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ANNEX I. PROPOSTA ECONÒMICA 

 
Es presentarà conforme al model següent: 

 
_______________________________________________ amb DNI ____________, en 
nom propi o en representació de l’empresa 
___________________________________________________ __________________, 
amb NIF _______________ i domicili a __________________________ 
____________________________________________, en relació al procediment de 
contractació del CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE TREBALLS DE 
REPARACIÓ URGENT DE CONDUCCIONS, AMB UTILITZACIÓ DE 
MAQUINÀRIA, EN LES XARXES DAIGÜES RESIDUALS I REGENERADES 
GESTIONADES PER EMSA, S.A.U. (T.M. Alcúdia), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.  
.  
 
, i tenint capacitat legal per ser contractista em compromet amb subjecció als Plecs que 
conec i accepto, a prendre a càrrec meu aquest contracte aplicant el següent coeficient de 
rebaixa als preus unitaris fixats en el PPT:  
 
Coeficient C a aplicar als preus del Quadre de Preus inclòs a l’annex 2 
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la licitació:  
 

• En número (menor o igual a 1): ................ 

• En lletres: zero coma ................................. 

 
També em compromet que les remuneracions mínimes que han de percebre els 
treballadors empleats no seran inferiors als tipus fixats per les disposicions vigents 
aplicables al servei.  
 
 
Alcúdia, ....... de .................de 2016 
(data i firma del/de la proponent)  SR. PRESIDENT D’EMSA 
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ANNEX II 

DECLARACIÓ JURADA NO ESTAR INCURS 
EN PROHIBICIONS DE CONTRACTAR 

 
«En/Na _________________________, amb domicili a efectes de notificacions 

a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en 
representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, DECLAR 
SOTA JURAMENT 
 
Que l’empresa que represento no es troba ni a data d’avui, ni tampoc en el moment de 
finalització del termini de presentació de proposicions en la licitació del CONTRACTE 
MIXT DE SERVEIS DE TREBALLS DE REPARACIÓ URGENT DE 
CONDUCCIONS, AMB UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, EN LES XARXES 
DAIGÜES RESIDUALS I REGENERADES GESTIONADES PER EMSA, S.A.U. 
(T.M. Alcúdia), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA, en cap dels casos d’incapacitat i incompatibilitat que determina 
l’article 60 del TRLCSP, que a continuació es transcriuen: 
 
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes de terrorisme, constitució o 
integració d'una organització o grup criminal, associació il·lícita, finançament il·legal dels 
partits polítics, tràfic d'éssers humans, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, suborn, 
prevaricació , fraus, negociacions i activitats prohibides als funcionaris, delictes contra la 
Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació, 
blanqueig de capitals, delictes relatius a l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del 
patrimoni històric i el medi ambient, o la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de 
professió, ofici, indústria o comerç. 
 
La prohibició de contractar inclou les persones jurídiques que siguin declarades penalment 
responsables, ja aquelles els administradors o representants, ho siguin de fet o de dret, vigent el 
seu càrrec o representació i fins al seu cessament, es trobessin en la situació esmentada en 
aquest apartat. 
 
b) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria professional, de 
falsejament de la competència, d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació 
de les persones amb discapacitat, o d'estrangeria, de conformitat amb el que estableix la 
normativa vigent; per infracció molt greu en matèria mediambiental, d'acord amb el que 
estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; en la Llei 22/1988, de 28 de 
juliol, de Costes; en la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la 
Flora i Fauna Silvestres; en la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos; en la 
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus; en el Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de Prevenció i 
Control Integrats de la Contaminació; o per infracció molt greu en matèria laboral o social, 
d'acord amb el que disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció greu prevista 
en l'article 22.2 de l'esmentat text. 
 
c) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit 
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l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb 
la Llei 22/2003 , de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat 
en la sentència de qualificació del concurs. 
 
d) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents. En relació amb el compliment de les seves obligacions 
tributàries o amb la Seguretat Social, es considerarà que les empreses es troben al corrent en el 
mateix quan els deutes estiguin ajornats, fraccionats o se n'hagi acordat la suspensió amb ocasió 
de la impugnació d'aquests deutes. 
 
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l'article 
146 o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver 
incomplert, per causa que li sigui imputable, l'obligació de comunicar la informació que 
correspongui en matèria de classificació i la relativa als registres de licitadors i empreses 
classificades. 
 
f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa 
ferma, d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
o la Llei 58/2003, de 17 de desembre , general tributària. 
 
g) Estar sotmesa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels 
supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres 
del Govern i dels alts càrrecs de l' Administració General de l'Estat o les respectives normes de 
les comunitats autònomes, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal al Servei de les Administracions Públiques o tractar-se de qualsevol dels càrrecs 
electius regulats en la Llei Orgànica 5 / 1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els 
termes que estableix la mateixa. 
 
