
Expedient núm.: 2022/49  
Annex II: Model de declaració responsable per a persones jurídiques  
 

En/Na.....................................................amb DNI núm............................, en representació de la 

mercantil............................................amb NIF............................amb domicili a 

................................................................. de la localitat de..................................................., telèfon 

........................... i correu electrònic .............................................., als efectes de prendre part en 

l’alienació de 54 parcel·les propietat de l’Ajuntament de Canyelles. 

 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT:  

a) Que adjunto còpia del resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia prèvia exigida en el plec de 
clàusules administratives.  

b) Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents; que reuneixo totes i 
cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorro en cap de les prohibicions per 
contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.  

c) Que l’empresa a la qual represento disposa de capacitat d’obrar i reuneix totes i cadascuna de les 
condicions i requisits exigits per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per contractar amb el sector públic i, per 
tant, que no incorre en cap de les prohibicions per contractar previstes al seu article 71.  

d) Que l’empresa a la qual represento està constituïda vàlidament.  

e) Que l’empresa a la qual represento està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
de Seguretat Social de conformitat al disposa l'art. 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic i 13.1 i 14 del Reglament General de Contractes de les Administracions 
Públiques. f) Que l’empresa que represento no té amb aquest Ajuntament deutes de naturalesa 
tributària en via de constrenyiment o, en el seu cas, deutes no ateses en període voluntari.  

g) Que, en cas que l’empresa a la qual represento resultés proposada com a adjudicatària, em 
comprometo a aportar la documentació assenyalada en el plec de clàusules administratives.  

h) Que l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions electròniques 
relacionades amb aquesta alienació és: .................................................................................................. 

i) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents 
les dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
que es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació de la finca.  

j) Que l’empresa que represento se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador 
(en cas d’empreses estrangeres).  

 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable 


