ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna ..................................................................................., amb DNI/NIE núm.
.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica................................................................................................. ...,amb CIF
núm..................................,amb
la
següent
adreça
de
correu
electrònic
........................................ i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Opció A: Empreses/entitats inscrites en el Registre de Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o de l’Estat.
Que està inscrit/a en el Registre de Licitadores de la Generalitat de Catalunya o de
l’Estat o de qualsevol administració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert
conveni de col·laboració, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència
i no ha estat modificada.
Opció B: Empreses/entitats NO inscrites en el Registre de Licitadores de la Generalitat
de Catalunya o de l’Estat.
Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient i que la persona
................................................... té capacitat suficient per representar l’empresa / entitat,
d’acord amb:
L’escriptura d’apoderament / de constitució / de nomenament d’administrador/a
atorgada en data .................. davant el Notari ..................................... amb el núm. de
protocol .........
L’acta de l’assemblea / junta de data .................
Comú per a ambdues opcions:
Que l’activitat que desenvolupa la licitadora i que consta com a objecte social als seus
estatuts o regles fundacionals és la següent ................................................. i la licitadora
compleix amb tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la
seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
Que es compromet a no trobar-se en una situació de control o d'associació respecte a
altres candidats o licitadores, que no s'ha posat d'acord ni es posarà d'acord amb altres
participants en el procediment de licitació i que no subcontractarà cap tipus de tasques
a d’altres empreses participants en aquesta licitació.
Que no està donat/da de baixa de la matrícula de l’Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) i que hi figura inscrit/a en l’epígraf/s .......................................................................
Que SI / NO es troba en un supòsit d’exempció de l’IAE legalment previst.
Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals.

Que dóna compliment a la normativa en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que en el cas que l’activitat impliqui contacte habitual amb menors, els treballadors que
l’executin tenen la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
vigent.
Que SI / NO disposa d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb
cobertura fins a .......................... euros.
Només per a licitadores de més de 50 treballadors:
Que el nombre global de persones treballadores de plantilla són......... i el nombre
particular de persones treballadores amb capacitats funcionals diverses .................... 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 següents:
- ......................................
- .....................................
Que la licitadora no està obligada a disposar d’un 2 per 100 de persones treballadores
amb capacitats funcionals diverses o a adoptar les mesures alternatives corresponents
ateses les característiques de l’empresa.
Que NO realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Que SÍ realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per
aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
És per això que adjunta la documentació descriptiva dels moviments financers concrets
i tota la informació relativa a aquestes actuacions.
Que accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se
de l’atorgament de la llicència, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre’l.
Que la bústia electrònica 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 ..................................
Que els documents i dades presentades en la proposta que considera de caràcter
confidencial són els que a continuació es relacionen:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable a ................, el dia ..... de
.......................... de 2019.

_____________________________________________________________________
D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE li fem saber que les seves dades seran incorporades a un
fitxer titularitat de l’Ajuntament de Sitges amb la finalitat de gestionar el present
expedient de licitació. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació
dirigint-se a l’Ajuntament de Sitges l’adreça del qual és (especificar adreça).

