
ANNEX 0 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR, INDICANT 
QUE COMPLEIX LES CONDICIONS ESTABLERTES 
LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ.  
 
 
LICITACIÓ:  
 
EXPEDIENT NÚM: 
 
EMPRESA LICITADORA: 
 
CIF: 
 
DOMICILI: 
 
DIRECCIÓ CORREU ELECTRÒNIC PER A NOTIFICACIONS: 
 
REPRESENTANT LEGAL: 
 
DNI: 
 
 

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 
 
PRIMER.-  Que l’empresa licitadora està en possessió de la personalitat i capacitat jurídiques per 
concorre a la licitació i que l’objecte social contingut als seus estatuts s’ajusta a l’objecte del 
contracte que es licita. 
 
SEGON.- Que el sotasignant és el representant legal de l’empresa licitadora i té capacitat abastament 
per presentar i signar la documentació  i l’oferta comprometent-se en nom de la representada. 
 
TERCER.- Que la empesa licitadora compleix els requisits de solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional exigits per concorre a la licitació, i si escau, estar en possessió de la 
classificació exigida i aquesta es troba vigent. 
 
QUART.- Que l’empresa representada i el sotasignant no es troben en cap dels casos d’incapacitat i 
incompatibilitat que determina l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el tex refos de la Llei de contractes del sector públic, que a continuació es transcriu: 
 
1. No podran contractar amb el sector públic les persones en què es doni alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, corrupció 

en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i exaccions 
il·legals, delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes socials, malversació, 
receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a pena 
d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de 
contractar afecta les persones jurídiques els administradors o representants de les quals, amb el 
seu càrrec o la seva representació vigents, estiguin en la dita situació per actuacions realitzades en 



nom o en benefici de les esmentades persones jurídiques, o en les que es donin les condicions, les 
qualitats o les relacions que requereixi la corresponent figura de delicte per ser-ne subjecte actiu. 

 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol 

procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el 
període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs. 

 
c) Haver estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, 

en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no 
discriminació de les persones amb discapacitat o per infraccions en matèria de prevenció de riscs 
laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, així com la infracció greu 
prevista a l’article 22.2 del mateix, o per infracció molt greu en matèria mediambiental, d’acord 
amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el Texte 
Refos de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de Projectes; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 
silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 
d’abril, de residus; el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

 
d) No estar al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social 

imposades per les disposicions vigents, en els termes que reglamentàriament es determinin. 
 
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article 

146.1.c) o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i solvència, o haver 
incomplert, per causa que li sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació prevista a 
l’article 70.4 i al 330. 

 
f) Estar afectats la persona física o els administradors de la persona jurídica per algun dels supòsits 

de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern 
i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de 
qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en els termes que s’hi estableixen. 

 
La prohibició afectarà les persones jurídiques en el capital de les quals participin, en els termes i 
les quanties establertes a la legislació esmentada, el personal i els alts càrrecs de qualsevol 
administració pública, així com els càrrecs electes al servei d’aquestes. 
 
La prohibició s’estén igualment, en ambdós casos, als cònjuges, a les persones vinculades amb 
anàloga relació de convivència afectiva i als descendents de les persones a què es refereixen els 
paràgrafs anteriors, sempre que, respecte dels darrers, les esmentades persones en tinguin la 
representació legal. 

 
g) Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat al Butlletí Oficial de l’Estat 

l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de 
l’Estat, per haver passat a prestar serveis a empreses o societats privades directament relacionades 
amb les competències del càrrec exercit durant els dos anys següents a la data de cessació en 
aquest. La prohibició de contractar es manté durant el temps que roman dins  l’organització de 
l’empresa la persona contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar des de la cessació 
com a alt càrrec. 

 



2. A més de les previstes a l’apartat anterior, són circumstàncies que impedeixen als empresaris 
contractar amb les administracions públiques les següents: 
 
a) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de 

qualsevol contracte subscrit amb una administració pública. 
 

b) Haver infringit una prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions públiques. 
 
c) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa, d’acord 

amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributari. 

 
d) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació o 

haver impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte al seu favor per no complir l’article 
151.2 dins el termini assenyalat existint frau, culpa o negligència. 

 
e) Haver incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb 

l’article 118, quan l’esmentat incompliment hagi estat definit als plecs o al contracte com a 
infracció greu d’acord amb les disposicions desenvolupament d’aquesta Llei, i es presenti frau, 
culpa o negligència a l’empresari. 

 
3. Les prohibicions de contractes afecten també les empreses de les quals, per les persones que les 
regeixen o d’altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o deriven, per transformació, 
fusió o successió, d’altres empreses en les quals hagin concorregut aquelles. 
 
CINQUÈ.- Que en el marc del Procediment per a la coordinació d’activitats empresarials de 
l’Ajuntament de Palma l’empresa licitadora compleix amb el següent: 

 
- La normativa vigent en matèria de prevenció 
- Els treballadors de l’empresa han rebut la informació i la formació de riscs del lloc de feina. 
- Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar. 
- Aportaré la llista dels riscs específics que l’empresa pugui originar en el desenrotllament de 

l’activitat als centres de l’Ajuntament. 
- Informaré l’Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a conseqüència 

dels riscs de les activitats concurrents. 
- Comunicaré qualsevol situació d’emergència que pugui afectar la salut o la seguretat dels 

treballadors de las empreses presents al centre de treball. 
- Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors abans 

de firmar el contracte. 
- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis a les activitats contractades o altres 

canvis que siguin rellevants a efectes preventius. 
- Sé que l’adjudicació quedarà sense efecte si no aporto la documentació necessària o no 

complim la normativa vigent en matèria de prevenció. 
 
 
 
SISÈ.- Que si result titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa dedicaré o adscriuré a l’execució 
del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a això.  
 

SETÈ.- Que si result titular de l’oferta econòmicament més avantatjosa aportaré documentació que 
acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per l’import que s’assenyala a l’apartat M del quadre 
annex. 

 



VUITÈ.- Que si l’empresa licitadora és estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que es puguin derivar de la licitació, o si escau, 
del contracte. 

  
 
  Palma,       d                                   de  20 
 

 

 

 

(Signatura) 

 

 

 


