
 

ANNEX 1:  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 

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 procediment d'adjudicació de 

Subministrament de material gràfic imprès de comunicació i difusió, núm. Contracte 180000997, 

núm. Expedient C180001123. 

 

 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
1
 

 

 

Que no esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP. 

 

Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 

imposades per les disposicions vigents, i que no té cap deute amb l’ICUB. 

 

Que compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de 

clàusules particulars d’aquesta licitació. 

 

Que te intenció de subcontractar part del contracte amb l’empresa............................ 

 

Que compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

Que compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: 

 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -

segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes 

o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades 

delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, 

frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de 

contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i 
tota la informació relativa a aquestes actuacions: .................................................................... 

 

Que: 

 
 Està inscrit/a en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat 

de Catalunya) 

 

 Està inscrit/a en el ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 

Estado) 

 

 No està inscrit/a en el RELI o ROLECE 

 

  

Per a empreses de més de 50 treballadors: 

 

                                                      
1
 En cas d’unió temporal d’empreses (UTE): el sobre núm. 1 ha de contenir la declaració responsable de 

cadascuna de les empreses que hi formaran part. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf


 

 Que el nombre global de treballadors de plantilla són ......... i  el nombre particular de 

treballadors amb discapacitat .................... i el percentatge que representen aquests últims 

respecte la plantilla global és del ................... 

o 

 Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes 

 

 

Per a empreses que conformen grup empresarial 

Que 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 

 

Que 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 

 

 
  



 

MODEL DE DECLARACIÓ 
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES  

(UTE) 
 

 

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 

representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 

.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb 

DNI núm. ..................... en representació l’empresa 

................................................................... amb NIF núm. ...................................;2 

 

 

DECLAREN 

 

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte 

el Subministrament de material gràfic imprès de comunicació i difusió, núm. Contracte 

180000997, núm. Expedient C180001123, amb el següent percentatge de participació en 

l’execució del contracte: 

...,... % l’empresa ............................................................................................ 

...,... % l’empresa ............................................................................................1 

 

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a 

constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 

 

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 

............................................................................ amb DNI núm. ..............................  

 

d) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; 

i el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm. 

telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic 

(@) ................................................................ 

 

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, 

(localitat i data) 

(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les diferents 

empreses i segell de les empreses) 

 

  

                                                      
2
 Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos empresaris 



 

 

ANNEX  
 

 

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. .............................., i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de de 

Subministrament de material gràfic imprès de comunicació i difusió, núm. Contracte 180000997, 

núm. Expedient C180001123. 

 

 
AUTORITZA A L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 

 a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del 

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 

certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les 

disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la 

vigència del contracte; 

 

 a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del 

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el 

certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, 

imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de 

licitació i durant tota la vigència del contracte; 

 
 

 

Localitat, data i signatura de la persona declarant 

 

 
 
 


