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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS 

 

 

Qui sota signa el/la senyor/a ....................................................................................., amb 

DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 

física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm. 

........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i 

als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ..................., núm. Contracte ..............., 

núm. Expedient ................... 

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT  

 

Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya o de 

l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada. 

 

Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP. 
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Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 

 

Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 

a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

 

 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

 

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del 

mateix. 
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ANNEX 2: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

QUAN L’EMPRESA NO ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS 

 

 

Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb 

DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona 

física/jurídica ...................................................................................., amb NIF núm. 

........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i 

als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ..................., núm. Contracte ..............., 

núm. Expedient ................... 

 

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 

- Que el firmant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta, que compta 

amb la capacitat i les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i que no està incursa 

en cap de les prohibicions per contractar en els termes de l’article 71 LCSP 

 

- Que es compromet a acreditar documentalment, davant l’Òrgan de Contractació, en el 

cas de ser requerit, tots i cadascun dels extrems requerits per la LCSP i el plec, amb 

anterioritat a l’adjudicació i en el termini conferit a l’efecte. 

 

Què l’empresa licitadora que representa: 

 

- Tipus d’empresa:  

Que és una PIME 

 

Que no és una PIME 

 

- Que l’empresa a la que representa té el següent nombre de treballadors:  
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 Menys de 50 treballadors 

 

50 o més treballadors i 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. O 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. 

 

- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents 

en matèria laboral i social. 

 

- Que l'empresa a la qual representa:  

Té més de 250 treballadors i compleix amb l'establert a 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. 

 
     Té a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu  

aplicable, compleix amb l'establert a 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.  

- 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.  

- Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectuar les notificacions, de 

conformitat amb el que es disposa en la Disposició addicional quinzena de la 

LCSP:  

  



5 

 

 

 

Per a empreses que conformen grup empresarial 

Què l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i que l’empresa/les 

empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................ es presenta/en també a la 

present licitació. 

 

 

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 

 

Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 

a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 

renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 

 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

 

 

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent coneixedors del 

mateix. 
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Annex 3: MODEL D’OFERTA:  

 

En/na--------------------amb domicili a----------------, i amb DNI núm.--------------, en nom propi (o en 

representació de ----------------- com ho acredito per---------------------), assabentat de la convocatòria 

de licitació ....... ( núm expedient ................) publicada en el Perfil del Contractant hi pren part en la 

licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies del servei, obra, subministrament  per un 

preu de la prima de________________  (amb dos decimals) de conformitat amb les condicions 

que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions 

tècniques reguladores del contracte/ o en el Projecte d’obra, en el que s’integra el plec de 

prescripcions tècniques,  i que s’accepten en la seva integritat. 

*( indicar si hi ha altres criteris d’adjudicació) .... 

 

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora 

 

 


