DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA PER AL
SUBMINISTRAMENT D´UN PROGRAMARI (SOFTWARE) DE
GESTIÓ DE DENUNCIES PER A LA ZONA REGULADA
D´APARCAMENTS DE VILADECANS

ANNEX NÚM. 1
DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE REBRE LES
NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS RELACIONADES AMB EL PROCEDIMENT
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació del “Subministrament i
manteniment d´un programari (software) de gestió de denuncies per a la zona regulada
d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”
MANIFESTA:
Que, designa com a correu electrònic en el qual se li efectuaran totes les notificacions i comunicacions
relacionades amb el procediment referenciat, la següent adreça de correu electrònic: ............
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora en que
es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com l’accés al
seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per VIQUAL pels mitjans identificats tindran
tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de “Subministrament i manteniment d´un
programari (software) de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans
(EXP.21.037)”
A ………… de ……………….. de …………

(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 2-A
DEUC
Per a poder complimentar el DEUC el licitador haurà de:
Descarregar l’arxiu DEUC en format xml publicat junt amb el present plec,
Accedir a la direcció https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
Indicar que és un operador econòmic,
Indicar que vol importar un DEUC,
Annexar el fitxer xml de la licitació i complimentar les dades que es sol·liciten tenint en compte
el que s’indica a continuació.
6. Aportar el DEUC degudament complimentat i signat electrònicament pel/pels representants
legals de l’empresa (persona/es amb poder suficient per a presentar la proposició a la licitació).
1.
2.
3.
4.
5.

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions següents:
PART I: relativa a la informació sobre el procediment de contractació i el poder adjudicador:
empleneu-la.
PART II: relativa a la informació sobre l’operador econòmic:
Emplenar apartat A, B i C.
PART III relativa als motius d’exclusió: empleneu-la.
PART IV relativa als criteris de selecció: cal només emplenar el primer incís, en sentit positiu o
negatiu. La resta d’apartats ja consten al Plec. En concret, si s’indica que sí el licitador està
declarant responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica exigida per a
participar en el procediment, que és la següent:
Solvència econòmica i financera:
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima:
a) Volum anual de negocis relatiu als 3 últims anys
b) Ràtio de liquiditat definit com la ràtio entre actiu corrent i passiu corrent, superior a 1
per l’últim exercici tancat i registrat.
S’exclouran de la licitació aquelles empreses amb fons propis negatius i no s’acceptaran
tampoc, malgrat disposin de préstecs participatius
Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
Caldrà documentar una relació dels principals serveis desenvolupats d’igual o semblant
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
darrers tres anys. S’entén com a igual o similar aquells contractes que signifiquin
subministrament de software per a la elaboració de denuncies, poden esser o no
relacionades amb la mobilitat o el transit. Caldrà acreditar com a mínim un servei d’igual o
semblant naturalesa.
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Caldrà justificar de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la indemnització per
riscos professionals per import igual o superior a 30.000,00 € per sinistre.

PART V, relativa a la reducció del nombre de candidats qualificats, no cal emplenar-la.
PART VI, relativa a les declaracions finals: empleneu-la.
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ANNEX NÚM. 2-B
DECLARACIÓ RESPONSABLE INICIAL (en cas de no aportar-se DEUC)
El Sr./La S
ra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació
de ..................................................... (licitador) ......................, en la seva condició de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de
“Subministrament i manteniment d´un programari (software) de gestió de denuncies per a la zona
regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”

DECLARA RESPONSABLEMENT

1.-

Que l’empresa que representa compleix les condicions d’aptitud per a contractar amb el sector
públic establertes legalment.

2.-

Que l’empresa que representa compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència
establerts en el Plec que regula el contracte abans esmentat i està en disposició i es
compromet a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems a requeriment de VIQUAL
dins del termini requerit.

3.-

Que, en concret, declara responsablement que compleix amb la solvència tècnica i econòmica
requerida per a participar en el procediment que és la següent:
Solvència econòmica i financera:

El licitador haurà d’acreditar la següent solvència econòmica i financera mínima:
a) Volum anual de negocis relatiu als 3 últims anys
b) Ràtio de liquiditat definit com la ràtio entre actiu corrent i passiu corrent, superior a 1
per l’últim exercici tancat i registrat.
S’exclouran de la licitació aquelles empreses amb fons propis negatius i no s’acceptaran
tampoc, malgrat disposin de préstecs participatius

Solvència tècnica
El licitador haurà d’acreditar la següent solvència tècnica mínima:
Caldrà documentar una relació dels principals serveis desenvolupats d’igual o semblant
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
darrers tres anys. S’entén com a igual o similar aquells contractes que signifiquin
subministrament de software per a la elaboració de denuncies, poden esser o no
relacionades amb la mobilitat o el transit. Caldrà acreditar com a mínim un servei d’igual o
semblant naturalesa.
Caldrà justificar de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la
indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 30.000,00 € per
sinistre.
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4.-

Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

5.-

Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la
Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans, que està donat d’alta a
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats
subjectes a aquest impost.

6.-

Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació, comporta l’acceptació
incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, tant pel
que fa als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa als annexos
i resta de documentació que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar
adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

7.-

Que el licitador no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap
procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial
similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència, que no ha
sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per
cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la
comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant la VIQUAL
procediment obert indicat realitzo la present declaració.

a l'efecte de prendre part al

A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 3
COMPLIMENT MESURES SOCIALS
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte de “Subministrament i manteniment d´un programari (software) de gestió de denuncies per a
la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”
DECLARA RESPONSABLEMENT
La seva empresa té menys de 50 treballadors
La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i:
-

Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb
discapacitat igual o superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures
alternatives previstes en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.
La seva empresa té més de 250 treballadors i:

-

Està en disposició d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de
l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat
igual o superior al 2% o de l’adopció d’alguna de les mesures alternatives previstes
en l’art.2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril.

