
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PERSONA JURÍDICA 

 
Relativa a la legitimació de l’empresari persona jurídica  

per contractar amb el Comú d’Escaldes-Engordany 
 
El/els/la/les senyor/s/a/es ___________________________________________________________, 
en representació de la societat “______________________________________________________”, 
titular del comerç/despatx professional “_______________________________________________”, 
licitadora en l’expedient de contractació núm. ____________ per a l’adjudicació del contracte ______ 
________________________________________________________________________________ 
 

DECLARO/EM sota la meva/nostra responsabilitat que: 
 
1.- Exerceixo/exercim la deguda representació de la societat per presentar la proposta a la licitació 
de referència, en la meva/nostra qualitat de representant/s legal/s o en mèrits dels poders conferits 
per la mateixa, segons escriptura autoritzada pel notari ____________________ en data 
________________ sota el número ______ de protocol.  
 
2.- La societat que represento/em està vàlidament constituïda i disposa de capacitat jurídica i d’obrar 
i de l’habilitació empresarial o professional per a exercir l’activitat objecte del contracte, compresa en 
les activitats pròpies del comerç o despatx professional del que és titular i donada d’alta en el/s 
Registre/s corresponent/s.  
 
3.- La societat que represento/em compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional exigits o, si s’escau, disposa de la classificació administrativa de contractista 
corresponent.  
 
4.- La societat que represento/em, o en els supòsits de les lletres a) i f) el/s seus representant/s 
legal/s, administrador/s i/o soci/s amb una participació significativa, no incorre/n en cap de les 
següents prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a l’article 13 de la Llei 14/2022, del 
12 de maig, de contractació pública:  

a) Haver estat condemnat/s/da/des mitjançant sentència ferma per delictes contra la 
Constitució, de sedició, de terrorisme, contra la pau i la independència del Principat, contra 
la funció pública, contra la comunitat internacional i contra la propietat, o de falsedat.  

b) Haver estat sancionada amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria professional 
que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de la 
competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les 
persones amb discapacitat; o per una infracció molt greu en matèria mediambiental de 
conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per una infracció molt greu en 
matèria laboral o social, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 

c) Estar declarada en concurs de creditors, en fallida o insolvent en qualsevol procediment.  
d) No estar al corrent de les obligacions en matèria tributària o de la Seguretat Social o ser 

deutora de les administracions públiques per qualsevol altre concepte, un cop 
transcorreguts el període de pagament voluntari, contractual o legal i els ajornaments, 
fraccionaments o suspensions concedits.  

e) Haver estat declarada responsable per decisió ferma, durant els tres anys anteriors, de la 
resolució de qualsevol contracte subscrit amb el sector públic.  

f) Formar part del personal al servei dels poders adjudicadors enumerats a l’article 2 de la 
Llei -és a dir, l’Administració general, els comuns i els quarts, els organismes autònoms i 
les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats que no operin en condicions 
normals de mercat i en règim de lliure competència amb una participació pública en el 
capital social superior al 50% o controlades pel sector públic i les fundacions del sector 
públic-, a títol de funcionari, treballador públic, relació especial, relació laboral, directiu o 
membre del poder adjudicador o dels seus òrgans de direcció. 

g) No disposar de la classificació administrativa adequada en els casos en què és exigible. 



h) Haver estat qualificada de forma ferma com a defectuosa l’execució de dos obres 
contractades en el decurs dels darrers set anys amb el sector públic d’acord amb el que 
estableix l’article 79 de la Llei, o haver mostrat deficiències significatives i persistents en 
l’execució d’un contracte de serveis, concessió de serveis o subministraments. En aquest 
cas la inhabilitació del contractista dura tres anys. 

 
5.- Que l’adreça de correu electrònic per rebre notificacions relacionades amb l’expedient de 
contractació de referència és la següent: _______________________________________________ 
 
 
I perquè consti, signo/em aquesta declaració sota la meva/nostra responsabilitat, a 
__________________ el dia __ de __________ del 202_. 
 
 
 
(Segell) 
(Signatura/es) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PERSONA FÍSICA 

 
Relativa a la legitimació de l’empresari persona física  
per contractar amb el Comú d’Escaldes-Engordany 

 
 
El/els/la/les senyor/s/a/es __________________________________________________________, 
titular/s del comerç/despatx professional “______________________________________________”, 
licitador/s/a/es en l’expedient de contractació núm. ____________ per a l’adjudicació del contracte _ 
________________________________________________________________________________ 
 

DECLARO/EM sota la meva/nostra responsabilitat que: 
 
1.- Disposo/em de capacitat jurídica i d’obrar i de l’habilitació empresarial o professional per a l’exercici 
legal de l’activitat objecte del contracte, compresa en les activitats pròpies del comerç o despatx 
professional del que soc/som titular/s i donada d’alta en el/s Registre/s corresponent/s. 
 
2.- Compleixo/complim els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits 
o, si s’escau, disposo/em de la classificació administrativa de contractista corresponent.  
 
3.- No incorro/em en cap de les següents prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a 
l’article 13 de la Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública:  

a) Haver estat condemnat/s/da/des mitjançant sentència ferma per delictes contra la Constitució, 
de sedició, de terrorisme, contra la pau i la independència del Principat, contra la funció 
pública, contra la comunitat internacional i contra la propietat, o de falsedat.  

b) Haver estat sancionat/s/da/des amb caràcter ferm per una infracció greu en matèria 
professional que posi en dubte la meva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de 
la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les 
persones amb discapacitat; o per una infracció molt greu en matèria mediambiental de 
conformitat amb el que estableix la normativa vigent; o per una infracció molt greu en matèria 
laboral o social, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 

c) Estar declarat/s/da/des en concurs de creditors, en fallida o insolvent en qualsevol 
procediment.  

d) No estar al corrent de les obligacions en matèria tributària o de la Seguretat Social o ser 
deutor/s/a/es de les administracions públiques per qualsevol altre concepte, un cop 
transcorreguts el període de pagament voluntari, contractual o legal i els ajornaments, 
fraccionaments o suspensions concedits.  

e) Haver estat declarat/s/da/des responsable/s per decisió ferma, durant els tres anys anteriors, 
de la resolució de qualsevol contracte subscrit amb el sector públic.  

f) Formar part del personal al servei dels poders adjudicadors enumerats a l’article 2 de la Llei, 
és a dir, l’Administració general, els comuns i els quarts, els organismes autònoms i les entitats 
parapúbliques o de dret públic, les societats que no operin en condicions normals de mercat 
i en règim de lliure competència amb una participació pública en el capital social superior al 
50% o controlades pel sector públic i les fundacions del sector públic, a títol de funcionari, 
treballador públic, relació especial, relació laboral, directiu o membre del poder adjudicador o 
dels seus òrgans de direcció. 

g) No disposar de la classificació administrativa adequada en els casos en què és exigible. 

h) Haver estat qualificada de forma ferma com a defectuosa l’execució de dos obres 
contractades en el decurs dels darrers set anys amb el sector públic d’acord amb el que 
estableix l’article 79 de la Llei, o haver mostrat deficiències significatives i persistents en 
l’execució d’un contracte de serveis, concessió de serveis o subministraments. En aquest cas 
la inhabilitació del contractista dura tres anys. 

4.- Que l’adreça de correu electrònic per rebre notificacions relacionades amb l’expedient de 
contractació de referència és la següent: ______________________________________________ 



I perquè consti, signo/em aquesta declaració sota la meva/nostra responsabilitat, a 
_________________, el dia __ de __________ del 202_. 

 
(Segell) 
(Signatura/es) 


