AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Pl. de l’U d’Octubre, 1
17181 Aiguaviva
Tel. 972 23 50 07 – Fax 972 23 54 61
www.aiguaviva.cat

INSTÀNCIA

FITXA DEL PROVEÏDOR

A EMPLENAR PEL/PER LA PROVEÏDOR/A
NOM I COGNOMS
DOMICILI

NÚM

LOCALITAT

C.P

PROVÍNCIA

TEL.

DNI / NIF

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades anteriors són
correctes, i m’obligo a comunicar-ne qualsevol variació als Serveis
Econòmics de l’Ajuntament d’Aiguaviva.

DATA:
SIGNATURA:

Autoritzo a l’Ajuntament d’Aiguaviva a comprovar, a través dels mitjans
telemàtics dels quals disposa, que compleixo amb l’obligació d’estar al
corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració General de
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, segons el RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de contractes
del sector públic. (I amb l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions pel que fa als beneficiaris de
subvencions).
La present fitxa ha d’anar acompanyada de fotocòpia del document fiscal acreditatiu (NIF/DNI)

A EMPLENAR PEL BANC O CAIXA
ENTITAT BANCÀRIA
DOMICILI

NÚM

LOCALITAT

C.P

IBAN (24 DÍGITS)
TELÈFON

FAX

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DEL BANC O CAIXA
Les dades anteriors coincideixen amb les que posseïm en aquesta oficina.
DATA:
SIGNATURA:

SEGELL:

Les dades que ens proporciona seran incorporades en un fitxer creat per l’Ajuntament d’Aiguaviva amb finalitats de
gestió comptable i pagament als seus proveïdors. Es comunicaran a altres administracions públiques en els casos
previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel.lació tot
adreçant-se a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.
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ANNEX: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
En/Na:

DNI

En nom propi o
representació de :

NIF

als efectes previstos a l'article 60 del TRLCSP; així com les Lleis 53/84, de 26 de desembre i 5/2006,
de 10 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i regulació
dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i d’altres càrrecs de l’Administració, respectivament,
sota la seva responsabilitat,
DECLARA:
Que està facultat per contractar amb l'Ajuntament d’Aiguaviva, tenint plena capacitat d'obrar i
no trobant-se comprès en cap de les següents circumstàncies que determinaria la nul·litat
de ple dret del contracte que pogués formalitzar:
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 contra els drets dels treballadors, malversació i
receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a una pena d'inhabilitació
especial per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerç. La prohibició de contractar inclou les
persones jurídiques els administradors o representants de les quals, vigent el seu càrrec o representació,
es trobin en la situació esmentada per actuacions realitzades en nom o a benefici de les persones
jurídiques esmentades, o en les quals concorrin les condicions, qualitats o relacions que requereixi la
corresponent figura de delicte per ser-ne subjecte actiu.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarades en concurs, a excepció que en aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un
conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades de conformitat 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 infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria
de prevenció de riscos 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, o en matèria
mediambiental, d'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny,
d'avaluació d'impacte ambiental; 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 en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament.
e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l'article 146 del
TRLCSP o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva capacitat i solvència, o haver incomplert, per
una causa que li sigui imputable, l'obligació de comunicar la informació que preveuen l'article 70 i l'article
330 del TRLCSP.
f) Que la persona física o els administradors de la persona jurídica estiguin incursos en 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; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels
càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els
termes que s'hi estableixen. La prohibició inclou les persones jurídiques en el capital de les quals
participin, en els termes i 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 també
s'estén, en els dos casos, als cònjuges, persones vinculades amb una relació anàloga de convivència
afectiva i descendents de les persones a què es refereixen els paràgrafs anteriors, sempre que, respecte
dels últims, les persones esmentades en tinguin la representació legal.

Pag. 2 de 3

AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
Pl. de l’U d’Octubre, 1
17181 Aiguaviva
Tel. 972 23 50 07 – Fax 972 23 54 61
www.aiguaviva.cat

g) Haver contractat persones respecte de les quals s'hagi publicat en el «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, pel fet
d'haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec. La
prohibició de contractar es manté durant el temps que continuï dins l'organització de l'empresa la persona
contractada amb el límit màxim de dos anys a comptar del cessament com a alt càrrec.
h) Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte subscrit amb unaAdministració pública.
i) Haver infringit una prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions públiques.
j) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut d'una sanció administrativa, d'acord
amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
k) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, o haver
impossibilitat l'adjudicació del contracte a favor seu pel fet de no complir el que estableix l'article 151 del
TRLCSP dins el termini assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa o negligència.
l) Haver incomplert les condicions especials d'execució del contracte establertes d'acord amb el que
assenyala l'article 118 del TRLCSP, quan l'incompliment hagi estat definit en els plecs o en el contracte
com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de desplegament d'aquesta Llei, i hi hagi dol,
culpa o negligència en l'empresari.
Així mateix, declara que l'esmentada empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com no tenir deutes de
naturalesa tributària en període executiu de pagament amb l'Ajuntament d’Aiguaviva, autoritzant
expressament a l'Ajuntament d’Aiguaviva per la seva comprovació davant l'Agència Tributària i
la Seguretat Social.
DATA:
SIGNATURA:

SEGELL:
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