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Núm. expedient 2021‐10
Contracte de serveis ‐ procediment obert
ANNEX 2 AL PCAP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTEIMENT DE LA
MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA
DE DEPENPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS:
COMPLIMENT SMI i SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS E‐COORDINA, I AMB
LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP.

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

A INSERIR EN EL SOBRE ELECTRÓNIC Ú
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF 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 ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
opta a la contractació relativa al SERVEI DE MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA I
EQUIPAMENTS DEL CLIMA DE LES INSTAL∙LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA DE
DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: COMPLIMENT SMI i
SUBROGACIÓ DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS PLATAFORMA E‐COORDINA, I AMB LA
QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES MÍNIMES SEGONS PPTP:
DECLARA RESPONSABLEMENT:
1er.‐ Que en seguiment de la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 sobre
la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa

Microempresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2
milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.
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2on.‐ Que es compromet a complir amb les condicions especials d’execució del contracte:




Vinculada amb condicions socials i laborals: compliment SMI i subrogació de personal.
Vinculades amb innovació: ús plataforma e‐coordina de concurrència empresarial en
prevenció.
Vinculades amb qualitat del servei: tasques mínimes segons PPTP.

3er.‐ Que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a
les obligacions que puguin derivar‐se del Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
4art.‐ Que és una empresa registrada davant Indústria i autoritzada per
efectuar
operacions
d’instal∙lació,
reparació
i
manteniment
d’instal∙lacions
d’aire
condicionat,
calefacció,
climatització,
aigua
calent
sanitària,
gas,
aparells de pressió frigorífiques i elèctriques.
5è.‐ Que no ha celebrat cap acord amb d’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.
6è.‐ Que té la solvència econòmica, financera, tècnica i professional exigida
per aquesta licitació, i disposa de document de compromís de renovació o
pròrroga
de
la
pòlissa
d’assegurança
d’indemnització
per
riscos
professionals, que d’acord amb l’article 87.3 b) LCSP, no podrà ser inferior
al Valor Estimat del Contracte.
7è.‐ Que el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en UT, haurà de presentar una
declaració manifestant aquest extrem, amb indicació dels noms i circumstàncies dels
integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir‐se
formalment en UT en cas de resultar adjudicatària.
Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
En el supòsit que es formulin ofertes d’empreses vinculades, aquestes hauran de presentar
una declaració sobre el grup empresarial al que pertanyen, amb indicació de les empreses que
la composen1.
8è.‐ Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislació vigent..
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

1

Es consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42 del Codi de
Comerç. BJ: art. 70.1 LCSP.
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9è.‐ Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

10è.‐ Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions,
segons la clàusula subsidiària prevista en la LCSP.
 SÍ

 NO

11è.‐ Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecte a l’IVA.



Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no‐subjecció o l’exempció.

12è.‐ Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecte a l’IAE.



Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no‐subjecció o l’exempció.

13è.‐ Que es compromet a complir els Principis d’Actuació Bàsics dels Proveïdors de
PROCORNELLÀ que s’adjuntarà al contracte.
14è.‐ Que es compromet a complir en tot moment respecte de qualsevol dada de caràcter
personal a la que tingui accés com a conseqüència de la prestació dels serveis objecte de la
present contractació, amb les disposicions de la normativa de protecció de dades aplicable.
15è.‐ Que coneix i accepta que els compromisos assolits per raó de l’oferta
que
siguin
determinants
de
l’adjudicació
del
contracte,
esdevindran
obligacions
essencials
del
contracte,
l’incompliment
de
les
quals
es
qualificarà com a infracció greu.
16è.‐ Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 2
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, a PROCORNELLÀ per tal de fer la modificació corresponent.

2

Cal la designació d’una adreça electrònica on efectuar les notificacions que haurà de ser “habilitada”
d’acord amb la DA 15 decimoquinta. BJ: 140.1.4º LCSP.
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El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, a través de la plataforma de vortal.
(Data, segell i signatura).”
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