ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El senyor / la senyora .............................................amb DNI ........................., en nom propi, (o
en representació de l’empresa .........................................................., entitat que [SI] [NO]
compleix les condicions de PIME amb NIF núm. ..................., domiciliada a............................
carrer ........................, núm. .........), opta a la contractació que té per objecte el
Subministrament de llicències anti-spam Hornet MSF- Spam amb Malware Protection per
a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, expedient CO2021066SI.
El/La sotasignat/da, facultat/ada per a la representació de l’empresa que presenta
l’oferta, DECLARA RESPONSABLEMENT:
a) Que està facultada per contractar amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí, ja que té la
capacitat d’obrar requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició
per contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
b) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
c) Que està inscrit/a en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI ) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE).
d) [Només en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses]
Que s’aporta juntament amb aquesta declaració el document de compromís de constitució
de la UTE, en el qual hi consta els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la
participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.
e) [Només en cas que el licitador sigui una empresa estrangera]
Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa del fur propi.
f)

Que l'empresa a la qual representa ocupa a: (Marqui la casella que correspongui)

 Menys de 50 treballadors
 50 o més treballadors i: (Marqui la casella que correspongui)
 Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb
discapacitat, establerta pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social.

 Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.
g) Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents en matèria
laboral i social.
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h) Que l'empresa a la qual representa: (Marqui la casella que correspongui)

 Ocupa a més de 250 treballadors i compleix amb el que disposa l'apartat 2 de l'article
45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.

 Ocupa a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable,
compleix amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació
d'un pla d'igualtat.

 En aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i
implantació del pla d'igualtat.
i)

Que l'empresa a la qual representa autoritza a l'Administració contractant perquè accedeixi
a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, a través de les bases de dades d'altres
Administracions Públiques amb les quals hagi establert convenis.

j)

Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per a 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.

k) Que les dades per a la recepció dels avisos de les posades a disposició de les notificacions
i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són:
Persona/es
autoritzada/es

NIF/NIE/
Passaport

Adreça
electrònica

Número tel
mòbil (opcional)

(data i signatura del licitador
o del seu representant legal)
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