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SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LICITADORS 
 

Sol·licitant 
 

Si és persona física 
 

Nom i 
cognoms 

 NIF  

 
Si és persona jurídica 
 

Raó social  CIF  

Nom i cognoms 
representant  

NIF 
representant 

 

 
Dades per notificacions 
 

Adreça  

Municipi  CP  

Correu 
electrònic 

 

Telèfon 1  Telèfon 2  

 
Documentació que s’adjunta 
 
PERSONES JURIDIQUES 
 
�   Còpia de l'última escriptura actualitzada o document de constitució, estatuts o 
acte fundacional , inscrits en el registre corresponent.   
 
�   Còpia del CIF  
 

�   Còpia de l'escriptura d’apoderament .   
 
�   Còpia del NIF dels apoderats  
PERSONES FÍSIQUES 
 
�   Còpia del NIF del licitador  
CLASSIFICACIÓ / SOLVÈNCIA 
 
�   Certificats de classificació del contractista 
 
�   Documentació acreditativa de la solvència  econòmica , financera, tècnica o 
professional  
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Declaració responsable 
 
En virtut d’aquest escrit  manifeste que ni l'entitat a la qual represente  ni jo estem 
incursos en les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració 
contemplades en la legislació vigent 
 
En virtut d’aquest escrit  manifeste que l'entitat a la qual represente  i jo estem al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
 

(Sense perjudici de l'obligació d'acreditar el declarat en el moment que ho 
requerisca l'Ajuntament dins del procediment de contractació.) 

 
Sol·licitud 
 
 
D'acord amb el que estableix el REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
DEL REGISTRE MUNICIPAL DE LICITADORS DE LA FONT D'EN CARRÒS, i coneixent 
i acceptant les obligacions que comporta (en particular , la d'actualització de la 
informació que subministre) SOL·LICITE la inscripció en el Registre de Licitadors de 
l'Ajuntament de La Font d'en Carròs, a l'efecte de la contractació de: 
 
 �   Execució d’obres  
 �   Subministraments  
 �   Serveis  
 �   Altres ______________ 
 
 
 

Lloc i data _________________________________ 
 
 
 
 
 

Segell de l’empresa i signatura autoritzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT D’EN CARRÒS 


