Un cop formalitzat el contracte es comunicaran al Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Territorial corresponent, les dades bàsiques
del contracte adjudicat, sense perjudici de l’obligació de comunicar posteriorment les dades
relatives a l’execució contractual.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Quinzena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de
contractació.
Setzena. Programa de treball
En els treballs de tracte successiu i en aquells serveis en què es prevegi a l’annex 4 (A o B)
del plec, l’empresa contractista està obligat a presentar un programa de treball que haurà
d’aprovar l’òrgan de contractació.
Dissetena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
17.1 L’empresa contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del
contracte i dels terminis parcials (fixats, en el seu cas, en el programa de treball).
17.2 Si en relació a qualsevol termini total o parcial, l’empresa contractista incorregués en
demora per causes a ella imputables, el Centre podrà optar, indistintament, en la forma i
condicions establertes en l’article 213 del
TRLCSP per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les
penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del TRLCSP. El Centre tindrà la
mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de
l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
17.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució (en virtut de les
quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de
conformitat amb allò establert en l’article 118 del TRLCSP) o de les condicions essencials
d’execució a què fa referència l’article 228.bis del TRLCSP es podrà acordar la imposició de
les corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en l’article 212 del
TRLCSP.
17.4 Si el Centre opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan
no es puguin deduir de les esmentades certificacions.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
el Centre originats per la demora de l’empresa contractista.
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17.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa
l’article 213.2 del TRLCSP.
17.6 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part del Centre.

Divuitena. Control en l’execució del contracte

El Centre efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta execució del
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest,
sense perjudici de les funcions de la persona responsable del contracte.
Es designa, com a responsable del contracte a la persona que s’indica a l’apartat R del
quadre de característiques, que exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de
l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les característiques de cada
objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de
les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte.
Entre aquestes funcions s’inclou la funció d’emetre un informe d’avaluació final de la
contractació que ha de fer referència a l’execució del contracte i, en particular, a l’adequació
del disseny i als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i
també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Dinovena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre el Centre i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE
LES PARTS.
Vintena. Abonaments a l’empresa contractista
20.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions
tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial del contracte
expedits per l’òrgan competent.
20.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura,
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a
l’article 216 i disposició addicional trenta-tresena del
TRLCSP.
20.3 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.
Vint-i-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin
per al Centre o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre del Centre.
Vint-i-dosena. Altres obligacions de l’empresa contractista.
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a)
L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral i de Seguretat Social, així com d’integració social de persones amb
discapacitat, fiscal i mediambientals. Atès que les prestacions que es contracten s’han de
prestar de forma continuada en el Centre, caldrà aportar una relació del nou personal que es
destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i número d’ afiliació
a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2
corresponents.
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b)
L’empresa contractista es compromet a complir totes les obligacions que, com a
ocupadora, li són d’aplicació en matèria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals (LPRL) i la normativa de desenvolupament i, en particular, si li és
d’aplicació, a complir amb allò establert a l’article 24 de la LPRL i al capítol III del Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la LPRL, amb
l’objectiu de garantir una correcta coordinació d’activitats empresarials entre el departament
d’Ensenyament i l’empresa contractista. A aquests efectes, haurà d’aportar, si escau, la
documentació que s’indica a l’annex 9, un cop formalitzat el contracte i abans d’iniciar la
seva execució.
c)
L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d)
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Centre
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i,
si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les
publicacions, els avisos i en la
resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte
els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les
prestacions objecte del servei en català.
A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el
públic tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses
subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de
l’occità, aranès a l’Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la
desenvolupi.
e)
L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de
licitació (l’import màxim es determina a l’apartat M del quadre de característiques del
contracte), de la formalització del contracte i de qualsevol altra que resulti d’aplicació
segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
f)
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte.
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La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon al Centre
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
g)
En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es
concretarà en l’apartat I del quadre de característiques.
h)
L’empresa contractista s’obliga al compliment de les obligacions de facilitar informació,
referides a l’article 3.5 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Vint-i-tresena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el
TRLCSP, l’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordarne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives tenen caràcter
immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.
Vint-i-quatrena. Modificació del contracte
Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir
modificacions per raons d’interès públic en els supòsits previstos en el Títol V del Llibre I del
TRLCSP i d’acord amb el procediment regulat a l’article 211.
En aquests casos, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries per a l’empresa contractista.
Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb el que es
disposa a l’article 156 del TRLCSP.
En cas que el contracte admeti modificacions, les seves condicions, abast i límits es troben
detallats en l’annex 8 del present plec.
Vint-i-cinquena. Suspensió del contracte
En el cas que el Centre acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar una persona
representant de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
El Centre ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin.
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VI.
DISPOSICIONS
RELATIVES
A
LA
CESSIÓ,
LA
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.
Vint-i-sisena Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’empresa
adjudicatària a una tercera persona, prèvia autorització del Centre, quan es compleixin els
requisits establerts en l’article 226 del TRLCSP.
Vint-i-setena. Subcontractació
27.1 L’empresa contractista pot concertar amb terceres empreses la realització parcial de
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat J del
quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en
aquest mateix apartat.
27.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies que s’estableixen a l’article 227.2 del TRLCSP.
27.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 227 anteriorment esmentat per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les
que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista
d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
27.4 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front al Centre. El coneixement que el Centre tingui dels contractes celebrats o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista
principal. Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front al Centre
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
27.5 En cap cas poden concertar-se per l’empresa contractista l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
compreses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP.
27.6 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceixi la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
27.7 El pagament a les empreses subcontractistes i subministradores es regeix pel que
disposa l’article 228 del TRLCSP.

