
ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr/a , amb DNI núm. , 

en nom propi

en nom i representació de l’empresa 

amb NIF/CIF , en qualitat de ,

domiciliada a , número 

de  ,

als efectes de poder ser contractat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp per dur a terme

el contracte del servei de de subministrament “Adquisició de contenidors de diferents

fraccions per al servei de recollida de residus municipals”,

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

a) Personalitat jurídica i representació

Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitació.

Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta
licitació. Que la societat que represento es va constituir amb escriptura pública de

data  ,  davant  el  notari  de

,  Sr./Sra.

,  amb  núm.  de  protocol

,  i  es  va  inscriure  en  el  Registre  mercantil  de

. 

Les  dades  referents  a  l’atorgament  dels  poders  de  representació  de  la  societat
consten  a  la  mateixa  escriptura  pública/l’escriptura  pública  de  data

,  autoritzada  davant  el  notari  de

,  Sr./Sra.

, en data ,

amb núm. de protocol .

Persona jurídica no espanyola d’un Estat  membre de la Comunitat  Europea o
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: que la societat es troba inscrita
en el registre/disposa dels corresponents certificats que s’indiquen a l’annex I del
RLCAP, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui
al licitador.

Persona jurídica no espanyola d’un Estat no membre de la Comunitat Europea ni
signatari  de  l’acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu:  que  la  societat  ostenta  la
corresponent capacitat d’obrar, i que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals
espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional
estranger que correspongui al licitador.

b) Que  el  participant  o  societat  que  represento  reuneix  totes  i  cadascuna  de  les
condicions  d’aptitud  i  capacitat  establertes  legalment  per  contractar  amb  el  sector
públic i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
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establertes a l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per  Reial  decret  legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  ni  incursa  en algun motiu
d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació o ,si es troba, a adoptat
les mesures per demostrar la seva fiabilitat.

c) Que l’objecte d’aquest contracte està inclòs dins de les finalitats, objecte i àmbit
d’activitat que li són pròpies.

d) Que  disposo  de  la  l’habilitació  empresarial  o  professional necessària  per
executar  el  contracte,  així  com de  la  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o
professional  exigides  a  l’apartat  K  del  quadre  de  característiques  i  que  em
comprometo  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans  personal  i  materials
descrits en el ple de prescripcions tècniques.

e) Que no incompleixo cap d’aquelles circumstàncies  a les que fa referència la Llei
3/2015,  de  30  de  març,  reguladora  de  l’exercici  de  l’alt  càrrec  de  l’Administració
General  de  l’Estat,  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  de  incompatibilitats  del
Personal  al  Servei  de  les  Administracions  Públiques,  la  Llei  13/2005,  de  27  de
desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, i la
Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de
l'Administració de la Generalitat. 
Igualment, en els òrgans de govern o administració d’aquesta societat no hi forma part
cap persona que estigui compresa en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat
per contractar amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

f) Que està donat d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que
està al corrent en el compliment de les 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.

g) Respecte a l’obtenció directa, per part del Consell Comarcal de l’Alt Camp, de la
informació sobre el compliment de les obligacions de l’empresa a la qual represento
amb l’administració tributària i la Seguretat Social:

NO autoritzo  al  consell  Comarcal  a  què  obtingui  directament  les  dades  de  la
Seguretat Social, de l’Agència Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.

SI autoritzo  al  consell  Comarcal  a  què  obtingui  directament  les  dades  de  la
Seguretat Social, de l’Agència Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.

h) (si escau) 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. 

i) Quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat

Que l’empresa té menys de 50 treballadors 

Que l’empresa té més de 50 treballadors i està integrada per un nombre de 
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%

Que l’empresa té  més de 50 treballadors  i  ha adoptat  alguna de les mesures
alternatives previstes en 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

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

SÍ NO NO obligat per normativa

k) Que reuneix algun dels  criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos en el PCAP

SÍ NO

  



Criteri de preferència: 

l) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin  contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de les dites activitats
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.

