
 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIR AMB LES CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT 
PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ

....................................................................................., amb DNI núm. .........................., en representació 
de l'empresa ..............................................................., de la qual actua en qualitat de 
....................................................................., amb domicili a .........................................................................., 
i número d’identificació fiscal  ...................................... 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1. Que el participant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb el sector
públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, té
capacitat d’obrar i no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat al
capítol II, Títol II del Llibre I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual 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.

2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.

3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord 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, i que no té cap deute amb la Diputació de Tarragona.

4. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui
es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern
i dels d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan 
compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona. 

5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a l’obertura, la
instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.

6. Que l’empresa a la qual represento

És una PIME: SI  NO 

Pertany al Tercer Sector: SI  NO 

7. Que l'empresa a la qual represento,

NO conforma grup empresarial.

 SÍ conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç. El Grup es

denomina: “..............................................” i el conformen les entitats 

següents: 

8. Que autoritzo a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les dades relatives al compliment de
les seves obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat
social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés normativa de
desenvolupament, per participar en el procediment de contractació administrativa i durant la vigència del
contracte de l’expedient núm.  8004330008-



9. Que la persona de contacte durant el tràmit de la licitació és el/la Sr./Sra.
.................................................... i que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant 
la tramitació és ........................................ 

10. Que l’empresa a la qual represento té previst subcontractar les següents parts del contracte:

previsiblement amb les següents empreses : 

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta declaració, 
sota la meva responsabilitat.

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En relació al tractament de les dades de caràcter personal portat a terme per la Diputació de Tarragona en l'activitat contractual, 

s'informa del següent: 

Tractament de dades: Contractació 

Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/  Seu 
electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat 
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603  Adreça electrònica: 
DPD@dipta.cat 

Finalitat del tractament: Gestió administrativa de la contractació pública d’obres, serveis i subministraments 

Legitimació del tractament: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal 

Destinataris dades: Registres de contractes i de licitadors, Sindicatura de Comptes, jutjats i publicacions en Perfil del contractant i  
Portal de Transparència 

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de 
Tarragona 

Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a les seves 
dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a 
l’adreça abans assenyalada 

Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de 
Protecció de dades (APDCAT) 

Obligatorietat: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria 
donar compliment a la finalitat corresponent 

Decisions automatitzades: No existeixen decisions automatitzades en aquest tractament 
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