Acord de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de 27 de juliol de 2012
Acord 1/2012, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el model de declaració responsable
que han de presentar les persones i les entitats classificades a l’efecte d’acreditar
cada tres anys el manteniment de la solvència tècnica i professional, es determina el
moment en què s’han de presentar i s’indica la manera de comprovar la classificació
dels empresaris i el fet que mantenen la classificació obtinguda
Antecedents
Els apartats 1 i 2 de l’article 70 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableixen
que:
1. La classificació de les empreses té una vigència indefinida mentre
l’empresari mantingui les condicions i circumstàncies en què es va basar la
seva concessió.
2. No obstant això, i sens perjudici del que assenyalen l’apartat 3 d’aquest
article i l’article següent, per conservar la classificació s’ha de justificar
anualment el manteniment de la solvència tècnica i professional i, cada
tres anys, el de la solvència tècnica i professional, i a aquest efecte
l’empresari ha d’aportar la corresponent documentació actualitzada en els
termes que s’estableixin per reglament.

L’article 4 del Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per
acreditar la solvència tècnica i professional a l’efecte de mantenir la classificació
empresarial, disposa que:
1. De conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 70 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, i a l’efecte d’acreditar el
manteniment de la solvència tècnica i professional, les persones i entitats
classificades han de presentar, cada tres anys, una declaració responsable,
segons el model que, a aquest efecte, aprovi la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de les Illes Balears, i en què han de constar,
almenys, les dades següents :
a) Denominació i identificació de la persona o l’entitat classificada.
b) Nom i identificació de qui signa la declaració i, si s’escau, data de
nomenament de l’administrador o administradora.
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c) Mitjans personals de què disposa la persona o l’entitat que estiguin
vinculats a l’execució dels treballs inclosos en els subgrups en què estigui
classificada.
d) Mitjans materials de què disposa la persona o l’entitat que estiguin
vinculats a l’execució dels treballs inclosos en els subgrups en què estigui
classificada.
e) Relació dels treballs executats per la persona o l’entitat en els darrers
tres anys, en el subgrups en què estigui classificada.
f) Dades relatives als mitjans financers de la persona o l’entitat
classificada.
2. La declaració s’ha de fer davant l’òrgan competent per tramitar els
expedients de classificació abans que finalitzi el termini de tres anys des de
l’atorgament o la revisió de la classificació.
Aquest òrgan examinarà el contingut de la declaració, i podrà requerir a la
persona o l’entitat classificada l’aportació dels documents que acreditin
les dades manifestades.
3. Una vegada formalitzada la declaració a què es refereix aquest article i
analitzades les dades declarades i, si s’escau, la documentació aportada,
les persones o entitats que acreditin el manteniment de la solvència tècnica
i professional requerida per a l’obtenció de classificació en els subgrups i
amb les categories que es tenguin mantindran aquestes classificacions en
els termes en què es varen acordar. En cas que no s’acrediti el
manteniment de la solvència tècnica i professional, s’iniciarà el
procediment de revisió d’ofici de les classificacions vigents.

La disposició addicional única d’aquesta norma, sota l’epígraf “Aprovació del
model de declaració responsable”, disposa el següent:
En el termini de tres mesos la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa ha d’aprovar el model de declaració responsable a què fa
referència l’article 4 d’aquest Decret, juntament amb les instruccions per
formalitzar el tràmit, que s’han de publicar a la pàgina web de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.

