Àrea d’Afers Interns i Institucionals
Gestió Interna

Ajuntament de Deltebre – Registre - EAC
Entrada núm.
Entrada data

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE
DELTEBRE (RELDE)

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó Social
Adreça
Província

Telèfon mòbil

DNI / NIF
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF /NIE/
Passaport

Adreça
Província

Telèfon mòbil

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

3.- DADES MÍNIMES QUE S’HAN D’APORTAR:
1.- Nom o raó social.

2.- Domicili Social de l'empresari.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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3.- Número d'Identificació Fiscal.

4.- Telèfon fix i/o telèfon mòbil.

5.- Adreça de correu electrònic.

6.- Nom i cognoms i número del Document Nacional d'Identitat de les persones capacitades
legalment per representar i obligar la societat, si s’escau.

7.- Activitats de l'empresa o persona empresària. Classificació que ostenta segons la
Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques o segons la Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques.

8.- Breu descripció de l’activitat o servei que es presta.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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4.- LA SOL·LICITUD HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA DE LA SEGÜENT
DOCUMENTACIÓ:

Marqueu amb una creu
Per al cas d’empresari individual:


Fotocòpia autenticada del DNI.

Si l'empresa fos persona jurídica, còpia autenticada de:


Escriptura

de

constitució

i

posteriors

modificacions,

si

s’escau,

degudament inscrites al Registre Mercantil.

Per al cas de persones que compareguin en nom d'altri o com a representant:


Fotocòpia validada del NIF





Poder validat pel Secretari de la Corporació o altre document que acrediti



la representació de la societat, tret que aquest estigui inclòs en l’escriptura
de la constitució o modificació d’aquesta.


Còpia autenticada del DNI representant.

Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica,
d’acord amb els articles següents (veure art. 21 i 22 del RELDE)
Qualsevol altra documentació, estudis, memòries, o informació particular que cregui
adient l’empresa.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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5.-DECLARACIÓ RESPONSABLE:

MARQUEU AMB UNA CREU LA DECLARACIÓ RESPONSABLE DESPRÉS DE
LLEGIR ATENTAMENT
Declaro responsablement el meu compromís i el de l’empresa que represento,
davant una autoritat administrativa -que pot ser el mateix Secretari/a de la
corporació-:


D'actualitzar, quan sigui oportú, els documents corresponents, i sempre
abans de la seva caducitat.



Que en tant no es substitueixin uns per uns altres, els documents dipositats
conserven plena vigència

Reconec expressament que sóc coneixedor/a que l’incompliment del compromís
precedent ocasionarà la baixa en el Registre d’Empreses Licitadores de l’empresa
que represento.
Declaro responsablement que com a empresari o l’empresa que represento no
es troba incursa en cap de les prohibicions per contractar previstes a l’article 60
del TRLCSP.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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Declaro responsablement que com a empresari o l’empresa que represento es
troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, sense perjudici de l'obligació d'acreditar aquesta situació als casos
d'adjudicació efectiva dels contractes administratius.

Declaro responsablement que com a persona física o jurídica disposo de seu o
centre de treball al municipi, o bé un 75% o més de la plantilla és formada per
persones empadronades al municipi. (ÚNICAMENT per a empreses que
compleixin aquests requisits, la resta es podran inscriure al RELDE ANNEX)

Autoritzo _____1 a l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar de l’Agència Estatal
d’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, les dades
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, als efectes
exclusius de comprovació dels requisits establerts per tal de contractar amb
l’administració.

(signatura)

1

SÍ o NO

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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SOL·LICITO LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE
DELTEBRE (RELDE)
_______________,

de/d’

de 20

Signatura,

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
informem què les seves vostres seran incorporades en el fitxer del Registre General de l’Ajuntament de
Deltebre per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’Ajuntament de
Deltebre i podrà dirigir-se personalment o per correu convencional, per exercir el seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