-

Està en disposició d’aportar el pla d’igualtat.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per la contractació del subministrament “Subministrament i manteniment d´un
programari (software) de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans
(EXP.21.037)”; realitzo la present declaració.
A ………… de ……………….. de …………
(Segell)
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 4
PROPOSTA ECONÒMICA
El Sr./La Sra. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present proposta en relació
al procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN
PROGRAMARI DE GESTIÓ DE DENUNCIES DE LA ZONA REGULADA DE VILADECANS signa la
present proposta, i es compromet (en nom propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb
estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la quantitat de .............................. €, IVA
exclòs (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual es
compromet el proponent a la prestació del servei):
Els imports següents no inclouen IVA.
Concepte

Llicencia
software

del

Quota
MANTENIMENT
(300,00 €* 12
mesos)
TOTAL

Pressupost base de licitació

Oferta licitador

UNITATS

Preus unitaris

Pressupost
total

Preus
unitaris
oferts

Oferta total

1

7.500,00 €

7.500,00 €

...................
€

...................
€

12

300,00 €

3.600,00 €

...................
€

...................
€

-

-

11.100,00
€

-

...................
€

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L. a
l'efecte de prendre part al procediment obert simplificat per a l’adjudicació del CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’UN PROGRAMARI DE GESTIÓ DE DENUNCIES DE LA ZONA
REGULADA DE VILADECANS signo la present proposta.
A ………… de ……………….. de …………

( Segell )
Signatura

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGÈNCIA DE LES DADES QUE
INCLOU EL REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI)
I D’APTITUD DEL LICITADOR.
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte de “Subministrament i manteniment d´un programari (software) de gestió de denuncies per a
la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”

DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya són
plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines són vigents i quines no ho són,
aportant els documents de les dades no vigents).

2.-

Que els òrgans de govern i administració de l’empresa .......................................... no incorren
en cap dels supòsits de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado o la respectiva norma de la Comunitat Autònoma de
Catalunya, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas o tractar-se de qualsevol càrrec electiu regulat a la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en els termes establerts a
la mateixa.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i
administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb
VIQUAL

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL, a l'efecte de prendre part al
procediment obert per a contractar de “Subministrament i manteniment d´un programari (software) de
gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”; realitzo la
present declaració..
A ………… de ……………….. de …………

(Segell)
Signatura
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 6
(Declaració realitzada mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i
quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat. També s’admetrà la presentació d’aquesta declaració responsable signada
electrònicament pel legal representant del licitador per qualsevol mitjà que permeti acreditar
l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu consentiment, així com garanteixi la integritat i
inalterabilitat del document)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MANCA DE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR
(ARTICLE 71 LCSP)
El Sr. .............................., amb DNI núm........................., actuant en nom i representació de
.....................................................
(licitador)
......................,
en
la
seva
condició
de
................................................. i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte de de “Subministrament i manteniment d´un programari (software) de gestió de denuncies
per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”

DECLARA RESPONSABLEMENT
1.-

Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es
troben inclosos en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar previstes en l’article
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

2.-

Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries, al corrent d'obligacions amb la
Seguretat Social i no té cap deute amb l’Ajuntament de Viladecans ni amb la Generalitat de
Catalunya, que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.

3.-

Que el licitador accepta que la presentació a la present licitació comporta l’acceptació
incondicional del contingut de la documentació que forma part de la present licitació, pel que fa
als plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, com pel que fa a la resta de
documentació que reverteix caràcter contractual; comprometent-se en cas de resultar
adjudicatari, a signar-lo de conformitat i executar-lo en les condicions establertes.

I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de la VIQUAL a l'efecte de prendre part al
procediment obert per la contractació de “Subministrament i manteniment d´un programari (software)
de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”; realitzo la
present declaració.
A ………… de ……………….. de …………

(Segell) Signatura
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT
NO
SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA PER AL
SUBMINISTRAMENT D´UN PROGRAMARI (SOFTWARE) DE
GESTIÓ DE DENUNCIES PER A LA ZONA REGULADA
D´APARCAMENTS DE VILADECANS

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 7
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i segons
les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., Sr.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i
benefici de VIQUAL i fins la suma d’euros ( 5% de l'import del Contracte), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en
el corresponent a l’adjudicació del Contracte de “Subministrament i manteniment d´un programari
(software) de gestió de denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara
el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................
fins a la liquidació per VIQUAL del contracte de serveis esmentat, a pagar amb caràcter incondicional i
dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència
de la xifra fiançada de ( 5% de l'import del Contracte) euros s'expressi en el requeriment, renunciant el
Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats
que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentarse, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers,
qualsevol que aquests fossin.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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ANNEX NÚM. 8
Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial,

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA FIANÇA DEFINITIVA
(intervingut per Notari)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................,
degudament
representat
pel
senyor
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest
acte, segons resulta de ......... ...............................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de
prenedor de l’assegurança, enfront de ............................................................................ en endavant
l’assegurat, fins a l’import de ................. € ( 5% del pressupost del contracte)..............., a efectes de
garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el
Contracte d'adjudicació de “Subministrament i manteniment d´un programari (software) de gestió de
denuncies per a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans (EXP.21.037)”
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a
resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de VIQUAL i a
pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer
efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència del període de garantia
concretat en el plec de clàusules administratives particulars i o en el contracte que es formalitzi al
respecte
A ........................................., el ................. de ........................................... de .............
Signatura:
Assegurador

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del
tractament de les seves dades personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran
únicament tractades per prendre constància de la declaració responsable i gestionar la present documentació
legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran conservades
mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els
seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a
VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar vulnerats els seus drets de protecció de dades pot
presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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