
 
 
 
OBLIGATORIETAT PRESENTACIÓ DEUC. 
 
 
Per acord de la Junta de Goven de 6 de juny de 2018 s’ha declarat d’aplicació general i obligatòria per a totes les 
licitacions que celebri l’Ajuntament de Palma la substitució de la documentació administrativa acreditativa dels 
requisits previs, per una declaración responsable ajustada al DEUC, document europeu únic de contractació, que 
haurà d'estar signada i amb la corresponent identificació, en què el licitador posi de manifest el següent: 
 
 
1r Que la societat està vàlidament constituïda i que d'acord amb el seu objecte social pot presentar-se a la licitació, 
així com que el signant de la declaració ostenta la deguda representació per a la presentació de la proposició i 
d'aquella. 
 
2n Que compta amb la corresponent classificació, si escau, o que compleix els requisits de solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional exigits, en les condicions que estableixi el plec de conformitat amb el formulari 
normalitzat del document europeu únic de contractació a que es refereix l'article següent. 
 
3r Que no està sotmesa a cap prohibició de contractar per si mateixa ni per extensió com a conseqüència de 
l'aplicació de l'article 71.3 de la LCSP. 
 
4t La designació d'una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions. 
 

5è En el cas de sol·licituds de participació en els procediments restringit, de licitació amb negociació, en el diàleg 
competitiu i en el d'associació per a la innovació, es posarà de manifest addicionalment que es compleix amb els 
requisits objectius de solvènciaestablerts al plec. 
 
6è En els casos en què l'empresari recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses, cadascuna d'elles també haurà 
de presentar una declaració responsable en la qual figuri la informació pertinent per a aquests casos. 
 
7è En tots els supòsits en què en el procediment s'exigeixi la constitució de garantia provisional, s'aportarà el 
document acreditatiu d'haver-la constituït. 
 
8è En tots els supòsits en què diversos empresaris concorrin agrupats en una unió temporal, s'aportarà una 
declaració responsable per cada empresa participant a més del compromís de constituir la unió temporal per part 
dels empresaris que siguin part de la mateixa. 
 
9è A més de la declaració responsable a què es refereix la lletra a) anterior, les empreses estrangeres, en els casos 
en què elcontracte s'hagi d'executar a Espanya, hauran d'aportar una declaració de submissió a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyolsde qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau,al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador. 
 
10è Quan el plec prevegi la divisió en lots de l'objecte del contracte, si els requisits de solvència econòmica i 
financera o tècnica iprofessional exigits variaran d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada 
lot o grup de lots a què es apliquinels mateixos requisits de solvència. 
 
11è Per el cas que el licitador presenti la documentació acreditativa dels requisits anteriors, serà requerit per un 
termini de tres dies perquè presenti la declaració responsable ajustada al DEUC document europeu únic de 
contractació. Una vegada presentada dita declaració responsable, li serà retornada la documentació presentada, en 
cas d’incompliment del requeriment serà exclòs de la licitació. 
 
12è Per poder emplenar l'Annex referit a la declaració responsable mitjançant el model normalitzat Document Únic 
Europeu de Contractació (DEUC) haurà de seguir els següents passos: 
 
1. Obrir el següent link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ESPD 
2. Seleccionar l'idioma "espanyol". 
3. Seleccionar l'opció "sóc un operador econòmic". 
4. Seleccionar l'opció "importar un DEUC". 
5. Carregar el fitxer DEUC.xml que prèviament s'ha descarregat al seu equip (pas 1). 
6. Seleccioneu el país i pitgi "següent". 
7. Emplenar els apartats del DEUC corresponents. 
8. Imprimir i signar el document 


