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Document únic d’autorització de contractistes
Ens heu de retornar correctament omplert i signat electrònicament el present document. S’ha de
presentar per registre electrònic de l’Ajuntament de Castellbisbal. Informació i accés al tràmit:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10173&pes_cod=2&ent_id=2&idioma=2

Identificació del contracte
Expedient municipal número:
Objecte del contracte:

Identificació del contractista
Cognoms i Nom / Raó Social:
NIF / CIF:
Adreça de correu electrònic a efectes
de comunicacions i notificacions:
Adreça postal
població

(via,

codi

postal

i

Telèfon mòbil de contacte
Telèfon fix de contacte:
Nom i càrrec del representant que
signa el document electrònicament:
Autorització de consulta de dades fiscals i tributàries
De conformitat amb el que estableix l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, (marqueu amb una X el
que procedeixi)
autoritzo /
no autoritzo a l’Ajuntament de Castellbisbal perquè pugui
consultar i obtenir directament de les Administracions Públiques competents, els certificats
acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i
perquè comprovi l’adequat compliment
de totes les condicions necessàries per a la gestió
comptable i pagament al creditor i que no s’incorre en cap de les prohibicions i limitacions
imposades per la legislació vigent.
En cas de no autoritzar a l’Ajuntament per
a
la
consulta
de
dades
d’altres administracions públiques, la persona física o jurídica adjudicatària haurà de
presentar la documentació acreditativa necessària per a la tramitació d’aquesta sol·licitud
(documents originals

electrònics):

−
−

Certificat acreditatiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
Certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social

Declaro sota la meva responsabilitat que ni jo ni la persona jurídica que represento no està incursa en
cap de les prohibicions per a contractar amb les administracions públiques de l’art. 71 de la Llei 9/2017
, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014; article que conec i que, en cas de concórrer amb posterioritat qualsevol de les
circumstàncies allí indicades, em comprometo a posar en coneixement de l’Ajuntament de
Castellbisbal als efectes procedents.
Notificacions electròniques
Confirmo que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions, notificacions o comunicacions
electròniques mitjançant el servei eNotum en el procés de contractació i, si escau, d’execució del
contracte és la indicada més amunt. El telèfon mòbil de contacte és l’indicat més amunt.
Per practicar les notificacions electròniques, el document identificatiu (NIF/ NIE/ CIF/ Passaport) de la
persona autoritzada en rebre-les i que té vinculat amb aquest document identificatiu un certificat
electrònic vàlid per poder-se identificar i signar la notificació electrònica és:
________________________________________________________________________________
El nom de la persona física o jurídica vinculada amb el document identificatiu és:
________________________________________________________________________________

Comunicació de dades del creditor pels pagaments
En el cas que prèviament no haguéssiu facturat a l’Ajuntament de Castellbisbal, o que les dades
bancàries anteriorment comunicades s’hagin modificat, heu de presentar al registre electrònic de
l’Ajuntament, de forma separada a aquest document, el document d’alta de creditors correctament
omplert i signat obligatòriament amb signatura electrònica, acompanyat obligatòriament del certificat
de titularitat bancària original electrònic emès per l’entitat bancària. Podeu accedir al formulari
corresponent i al tràmit a l’adreça:
https://oficinavirtual.castellbisbal.cat/portalCiutada/portal/literal.do?opc_id=10205&pes_cod=2&ent_id=2&idioma=2 .
(Marqueu amb una X on correspongui):
Declaro que no hi ha variació respecte a les dades bancàries ja facilitades prèviament
a l’Ajuntament.
Presentaré el document d’alta de creditors per nou creditor o modificació de dades.

Informació sobre presentació de Factures Electròniques
En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic, i de l’Ordre HAP/1650/2015, per la que es modifica

l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, en la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre
comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, les
factures hauran de ser presentades en format electrònic.
L’enllaç de la nostra bústia per a
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=205

dipositar

les

factures

en

format

electrònic

és:

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els codis
corresponents a l’Ajuntament de Castellbisbal són els següents:
Oficina comptable:
Òrgan gestor:
Unitat tramitadora:

L01080543
L01080543
L01080543

Per a qualsevol
consulta
intervencio@castellbisbal.cat

o

aclariment,

podeu

dirigir

un

correu

electrònic

a:

Observacions

Podeu incorporar les observacions que creieu necessàries:

_________________________________________________________________________________

Lloc i data de signatura del document:
________________________________________

Heu de signar electrònicament aquest document:

