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Entrada núm.  

Entrada data  

 

 

1.- DADES DE LA PERSONA/EMPRESA SOL·LICITANT 
 

Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

2.- DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
 

Nom i cognoms DNI / NIF /NIE/ 
Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil Telèfon Adreça electrònica 

 

3.- DADES MÍNIMES QUE S’HAN D’APORTAR: 
 

1.- Nom o raó social. 
 

2.- Domicili Social de l'empresari. 
 

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

7.1.- Altres prestacions per inscriure al RELDE d’acord amb les indicacions de l’empresa: 

a) e) 

b) f) 

c) g) 

d) h) 

 

  

8.- Breu descripció de l’activitat o servei que es presta. 
 
Tipus contracte:  
 OBRES 
 SERVEIS 
 SUBMINISTRAMENTS 

 
Descripció: 
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4.- LA SOL·LICITUD HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (no és 
necessària còpia autenticada dels documents si la persona interessada no l’aporta, veure nota al peu1): 
 
 

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 

(de forma potestativa) 

 

Qualsevol altra documentació, estudis, memòries, o informació particular que cregui 

adient l’empresa. 

 

Model 036 
 

 
  

 
1 En virtut de l’art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques,  els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que 
presentin. 
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5.-DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
 

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 

Declaro responsablement que la persona física o jurídica que s’inscriu compleix les 

condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració d’acord amb la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

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 ni la persona física que efectua l’oferta ni la persona 

jurídica que represento, ni cap dels membres dels seus òrgans de govern i 

administració, estan incursos en cap de les prohibicions de contractar, regulades a 

l’article 71.3 de la Llei de contractes del sector públic. 

Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de 

les persones subjecta al règim d’incompatibilitat per a la contractació amb l’Ajuntament 

de Deltebre. 

Que la persona física que efectuarà les ofertes en nom propi o la persona jurídica que 

represento està facultada per a contractar amb l’Ajuntament de Deltebre, ja que 

disposa de les condicions d’aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic 

previstes en la Llei de contractes del sector públic. 

Que es compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel 

que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa. 
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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 en el moment que l’Ajuntament de 

Deltebre així ho sol·liciti. 

 
Declaro responsablement que com a empresari o l’empresa que represento  

 té  no té la consideració de PIME 

 
Son considerades PIMES les següents empreses: 

Categoria de l’empresa Efectiu Volum de negoci Balança general 
Mitjana <250 <=50 milions € <=43 milions € 

Petita <50 <=10 milions € <=10 milions € 

Micro <10 <=2 milions € <=2 milions € 
 

Autoritzo a l’Ajuntament de Deltebre a sol·licitar de l’Agència Estatal i Autonòmica de 
l’Administració Tributaria i/o qualsevol altra 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, així com a consultar les dades del RELI. 

 
SOL·LICITO LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE 
DELTEBRE (RELDE) 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), ___________ de 201_ 
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APLIQUEM LA NOVA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 

Ha entrat en vigor el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 (RGPD) i estem adequant la nostra Política de Privacitat. 

 
És per això que t'informem que continuarem protegint les teves dades, ara segons els 
nous requeriments de la norma europea. 

 
Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 
(RGPD) comporta que: 

 
• El Responsable del Tractament de les teves dades personals és L’ajuntament de 

Deltebre Plaça Vint de Maig,1 43580 Deltebre (ajuntament@deltebre.cat) 
• La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació 

amb l’Ajuntament de Deltebre. 
o La finalitat del tractament és la gestió d’empreses del RELDE per tal de continuar 

en contacte, sol·licitar pressupostos i enviar comunicacions d’interès. 
o La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment 

de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran 
tot el temps en que duri aquest consentiment. 

o Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són 
aquelles que faciliteu per mig de la vostra sol·licitud expressa. 

o Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments 
de l’Ajuntament de Deltebre que ho requereixin per dur a terme les funcions 
pròpies del seu lloc de treball. 

o Les dades seran: Nom o raó social, NIF, Adreça, Telèfon, email, representant, 
DNI, adreça, així com totes aquelles que faciliteu amb el formulari d’inscripció al 
RELDE. 

• Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així 
com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions 
internacionals. 

• Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el 
tractament i portabilitat segons es preveu a la norma. 

o Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves 
dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a 
oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. 

o La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de 
control, Agencia Española de Protección de Datos. 

 
Signo el consentiment del tractament de les dades facilitades i la seva incorporació al fitxer 
RELDE. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), ___________ de 201_ 

 
(Signatura) 