La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital participin, en els termes i quanties 
establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs a què es refereix el paràgraf 
anterior, així com els càrrecs electes al servei d'aquestes. 
 
La prohibició s'estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, persones vinculades amb 
anàloga relació de convivència afectiva, ascendents i descendents, així com a parents en segon 
grau per consanguinitat o afinitat de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, 
quan es produeixi conflicte d'interessos amb el titular de l'òrgan de contractació o els titulars 
dels òrgans en què s'hagi delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la substitució del 
primer. 
 
h) Haver contractat persones respecte de les quals s'hagi publicat en el "Butlletí Oficial de 
l'Estat" l'incompliment a què es refereix l'article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de 
regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l'Administració General de l'Estat o en les respectives normes de les comunitats autònomes, per 
haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les 
competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el mateix. 
La prohibició de contractar es manté durant el temps que continuï dins l'organització de 
l'empresa la persona contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com 
a alt càrrec. 
 
Aixi mateix, declaro que l’empresa/ri que represento no ha comès cap de les següents conductes 
prohibides davant l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A.U.:  
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i) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, 
o haver impossibilitat l'adjudicació del contracte al seu favor per no complir el que estableix 
l'apartat 2 de l'article 151 dins el termini assenyalat existint frau, culpa o negligència. 
 
j) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els terminis 
previstos en l'article 156.3 per causa imputable a l'adjudicatari. 
 
k) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloent les condicions 
especials d'execució establertes d'acord amb el que assenyala l'article 118, quan l'incompliment 
hagi estat definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu, concorrent dol, culpa o 
negligència en l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o la 
indemnització de danys i perjudicis. 
 
l) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma 
de qualsevol contracte subscrit amb una entitat de les compreses en l'article 3 d'aquesta Llei. 
 
I finalment declara així mateix que l’empresa que representa no es troba en el supòsit de tractar-
se d’una empresa que, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, es pot 
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres 
empreses en les quals hagin concorregut dites prohibicions per contractar. 
 
Alcúdia, ** d’********* de 2016. 
 
       Davant meu: 
El candidat/a seleccionat,    L’autoritat,   
 
 
 
 
Signatura: _________________    Signatura:  
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ANNEX III 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
NO VARIACIÓ CERTIFICAT ROLECE ò RCCAIB 

 
..………..………………………………………………………………………….. (nom i 
llinatges), amb DNI …………………………., amb domicili a efectes de notificacions a 
…………………………………,carrer/plaça.................................................................. 
…………………………..………………………..……………………………………… 
…………………………….……….… número……..……, CP…………………, i 
telèfon………………..….; actuant (en nom propi/o en representació de  
l’entitat......................................, amb NIF: ............................, domiciliada 
a..........................................., carrer/plaça ..........................................., núm.........., segons 
acredita documentalment  
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que les circumstàncies que reflecteixen el certificat del Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades de l’Estat (ò bé el certificat d’inscripció en el Registre de 
Contractistes de la CAIB), establert a l’article 83 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, que ha aportat com a licitador per acreditar bé la seva: personalitat, i/ò 
capacitat d’obrar, i/ò representació, i/ò no trobar-se incurs en prohibicions de 
contractar, i/ò classificació, en el present procediment de contractació per a 
l’adjudicació del CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE TREBALLS DE 
REPARACIÓ URGENT DE CONDUCCIONS, AMB UTILITZACIÓ DE 
MAQUINÀRIA, EN LES XARXES DAIGÜES RESIDUALS I REGENERADES 
GESTIONADES PER EMSA, S.A.U. (T.M. Alcúdia), MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I 
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, no han experimentat cap variació 
fins a la data d’avui, la qual cosa manifesto als efectes oportuns i de conformitat amb 
l’establert a l’article 146.3 del TRLCSP. 
 
 
Alcúdia, __ de ___________ de 2016 
 
 
Signat: ................................... (la/el declarant)         
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SR. PRESIDENT D’EMSA 
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ANNEX IV 
INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR EL “DOCUMENT EUROPEU ÚNIC 

DECONTRACTACIÓ (DEUC)” 
 

 
 

El licitador per tal de presentar, en el Sobre A, de doucmentació administrativa, el 
“Doucmento Europeo Único de contractación(DEUC)”, podrà accedir a aquest 
document de la següent manera:  
 
1r. GUARDAR EL FITXER XML EN EL PC DEL LICITADOR 
El fitxer XML que trobaeu en la pàgina del Perfil del Contractant, s’ha de guardar 
localment a l’ordinador del licitador (aquest fitxer xml és il·legible per l’usuari, una 
vegada obert heu de fer “guadar como” i guardar-lo al PC).  
 
