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ANNEX 18: «MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(per empreses NO inscrites en el Registre de licitadors de l'Estat o la Generalitat) » 

"En/Na amb DNI/NIE núm. , actuant en nom i 

representació , amb CIF núm. , amb domicili 

a , cl , núm (CP ), als efectes de licitar en el 

procediment obert del contracte de concessió de l’ús privatiu dels béns demanials 
següents:

A- Local comercial núm.147-148     B- Bar-Cafeteria Llar d’Avis   C- Bar-Cafeteria El Molí

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT (1): 

1. Capacitat jurídica i d'obrar. Que l'entitat que representa té capacitat jurídica i 

d'obrar suficient i que no està incursa en prohibicions de contractar amb l'Administració i 

que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents. Igualment, Que l'activitat que 

desenvolupa l'entitat i que consta com a objecte social als seus estatuts o regles 

fundacionals és la següent

2. Representació.
l'empresa/entitat

Que té capacitat suficient per representar 

, d'acord amb: (marqui l'opció que procedeixi) 

L'escriptura d'apoderament/de constitució/de nomenament d'administrador atorgada 

en data davant el notari amb el núm. del seu 

protocol. 

L'acta de l'assemblea/junta de data 

3. Notificacions. Que designa i accepta que totes les notificacions i comunicacions

electròniques es facin a la següent adreça de correu electrònica(@):

4. IAE. 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. 

5. Riscos Laborals. Que dóna compliment a les previsions de la normativa de

previsions de riscos laborals. Que, igualment, dóna compliment a les previsions de la

normativa en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
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6. Garantia definitiva. En cas de resultar adjudicatari, la constituirà (marqui l'opció

que procedeixi):

Mitjançant la modalitat de retenció del preu; 

Davant la Tresoreria de l'Ajuntament 

7. Requisits de solvència. Que reuneix les condicions requerides de solvència

econòmica i financera, tècnica i professional establertes en la clàusula 6.3 d'aquest

plec i específicament que es compromet a lliurar-la i acreditar-la prèviament a

l'adjudicació.

( o segons els casos)

7. Requisits de solvència. Que disposa de la classificació següent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

8. Per empreses de més de 50 treballadors: (marqui l'opció que procedeixi)

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

treballadors amb discapacitat. .. , per la qual cosa hi representen un percentatge del ... 

respecte la plantilla total. 

Que ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes 

següents: 

Que l'empresa no està obligada a disposar d'un 2 per cent de treballadors en 

discapacitat o adoptar les mesures alternatives corresponents ateses les 

característiques de l'empresa. 

9. Per empreses

forma part del

empreses

licitació.

que formen grup empresarial: Que l'empresa 

grup empresarial i que l'empresa o 

del mateix grup es presenta/en també a aquesta 

10. Per empreses estrangeres: Que accepta la submissió a la jurisdicció dels jutjats i

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera
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