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ANNEX VI: 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A TROBAR-SE AL 
CORRENT DEL COMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN DOS PER CENT DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT O ADOPTAR LES MESURES ALTERNATIVES CORRESPONENTS I AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS ESTABLERTES EN LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA LABORAL, SOCIAL I D'IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES.

En / Na ............................................................ .., amb DNI número ......................... en nom i representació de la Societat ......................................................, amb N.I.F. ................................ a fi de participar en la contractació denominada (indicar el títol del contracte i el lot al qual licita)......................................................................convocada per.................................................................................:
DECLARA sota la seva responsabilitat:
- Que l'empresa a la qual representa dona feina a: (Marqui la casella que
correspongui)

	Menys de 50 treballadors.

50 o més treballadors i (Marqui la casella que correspongui)
	Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat, establerta pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Compleix les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat.

- Que l'empresa a la qual representa, compleix amb les disposicions vigents
en matèria laboral i social.
- Que l'empresa a la qual representa: (Marqui la casella que correspongui)
	Ocupa a més de 50 treballadors i compleix amb l’establert a l'apartat 2 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l’elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.
	 Ocupa a 50 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, 


	compleix amb l’establert a l’apartat 3 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat.


	en aplicació de l'apartat 5 de l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i implantació del pla d'igualtat.



(*) En el cas que es tracti d’una licitació reservada a Centres especials de Treball, la primera de les declaracions es substituirà per la declaració de l’Empresa conforme es tracta d’un Centre Especial de Treball i reuneix els requisits contemplats en l’article 43 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social. 



Data i signatura de l'entitat.



DIRIGIT A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT
