 
2n ENTRAR A L’ADREÇA D’INTERNET HABILITADA PER TAL 
D’EMPLENAR EL DEU I SELECCIONA L’OPCIÓ “SOY OPERADOR 
ECONÓMICO” 
Entrar en la següent adreça d’Internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es 
 
(s’accedeix facilment si directament a traves del navegador, en el cercador, s’indica 
DEUC electrònic) 
 
Una vegada en aquesta pàgina es triarà l’opció “SOY UN OPERADOR 
ECONÓMICO”.  
 
3r.- IMPORTAR EL FITXER XML I COMPLIMENTAR PART II, III, IV I 
FINAL.  
Seguidament assenyalarà el següent:  
-Qué desea hacer: Importar el DEUC.  
-Es carregarà elfitxer XML que havíeu guardat en el vostre PC 
-S’indica el país d’on és el clicitador.  
 
A continuació es mostrà elDEUC amb la part I omplerta. El licitador només haurà de 
completar el que li correspongui de les parts II, III, IV i final.  
 
4t.- EXPORTAR I IMPRIMIR 
Una vegada finalitzat el DEUC podrà exportar-se i guardar-se en l’ordinador i imprimir-
se. Aquest document imprès es signarà per representant legal del licitador, i s’inclourà 
en el Sobre A, de documentació administrativa.  
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ANNEX V 
CARTA DE COMPROMÍS 1 

 
La Sra/El Sr. ...................................................., amb domicili a efectes de notificacions a 
.............................., C/ ........................................................, número ................, amb DNI 
número ...................................., en representació de l’Entitat  ......................................... 
amb NIF ..................................., als efectes de la seva participació a la licitació del 
CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE TREBALLS DE REPARACIÓ URGENT 
DE CONDUCCIONS, AMB UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, EN LES 
XARXES DAIGÜES RESIDUALS I REGENERADES GESTIONADES PER 
EMSA, S.A.U. (T.M. Alcúdia), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA 
 
Es compromet, en cas de resultar adjudicatària del contracte de referència, a realitzar 
sense cap cost per l’Administració, les millores que se citen a continuació:  
 
2) Termini de garantia de les reparacions: 

• En número (6, 12, 18 o 24): .............. mesos 

• En lletres: .......................................... mesos 

3) Termini màxim per a l’inici efectiu de la primera fase de les reparacions en totes les 
actuacions qualificades com a “immediates”: 

• En número (entre 180 i 360 minuts): ............ minuts   

• En lletres: ....................................................... minuts 

4) Termini màxim per al desplaçament de tècnic al lloc de la incidència en totes les 
actuacions qualificades com a “immediates”: 

• En número (entre 60 i 120 minuts): ............ minuts   

• En lletres: ..................................................... minuts 

 
I per què així consti als efectes oportuns, firmo la present: 
 
 
 
Alcúdia, __ de ________ de 2016 
(signatura i segell empresa) 
 

AL SR. PRESIDENT D’EMSA 
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ANNEX VI 
CARTA DE COMPROMÍS 2 

 
La Sra/El Sr. ...................................................., amb domicili a efectes de notificacions a 
.............................., C/ ........................................................, número ................, amb DNI 
número ...................................., en representació de l’Entitat  ......................................... 
amb NIF ..................................., als efectes de la seva participació a la licitació del 
CONTRACTE MIXT DE SERVEIS DE TREBALLS DE REPARACIÓ URGENT 
DE CONDUCCIONS, AMB UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA, EN LES 
XARXES DAIGÜES RESIDUALS I REGENERADES GESTIONADES PER 
EMSA, S.A.U. (T.M. Alcúdia), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA.  
 
 
Es compromet, en cas de resultar adjudicatària del contracte de referència, a adscriure i 
mantenir a disposició de l’execució dels treballs objecte de la present contractació tots 
els mitjans materials necessaris per a la correcte execució de les tasques que siguin 
encomanades, i com a mínim els referits en la prescripció sisena del PPT que regeix la 
present contractació.  
 
 
I per què així consti als efectes oportuns, firmo la present: 
 
 
 

 
 

 
Alcúdia, __ de ________ de 2016 
(signatura i segell empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SR. PRESIDENT D’EMSA 
 
 


