
ANNEX II.
MODELS D' INSTÀNCIES:

-INSTÁNCIA EN LA QUAL CONSTEN LOS DADES IDENTIFICATIVES DEL SOL-LICITANT I SI ESCAU,
DEL REPRESENTANT.

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-
dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf 

-DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TROBAR-SE AL CORRENT EN EL COMPLIMENT D OBLIGACIONS
TRIBUTÁRIES IAMB LA SEGURETAT SOCIAL (MODEL A TRIAR SEGONS SIGA EL SEU CAS).

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/sollicitud-dalta-tercers/alta-terceros-
val.pdf 

-INSTÀNCIA DE MANTENIMENT DE TERCERS (SOL·LICITUD D'ALTA DE TERCER I MODIFICACIÓ
D'IDENTIFICADOR DE COMPTE D'ABONAMENT NO URGENT EN EUROS-TRANSFERÈNCIA
SÀPIA).UTILITZAR SOLAMENT EN CAS D'HAVER SIGUT SELECCIONAT PER A LA SEUA
PROGRAMACIÓ.

http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/instancia-general-lajuntament-dalacant/instancia-general-ayto-val.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/sollicitud-dalta-tercers/alta-terceros-val.pdf
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/tramites/sollicitud-dalta-tercers/alta-terceros-val.pdf


DECLARACIÓ RESPONSABLE

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 

En/Na,       amb DNI núm

en nom propi, baix la seua responsabilitat,

DECLARA

Primer- Que  no ha estat declarat culpable en prohibició alguna de contractar, conforme a
l'articule 60 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Segon.-  Que es troba al  corrent del compliment  de les obligacions tributàries i  amb la
Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  comprometent-se  a  justificar  aquesta
circumstància  mitjançant  l'aportació  dels  documents  i  certificats  acreditatius,  tan  aviat  siga
requerit/da per a açò.

La present declaració es formula per a donar compliment a l'establit en el article 146.1c) del
text refós de la Llei de Contractes del sector Públic.

I per deixar-ne constància i que tinga efectes en la contractació de referència, davant l'Excm. 
Ajuntament d'Alacant, signa la present declaració, en                                a

Signat/da:



DECLARACIÓ RESPONSABLE

OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 

En/Na,       amb DNI núm

en representació de 

amb C.I.F núm   , baix la seua responsabilitat,

DECLARA

Primer- Que el seu representat/da no ha estat declarat culpable en prohibició alguna de
contractar, conforme a l'articule 60 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

Segon.-  Que  les  prestacions  objecte  del  contracte  referit  en  l'encapçalament,  estan
compreses  dins de les  finalitats,  objecte  o àmbit  d'activitat  que li  són propis  a tenor  dels seus
estatuts o regles fundacionals.

Tercer.-  Que es troba al  corrent del compliment de les obligacions tributàries i  amb la
Seguretat  Social  imposades  per  les  disposicions  vigents,  comprometent-se  a  justificar  aquesta
circumstància  mitjançant  l'aportació  dels  documents  i  certificats  acreditatius,  tan  aviat  siga
requerit/da per a açò.

La present declaració es formula per a donar compliment a l'establit en els articulos 54 i següents,
73 i 146.1c) del text refós de la Llei de Contractes del sector Públic. 

I  per  deixar-ne  constància  i  que  tinga  efectes  en  la  contractació  de  referència,  davant  l'Excm.
Ajuntament d'Alacant, signa la present declaració, en                                                               a  

         

Signat/da:
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