
  
 

 AJUNTAMENT  

 LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 (Baix Penedès) 
 TARRAGONA 

Plaça de la Vila , 1 
43712 Llorenç del Penedès 
Tel. 977 67 71 06 – Fax 977 67 86 07 

 
ANNEX núm. 1 : Model de Declaració responsable del licitador sob re la no prohibició de 
contractar amb l’Ajuntament  (clàusula 11.2.1 –5è). 
 
En/na ……..........................................................................................….........., amb NIF núm. 
…...............………….., domiciliat/a a …………........….............................................., del municipi 
de ……....................................… (CP: ………), amb telèfon núm. ……............……, amb fax 
núm................................ amb correu electrònic ……...................................................................., 
actuant en nom propi/en representació d..........................................................................., en 
qualitat de ...................................., amb CIF núm. ………..…….., amb seu social a 
………........................................…….., del municipi de ………..............................…. (CP: 
………), segons acredito amb el poder que adjunto, DECLARO SOTA LA MEVA 
RESPONSABILITAT QUE: 
 

a) Les facultats de representació que ostento són suficients i vigents, d’acord amb el 
manament de l’escriptura pública autoritzada davant 
Notari........................................................................, protocol núm. ................de data 
......................de ........................................ 

 
b) Estic facultat/da per a contractar amb l’Administració atès que, tenint capacitat d’obrar, 

no es troba comprès/a en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del 
vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)- 

 
c) Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social 

de conformitat amb el que disposa l'article 146.1.c) del TRLCSP i 13.1 i 14 del 
Reglament general de contractes de les administracions públiques. 

 
d)  Que no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa tributària en via de 

constrenyiment ni deutes no atesos en període voluntari. 
 

e) Els òrgans de govern i administradors d’aquesta societat no es troben en cap dels 
supòsits establerts a:  

 
- Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 
- Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  
- Llei estatal 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. 
 

f) L’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per 
a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 

g) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 

 
h) L’empresa a la qual represento es troba donada d’alta a l’IAE a l’epígraf …………… / ò 

està exempta de l’IAE. 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
...................................,  …… de ................................... de 2014 
 
 
(Signatura) 


