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08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
"El Sr./La Sra
amb NIF núm.
en nom propi / en representació de l’empresa
en qualitat de
i segons escriptura pública autoritzada davant Notari
en data
amb número de protocol
./o document
CIF núm.
domiciliada a
carrer
núm.
(persona de contacte
adreça de correu electrònic
telèfon núm.
i fax núm.
en relació al contracte menor
relatiu a:
(CAL CONSIGNAR L’OBJECTE DEL CONTRACTE)

DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua

per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes als articles 71 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la

Seguretat Social.

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència

econòmica i financera i tècnica o professional exigides per a l’execució d’aquest
contracte i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals / materials necessaris per a la correcta execució del mateix.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva que estableix la Llei

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i altra normativa
d’aplicació.

CAL MARCAR LA CASELLA CORRECTE:
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
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 Està subjecte a l’IVA.
 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecte a l’IAE.
 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

- En el cas que el contractista estigui obligat a rebre notificacions electròniques de

conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques (persones jurídiques; entitats sense personalitat
jurídica; els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada -s’hi
entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils-; els qui
representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració) designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics que es realitzin
en relació a aquesta contractació a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la
modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.
El 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 l’Ajuntament pugui facilitar-les al servei eNotum a aquests efectes –o a altre servei de notificació que s’estableixi-.
Data i signatura

