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DECLARACIÓ JURADA EMPRESES 

1.-DADES DE LA PERSONA DECLARANT:

1ER COGNOM 2N COGNOM

NOM DNI

EN REPRESENTACIÓ DE L'EMPRESA NIF

Telèfon de contacte Mòbil Adreça electrònica

2.- DECLARO:
Que ni  jo,  com a persona firmant d'aquest document,  ni  l'empresa a què represento ni  els administradors ni  els representants  
d'aquesta estem incursos en cap limitació, incapacitat, prohibició o incompatibilitat per a contractar amb l'administració. Per tant, no 
concorre cap circumstància que incapacite per a contractar-hi, de les previstes en els articles 54 a 60 del text refós de la Llei de 
Contractes de Sector Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE de 16/11/2011). A més, la 
persona física/jurídica representada està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents.
Així mateix, em comprometo a aportar els certificats requerits en els articles 13 i 14 del Reglament General de Contractes de les  
Administracions Públiques, abans de la contractació.

3.- SIGNATURA :
Data:
Lloc:
Signatura:

4.- OBSERVACIONS:
Aquesta declaració responsable l'ha de subscriure l'òrgan de direcció o la representació competent de l'empresa o societat i ha 
d'atorgar-se davant Presidència, un notari públic o un organisme professional qualificat, tret que s'opte per qualsevol dels mitjans 
previstos en l'article 73 de text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quan es tracte d'empreses d'estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estiga prevista en la legislació de l'estat 
respectiu, la present declaració pot també ser atorgada davant una autoritat judicial.
Tot això, d'acord am l'establert en l'article 73 TRLCSP.
 
5.- POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES:
Les  dades  que  heu  facilitat  s'inclouran  en  un  fitxer  de  titularitat  de  l'OACSE,  la  finalitat  del  qual  és  gestionar  les  peticions 
manifestades en el present document.
Així  mateix,  us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret  que siguen comunicades ales entitats 
públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos  
en la Llei.
D'acord amb el  que disposa la Llei  Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  podeu exercitar els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre 
DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló - 
LOPD, c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bé entregant una sol·licitud personalment davant el Registre 
d'Entrada de l'Ajuntament, amb l'exhibició del DNI original o un document  equivalent.
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D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la presentació d'esta sol.licitud implica l'autorització del tractament automatitzat de les dades que hi conté i, si escau,  
l'intercanvi d'aquestes amb altres administracions públiques o entitats institucionals. 
Així mateix, és obligatori emplenar totes les dades que es sol.liciten. La persona titular d'aquestes té dret a accedir a la informació i pot sol.licitar que es modifique o cancel.le. Per a aquest propòsit, podrà utilitzar qualsevol dels mitjans que  
l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats pose a la seua disposició.


