
 

Model de 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 __________________ i amb número de 
protocol ___________________________________/o document _____________________________, 
CIF núm. __________________, domiciliada a____________________________________________. 
carrer _______________________________________________, núm.______, CP ______________ 
(persona de contacte ________________________________________________________________, 
adreça de correu electrònic ___________________________________, telèfon núm. ____________i 
fax núm.______________________, opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i 
lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
a) Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la 
solvència requerida i no es troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 
 
b) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

 

c) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa del fur propi. 
 
d) Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i/o 
personals necessaris. 
 
e) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició de les 
notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM; la/les persona/es 
autoritzada/es a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/s de telèfon/os mòbil/s 
on rebre els avisos esmentats són: (indicar adreça/es de correu electrònic- el/s document/s 
identificatiu/s corresponent/s (NIF/NIR/CIF/Passaport)-número/os de telèfon/ns mòbil/s) 
 
f) 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. 
 
g) En relació a les dades personals ales quals tingui accés amb ocasió del contracte, l’empresa 
declara que té la capacitat per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per 
garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018,  
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa 
de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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. 
 
h) Que en el cas de el contracte impliqui contacte habitual amb menors, d’acord amb l’article 
13.5 de la Llei orgànica 1/1996, el personal adscrit a l’execució del contracte no ha estat 
condemnar pet sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual; i que, 
a tal efecte, l’empresa acreditarà oportunament dita circumstància mitjançant l’aportació d’una 
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. 
 
Data ___ de ____________de _______  Signatura 
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