresa, a més haurà d’adjuntar una declaració
responsable per cadascuna d’elles).
- Si s’escau i es recorre a la solvència i mitjans d’altres empreses s’haurà de fer constar.
-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, al Consell Comarcal del Pla d’Urgell per tal de fer la modificació
corresponent.

-

Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 1.17) del PCAP.

(Data i signatura).
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