
 

 
ANNEX NÚM. 3 
  
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACORD AMB CLÀUSULA 11.6.1.A DEL PLEC 
DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
Conjuntament amb aquesta declaració responsable caldrà presentar el 
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) segons el que s’estipula a la 
clàusula 11.6.1.A del Plec de Clàusules Administratives Particulars  

El senyor/a                                                                , amb DNI núm.                       ,en 
nom propi/en nom i representació de l’empresa                                            de la qual 
actua en qualitat de                                                             (administrador únic, solidari 
o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de                                     , Sr.                                                 ,en data 
                                  i número de protocol                                   , declara sota la seva 
responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte:                                             
 

 
a) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa no és 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. 

 
b) Marcar la casella que correspongui: 

 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 a l’article 2 del 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 les persones treballadores amb discapacitat. 
 

 Que la plantilla de l’empresa no està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% al no estar-hi obligada per tenir 
un nombre de treballadors inferior a 50. 

 
c) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa disposa del corresponent pla d’igualtat d’oportunitats entre 
les dones i els homes. 
 

 Que l’empresa no està obligada a disposar d’un pla d’igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes. 

 
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
e) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa pertany a un grup empresarial 
(especificar la denominació del grup empresarial, així com també elaborar un 
llistat de les empreses del grup i el seu corresponent NIF): 
 
Denominació del grup:  

Que l’empresa no pertany a cap grup empresarial. 



 

 
f) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa té previst subcontractar part de l’objecte del contracte  
(al marcar aquesta casella caldrà identificar al/s subcontractista/es, la part de 
l’objecte del contracte que es pretén subcontractar i el percentatge que 
representa sobre el total de la contractació, que no podrà superar el màxim 
permès segons el que s’especifiqui al PCAP. Al mateix temps, caldrà que 
l’empresa presenti un DEUC respecte de cadascuna de les empreses que 
tenen previst subcontractar, en el qual consti la informació sobre l’operador 
econòmic -seccions A i B de la part II- i l’apartat relatiu als criteris d’exclusió -
part III-): 
 

     Empreses 
     subcontractistes             NIF          Objecte del contracte que es 

        pretén subcontractar 
                Percentatge 

           (%) 

   
    
    
    
    

  Que l’empresa no té previst acudir a la subcontractació. 

 
g) Que l’empresa es compromet a adscriure els mitjans materials i/o personals 
oportuns durant l’execució del contracte. 
 
h) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 
 
i) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans 
administratius competents les dades o documents registrals i els relatius a les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 
s’escau,  a l’adjudicació del contracte. 
 
 

 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
lloc i data: 
 
 

Signatura   
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