
 

 

 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El    senyor/a..........................................................................,    amb    DNI núm. 
.............................., com a representant / president de l’entitat sense ànim de 
lucre o associació......................................................................................segons 
consta en els seus estatuts fundacionals i actes de nomenament, DECLARA 
sota la seva responsabilitat, que l’esmentada entitat / associació, amb la  
finalitat de portar a terme la instal·lació de Bars amb motiu de la cessió d’ús 
comú especial per al servei de bar amb motiu activitats promogudes per 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: 

 
a) que les dades, sobre l’entitat / associació que represento, que consten en el 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament no han sofert / han sofert canvis 
respecte la darrera vegada que es van presentar i estan vigents. 

 
(Triar l’opció correcte i cas d’haver-ne modificat alguna o si ja no són vigents, 
caldrà aportar la documentació acreditativa dels canvis en aquest moment o en 
en el termini de 5 dies des de la publicació o notificació de l’acord d’adjudicació 
de les cessions dels espais per instal·lar un bar) 

 
b) Que l’entitat / associació està facultat/ada per contractar amb l’Administració, 
ja que té la capacitat d’obrar requerida, les condicions d’aptitud i no es troba 
incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en 
l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
En aquest sentit, autoritzo / a l’Ajuntament a que obtingui 
per mitjans electrònics de les dades necessàries per a la comprovació de 
l’exposat anteriorment. 

 
c) Que es disposarà, en el moment en què es porti a terme l’activitat de bar, de 
les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i complirà tots els requisits i 
obligacions exigits per la normativa vigent per a la seva obertura, instal·lació i 
funcionament. 

 
d) Declaro conèixer les Bases que regeixen la cessió d’ús comú especial per al 
servei de bar amb motiu activitats promogudes per l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts i que l’entitat / associació es compromet a executar l’activitat amb 
subjecció a les mateixes, complint amb totes les obligacions i requisits recollits 
en les esmentades bases, entre elles l’obligació de contractar una assegurança 
multirisc específica de responsabilitat civil per l’activitat de bar que durà a 
terme, que entregarà abans de la realització de l’activitat al Responsable de 
l’Activitat. 

no autoritzo□

□ □ 

□ 



 

e) Que l’entitat / associació està al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el què 
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 
d’octubre. 

 

□ autoritzo no autoritzo□ f) Que / a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a 
l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents: Comprovació amb la 
AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que estableixen 
els articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre). 

 
g) Que l’entitat / associació es donarà d’alta, abans de realitzar l’activitat de bar,  

  en el cens d’empresaris d’Activitats Econòmiques d’Hisenda (model 036). 
 
h) Que l’entitat / associació es compromet a que mentre duri l’activitat de bar 
sempre hi haurà com a mínim 1 persona present que disposi del certificat de 
Manipulació d’aliments en vigor. Cas que no es compleixi aquest requisit no 
elaborarà aliments per a ser comercialitzats. 

 
i) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a 
disposició de les notificacions i comunicacions electròniques mitjançant el 
servei e-NOTUM; la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions 
electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s on rebre els avisos 
esmentats, així com, si escau, la contrasenya d’un sol ús per accedir a les 
notificacions; són: 

 
Persona autoritzada* NIF/NIE/CIF/Pa

ssaport* 
Correu electrònic* Mòbil* 

    

 
*Camps obligatoris. 

 
Forma de practicar les notificacions: S’enviarà al correu electrònic que heu 
designat l’adreça o enllaç de l’espai de notificacions electròniques de 
l’Ajuntament, on podreu accedir a la notificació. El sistema enviarà al telèfon 
mòbil que heu facilitat en la sol·licitud un SMS amb la paraula de pas, que 
haureu d’introduir per accedir al contingut de la notificació. El NIF que haureu 
d’introduir és el de l’empresa. 
Si el correu electrònic o telèfon mòbil que heu facilitat a efectes de notificació 
quedés en desús, heu de comunicar-ho a l’Ajuntament per tal fer la modificació 
corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 



 

 

j) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la 
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i 
la resta de documentació requerida per a la cessió 

 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 

 
 
Sant Vicenç dels Horts de/d’ de 20  
 
Signatura del/de la declarant 



 

 

ANNEX II  
 
 
Cada entitat o associació presentarà la seva proposició, on farà constar la 
preferència en les cessions i activitats on volen participar segons el model 
següent: 

 
“L’entitat està 
interessada en la cessió d’ús especial per a la instal·lació d’un Bar amb motiu de 
l’activitat següent, amb l’ordre de preferència que es detalla a continuació essent 
l’opció 1 la preferent respecte a la opció 2: 

 
1) OPCIÓ 1: 

 
 

2) OPCIÓ 2: 
 
* Accepto l’adjudicació d’una barra de bar diferent a les opcions escollides, en el cas 
de que no hagi obtingut cap de les opcions triades: 

 

SI NO 
 
 

* Disposo la voluntat de poder tenir l’adjudicació de més d’un bar en el cas de què 
quedin vacants : 

 

SI NO 
 

I per què consti, signo aquesta sol·licitud. 
 
 
Sant Vicenç dels Horts de/d’ de 20 
 
Signatura del/de la declarant que representi l’entitat o associació 
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