DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
PERSONES FÍSIQUES

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
PERSONAS FÍSICAS

NOM I COGNOMS i / NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

EN QUALITAT DE (interesasat, en representació de …) / EN CALIDAD DE (interesado, en
representación de …)

C:I:F:

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

LOCALITAT I PROVINCIA / LOCALIDAD Y PROVINCIA

TELÉFON / TELÉFONO

C. POSTAL

FAX

DECLARA:

DECLARA:

1. Que no se estroba compresa en cap de les causes de
prohibició i incompatibilitat per a contractar amb l’Administració
regulades en l’articlé 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.

1.
Que no se halla comprendida en ninguna de las causas
de prohibición e incompatibilidad para contratar con la
Administración reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
2.
Que se encuentra dada de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas, declarando así mismo la vigencia del
alta.
3.
Que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Estatal, con la
Administración Autonómica Valenciana, y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, en
caso de ser propuesta como adjudicataria provisional del contrato,
a aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de tales
circunstancias en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de la adjudicación provisional, en
los términos establecidos en el artículo 135 de la Ley de
Contratos del Sector Público. A los efectos de acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social se autoriza a esta Entidad a solicitar estos datos de forma
telemática a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la
Tesorería General de la Seguridad Social

2 . Que es troba donada d'alta en l'Impost d'Activitats
Econòmiques, declarant així mateix la vigència de l'alta.
3 . Que es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries amb l'Administració Estatal, amb l'Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics, si escau amb l'Administració Autonòmica
Valenciana, i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, comprometent-se, en cas de ser proposada
com adjudicatària provisional del contracte, a aportar la
documentació acreditativa del compliment de tals circumstàncies
en el termini de quinze dies hàbils a contar des de l'endemà a la
publicació de l'adjudicació provisional, en els termes establerts en
l'article 135 de la Llei de Contractes del Sector Públic. A l'efecte
d'acreditar el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social s'autoritza a aquesta Entitat a sol·licitar
aquestes dades de forma telemàtica a l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat
Social

Valéncia / Valencia, ….. de/d’ ………………. De 20 …
Signatura de la persona declarant / Firma de la persona declarante

i

Les dades facilitades per Vè. En aquest formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l'Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les
funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb
la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Vè.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de
l'Entitat.Metropolitana.
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Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a formar parte de
los ficheros automatizados propiedad de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el
ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Ud. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el
Registro General de Entrada de la Entidad.Metropolitana.

