
 
DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE 
2 TORNS D’ACCÈS A ATRIUM VILADECANS 
 

 
 

 
 

 

 
DOC. ANNEXA AL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT Pàg.  1 de 1 

 

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 OBERT SIMPLIFICAT PER 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
POSADA EN MARXA DE 2 TORNS D’ACCÈS A ATRIUM VILADECANS (Exp. 22/252). 
 
 
 

DECLARA RESPONSABLEMENT 
 

 La seva empresa té menys de 50 treballadors 
 

 La seva empresa té entre 50 i 250 treballadors i: 
 

- Està en condicions d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de 
l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats 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 condicions d’aportar documentació acreditativa conforme la plantilla de 

l’empresa està integrada per un nombre de treballadors discapacitats 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. 

- Aporta una pla d’igualtat. 
 
I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant Viladecans Qualitat, S.L. a l'efecte de 
prendre part al PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE 
2 TORNS D’ACCÈS A ATRIUM VILADECANS (Exp. 22/252); realitzo la present declaració. 
 
A  ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura electrònica 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets digitals, 
així com 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 lopd@vigem.cat 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) 
  


