
 

 
ANNEX NÚM. 4 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACORD AMB CLÀUSULA 11.6.1.B 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) Que el càrrec de representació que li ha estat atorgat està vigent i no ha estat 
modificat, restringit o limitat, en el dia d’avui; i que té capacitat suficient, en la 
representació amb la qual actua, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta 
de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 
 
b) Que l’empresa està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té la 
capacitat d’obrar i la solvència requerida a les clàusules novena i desena del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars en el moment de presentar la 
proposició, i que es compromet a aportar la documentació acreditativa del compliment 
d’aquests requisits en cas de resultar proposat com a adjudicatari.  
 
c) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies de 
prohibició per contractar establertes en l’article 60 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, ni incursa en cap motiu d’exclusió d’acord amb la normativa de 
contractació pública. 
 

 Que tot i que l’empresa es troba compresa en un motiu d’exclusió diferent 
del relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la 
Seguretat Social o d’haver estat exclosa per sentència ferma de la participació 
en procediments de contractació, s’han adaptat les mesures adients per 
demostrar la seva fiabilitat  mitjançant la presentació de proves suficients de les 
mesures que hagin adoptat. 
(indicar quines mesures al requadre següent):  
 
 
 
 

d) Marcar la casella que correspongui: 
 Que l’empresa figura inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 

(RELI) de la Generalitat de Catalunya, que les dades que s’hi contenen es 
troben actualitzades, i que autoritzo a l’òrgan de contractació a accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents. 
(en tot cas, si alguna de les dades del RELI no es troba actualitzada, 
especificar-ho al requadre següent): 
 
 



 

 
 Que l’empresa figura inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat (ROLECE), que les dades que s’hi contenen es troben 
actualitzades, i que autoritzo a l’òrgan de contractació a accedir als documents 
o certificats justificatius corresponents. 
(en tot cas, si alguna de les dades del ROLECE no es troba actualitzada, 
especificar-ho al requadre següent): 

 Que l’empresa no figura inscrita ni al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya ni al al Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE).  

 
e) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els 
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 
 

 Que l’empresa no està obligada a estar donada d’alta a algun tribut, a 
tributar o bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb la legislació vigent aplicable 
(indicar el tribut en el qual l’empresa no està obligada a estar donada d’alta i el 
supòsit legal d’exempció que concorre dins del següent requadre): 

f) Que l’empresa no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les quals es 
refereixen la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició 
legislativa sobre incompatibilitats. 
 
g) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa 
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
h) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 
 
i) Marcar la casella que correspongui: 

 Que l’empresa no és una empresa estrangera. 
 

 Que l’empresa, 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. 

 
j) Que l’empresa es compromet a adscriure els mitjans materials i/o personals oportuns 
durant l’execució del contracte. 



 

 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. 

 
l) 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 
 

m) 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. 

 
n) 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 Plec de Clàusules Administratives 
Particulars): 

 
     Empreses 

     subcontractistes            NIF         Objecte del contracte que es 
      pretén subcontractar 

                   Percentatge 

             (%) 

    
    
    
    
    

 

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

 
k) Marcar la casella que correspongui: 



 

p) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el 
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, 
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
 
 
 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
lloc i data 
 
 
 
 
Signatura  
 

 
o) 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 amb la Seguretat Social que es requereixin per procedir, si 
s’escau,  a l’adjudicació del contracte. 
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