
Annex 06 B 

Model de declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) a complimentar per part 

d’intervinents en la contractació com a contractistes i subcontractistes (en cas de resultar 

adjudicataris) 

Expedient: ______________ 

Contracte: _______________ 

En/Na _______________________________________________ amb DNI _____________ 

que actua en nom i representació de l’empresa ________________________, amb NIF 

________________, declara responsablement: 

 

Primer. Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa vigent 

d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen l’article 61 del 

Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 

(Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

Segon. Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al contracte 

referit a l’encapçalament. 

Tercer. Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de la 

contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir. 

Quart. Que es compromet a comunicar amb la major brevetat possible, directament a l’òrgan 

de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es 

trobi o de què tingui coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva 

execució. 

Cinquè. Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les regles de 

conducta definides en la present declaració, així com les establertes al Plec de Clàusules 

Administratives, pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de 

l’article 71 LCSP. 

Sisè. Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les empreses 

subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides es 

consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt 

greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la 

previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 

211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la 

previsió de l’article 71.2.c). 

(Data i signatura, nom complet i DNI) 

 