c. Gran Vista, 54 Barcelona 08032 Tel. 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada

Vint-i-vuitena. Revisió de preus
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20% del
seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalització. La resta de condicions
de la revisió de preus es regeix pels articles 89 a 94 del TRLCSP.
En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a
l’apartat K del quadre de característiques.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-novena. Recepció i liquidació
La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposen els articles 222 i
307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.
El Centre ha de determinar si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la
seva recepció.

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de
l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hauran de fer-ne
referència expressa en els certificats de recepció i execució correcte.
Trentena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat L del quadre de característiques i
començarà a computar-se a partir de la recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni.
Un cop s’han acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut
el termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva.
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Trenta-unena. Resolució dels contractes: causes i efectes
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 216.6,
223 a 225 i 308 i 309 del TRLCSP. També es consideren obligacions contractuals
essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de resolució del contracte les
especificades en l’annex 7, si s’escau.
També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació de
l’empresa contractista de guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent
públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions
previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les
obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte,
es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada pe Centre per dur-ne a
terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter previ a
l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir
l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb
aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del TRLCSP.
En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del
RGLCAP.

VIII. DISPOSICIONS
IMPUGNACIÓ

RELATIVES

AL

RÈGIM

JURÍDIC

I

Trenta-dosena. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta, les clàusules dels quals
es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
b) Al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
c) Al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot el
que no estigui derogat pel TRLCSP
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d) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel
qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la
contractació de l’Administració de la Generalitat; i Decret 107/2005, de 31 de maig, de
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no
n’hi hagi, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre de contractes de la Generalitat
de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sens perjudici de l’obligació de
comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.
Trenta-tresena. Règim de recursos
Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificació i la resolució d'aquest contracte es resolen per l'òrgan de contractació, els
acords del qual posen fi a la via administrativa.
Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
D’acord amb l’article 40 del TRLCSP, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, i
aquells altres compresos en les categories 17 a 27 de l’annex
II del text refós de la llei de contractes del sector públic el valor estimat dels quals sigui igual
o superior a 209.000 €, podran ser objecte del recurs especial en matèria de contractació,
els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que hagin de regir la contractació. Així mateix seran objecte d’aquest recurs els actes de
tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació sempre i quan decideixin directament o
indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims i els acords
d’adjudicació d’aquest contracte i de les modificacions previstes en aquest plec. Aquest
recurs es podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic,
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del TRLCSP. Contra la
resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
recurs contenciós administratiu.
Així mateix, en els procediments per a l’adjudicació de contractes subjectes a regulació
harmonitzada, les persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims de les quals
s’hagin vist afectats per decisions adoptades pel Centre i, en tot cas, els licitadors, podran
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sol·licitar l’adopció de mesures provisionals abans d'interposar el recurs especial, d’acord
amb el que es preveu en l’article 43 del TRLCSP.
Trenta-quatrena. Mesures provisionals
En els procediments per a l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada,
les persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist
afectades per decisions adoptades pel
Centre i, en tot cas, les empreses licitadores podran sol·licitar, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, l’adopció de mesures provisionals abans
d’interposar el recurs especial, d’acord amb el que es preveu en l’article 43 del TRLCSP.

Trenta-cinquena. Règim d’invalidesa
35.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
35.2 En el cas de contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada, el contracte
serà nul en els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP.
En aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques
els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb
l’article 39 del TRLCSP.
Trenta-sisena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.
Barcelona, a 8 d’abril de 2018

Manuel Belda
Director INSTITUT EMES FERRAN TALLADA
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ANNEX 1

1

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PERSONA JURÍDICA
En/na senyor/a ............................................................., amb DNI..............................., en nom i
representació de l’empresa ....................................................., amb CIF..................., com
apoderat/ada o administrador/a únic/a, solidari/ària o mancomunat/da, segons escriptura pública amb
núm. de protocol…………………., atorgada en data…………, davant del Notari de l’Iltre. Col·legi
de……….., Sr…………….., vigent en data d’avui, declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa
a la qual represento, com a empresa licitadora del contracte ............................
a) Que està facultat/ada per contractar amb el Centre, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència
requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
establertes en l’article 60 del TRLCSP. En aquest sentit, em comprometo a aportar la
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar empresa
adjudicatària.
b) Que està al corrent en el compliment de les seves 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.
c) Si s’escau, que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
d) En cas de ser una empresa estrangera, se sotmet als jutjats i tribunals espanyols per a totes les
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
e) Si s’escau, disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
f) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
g) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert.
h) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte
i) Que l’adreça de correu electrònic 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 (...)
j) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual
actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. (lloc i data )
Signatura

1

L’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar lloc a la
causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP, entre
d’altres conseqüències previstes a l’ordenament jurídic.
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