La prestació objecte del contracte no implica contacte habitual amb menors

m) Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent
en matèria laboral, règim d’obertura, instal·lació i funcionament legal i, en particular,
tots els deures en matèria preventiva que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris
per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del RD 174/2004, de 30 de gener,
pel qual es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació de les
activitats empresarials.

n) Que forma part d’un grup empresarial d’acord amb l’art. 42 del Codi de Comerç

SÍ NO
En cas afirmatiu indicar:

Denominació del grup empresarial 

Empreses que integren el grup  

o) Que no ha celebrat cap acord amb 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.

p) Que tinc previst subcontractar parcialment l’objecte del contracte 

SÍ NO

En cas  afirmatiu,indicar  els  subcontractistes,  el  percentatge  a  subcontractar  i  els
imports a subcontractar 

Nom                %1  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

1Percentatge que representa sobre el total de la contractació
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Nom                %  Objecte de la subcontractació   Dades de contacte subcontractista

    

Les empreses esmentades no es troben incurses en prohibició de contractar o en algun
motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública.

q) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa

Està subjecte a l’IVA
No està subjecte a l’IVA o està exempt i són vigents les circumstàncies que varen

donar lloc a l’exempció

r) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’empresa

Està subjecte a l’IAE
No està subjecte a l’IAE o està exempt i són vigents les circumstàncies que varen

donar lloc a la no subjecció o exempció de l’IAE.

s) Inscripció en registres de licitadors.

Que l’empresa està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat  de  Catalunya  i  que  les  seves  dades  són □  plenament  □  parcialment
vigents

Que  l’empresa  està  inscrita  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses
Classificades o certificació comunitària i que les seves dades són vigents

Que  l’empresa  no  està  inscrita  en  cap  dels  registres  de  licitadors  esmentats
anteriorment.

t) (si escau) Que tinc la intenció de concórrer en  unió temporal d’empreses i que
assumeixo el compromís, en cas de resultar adjudicatari del contracte, de constituir-nos
formalment en unió temporal d’empreses. Dades de les empreses:

,  amb  NIF  ,  en

nom i representació pròpia/de l’empresa amb CIF

 i domicili a  ,

amb una participació a la UTE d’un %.

,  amb  NIF  ,  en

nom i representació pròpia/de l’empresa amb CIF

 i domicili a  ,

amb una participació a la UTE d’un %.

La persona que o entitat que durant la vigència del contracte ostentarà la plena
representació  de  tots  els  integrants  davant  el  Consell  Comarcal  serà

 .

u) La bústia electrònica  on es realitzaran 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

.

Es  designa  com  a  persona/es  autoritzada/es  per  a  rebre  les  notificacions  i
comunicacions per mitjans electrònics.
Nom i cognoms de la persona autoritzada 1                NIF

         

Telèfon mòbil (indicar-lo si es vol rebre un avís SMS)

Nom i cognoms de la persona autoritzada 2                NIF
         

Telèfon mòbil (indicar-lo si es vol rebre un avís SMS)

Si l’adreça electrònica i telèfon mòbil facilitats quedessin en desús s’haurà de comunicar

  



per  escrit  a  la  persona  responsable  del  contracte  per  tal  de  fer  la  modificació
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
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, per tal que el Consell Comarcal pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquest efecte

v) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient en la representació
amb  la  qual  actuo,  poder  comparèixer  i  signar  aquesta  declaració  i  la  resta  de
documentació requerida per contractar inclosa l’oferta econòmica.

I perquè així consti, i tingui els efectes que corresponguin, signo la present declaració, 
sota la meva responsabilitat.

,  de  de 
Lloc i data

Signatura de la persona apoderada i segell de l’empresa licitadora

En el supòsit que es vulgui concórrer en unió temporal d’empreses la declaració s’haurà de signar per
tots els representants de les empreses.
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