Per tant, atès que l’acreditació del manteniment de la solvència tècnica i
professional s’ha de fer cada tres anys, la persona física o jurídica classificada l’ha de
presentar abans que finalitzi el termini de tres anys des de l’atorgament o la revisió
de la classificació. No obstant això, d’acord amb la disposició transitòria única del
Decret 44/2012, que preveu un règim transitori per a les persones i les entitats
classificades amb relació a les quals, en la data d’entrada en vigor del Decret, ha
transcorregut el termini de tres anys des de l’atorgament o la revisió de la
classificació empresarial, l’acreditació del manteniment de la solvència tècnica i
professional s’ha de fer en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
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notificació que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa els ha de
trametre perquè compleixin aquesta obligació. S’atorgarà aquest mateix termini a
les persones i les entitats classificades amb relació a les quals, en la data d’aprovació
d’aquest Acord, hagi transcorregut el termini de tres anys des de l’atorgament o la
revisió de la classificació empresarial.
Una vegada formalitzada aquesta declaració i els seus annexes, i verificada
l’exactitud i la veracitat de les dades declarades, els empresaris que acreditin el
manteniment de la solvència tècnica i professional que es requereix per a l’obtenció
de classificació en els subgrups i amb les categories que es tenguin, mantindran
aquestes classificacions en els termes en què es van acordar.
No obstant això, el Decret 44/2012 estableix que la Junta Consultiva pot tramitar,
per causes relatives a la solvència tècnica i professional, diversos tipus de
procediments de revisió de les classificacions atorgades.
Cal entendre que, de conformitat amb les normes que regulen el manteniment de la
solvència tècnica i professional, les classificacions atorgades es mantenen vigents,
fins i tot en el cas que l’empresari no presenti la declaració responsable en el termini
fixat, mentre la Junta Consultiva no les revisi com a conseqüència de qualsevol dels
procediments que preveu la normativa esmentada.
Les persones físiques o jurídiques classificades i els òrgans de contractació poden
comprovar la classificació, vigent en cada moment, que té un empresari determinat,
per mitjà d’una consulta al registre públic que conté les empreses classificades,
disponible a la pàgina web d’aquesta Junta Consultiva, en l’apartat “Classificació
empresarial”.
D’acord amb l’article 47 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, els articles 2.10 i 7 del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen
la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, el Registre de Contractes i el Registre de Contractistes, i l’article 11
del Reglament d’organització i funcionament de la Junta Consultiva, aprovat per
Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 1997, la competència per aprovar
els formularis tipus per sol·licitar la classificació empresarial correspon a la Comissió
Permanent d’aquesta Junta Consultiva, amb la proposta prèvia de la Comissió de
Classificació Empresarial. Aquesta comissió ha informat favorablement sobre els
documents per acreditar el manteniment de la solvència tècnica i professional que
s’adjunten en la reunió de 26 de juliol de 2012.
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Per tal de donar compliment a les normes esmentades, a proposta de la Secretaria
d’aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa, dict el següent
Acord
1. Aprovar els models de declaració responsable per acreditar el manteniment de la
solvència tècnica i professional per a la classificació d’obres i de serveis següents:
— Annex 1: Models dels documents de la declaració responsable.
— Annex 2: Declaració mitjans personals.
— Annex 3: Declaració mitjans materials.
— Annex 4: Declaració d’experiència.
2. L’acreditació del manteniment de la solvència tècnica i professional té caràcter
triennal i s’ha de presentar abans del dia en què es compleix el termini de tres anys
des que la persona o l’entitat classificada va obtenir la classificació amb caràcter
indefinit.
No obstant això, d’acord amb la disposició transitòria única del Decret 44/2012,
que preveu un règim transitori per a les persones i les entitats classificades amb
relació a les quals, en la data d’entrada en vigor del Decret, ha transcorregut el
termini de tres anys des de l’atorgament o la revisió de la classificació empresarial,
l’acreditació del manteniment de la solvència tècnica i professional s’ha de fer en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació que la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa els ha de trametre perquè compleixin
aquesta obligació. Les persones i les entitats classificades amb relació a les quals, en
la data d’aprovació d’aquest Acord, hagi transcorregut el termini de tres anys des de
l’atorgament o la revisió de la classificació empresarial, gaudiran d’aquest mateix
termini.
3. La comprovació, per part de l’interessat o de l’òrgan de contractació, de la
classificació vigent en cada moment i, implícitament, del manteniment de la
solvència tècnica i professional de la persona física o jurídica classificada, tindrà lloc
mitjançant la cerca de l’entitat de què es tracti al cercador de la pàgina web
d’aquesta Junta Consultiva, tot això sens perjudici que la Junta Consultiva pugui
tramitar un procediment de revisió de la classificació per causes relatives a la
solvència tècnica i professional.
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ANNEX 1
Models dels documents de la declaració responsable
(OBRES I SERVEIS)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
A l’efecte d’acreditar cada tres anys el manteniment de la solvència tècnica i
professional (OBRES)
Nom del declarant:
NIF del declarant:
Càrrec del declarant:
En nom propi / en nom i representació de
Empresa:
NIF de l’empresa:
Telèfon de contacte:
Adreça als efectes de notificacions:
Adreça electrònica:
DECLAR, a l’efecte de complir l’article 70.2 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
1. Que el sotasignat / l’empresa que legalment represent:
— Està classificada com a contractista d’OBRES.
— No està sotmesa a causa de prohibició de contractar.
— Està al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
— El seu objecte social és el que figura en l’expedient pel qual es va atorgar la
classificació empresarial.
— Disposa de les autoritzacions i habilitacions que s’enumeren a
continuació, i que són suficients per a l’exercici de les activitats dels grups i
subgrups en què està classificada:
—
—
—
2. Que són igualment certes les dades dels annexos que s’adjunten a aquesta
declaració i en formen part, i que reflecteixen de manera fidel i actualitzada els
mitjans personals i materials de què disposa l’entitat per a l’execució dels treballs
propis dels grups i subgrups en què està classificada, com també l’experiència
acreditada en aquests.
3. Que l’entitat disposa dels documents que acrediten el que es declara, amb el
compromís de posar-los a disposició de la Secretaria de la Junta Consultiva de
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Contractació Administrativa en cas que se sol·licitin, i aquests documents
compleixen els requisits que estableixen l’article 47 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, i les instruccions de l’expedient de sol·licitud de
classificació.
A més, AUTORITZ
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears perquè pugui sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, als organismes de la Seguretat Social i a la resta d’administracions o
entitats públiques competents la informació necessària per comprovar la veracitat
del que es declara.
Localitat, data
Signatura
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DECLARACIÓ RESPONSABLE
A l’efecte d’acreditar cada tres anys el manteniment de la solvència tècnica i
professional (SERVEIS)
Nom del declarant:
NIF del declarant:
Càrrec del declarant:
En nom propi / en nom i representació de
Empresa:
NIF de l’empresa:
Telèfon de contacte:
Adreça als efectes de notificacions:
Adreça electrònica:
DECLAR, a l’efecte de complir l’article 70.2 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
1. Que el sotasignat / l’empresa que legalment represent:
— Està classificada com a contractista de SERVEIS.
— No està sotmesa a causa de prohibició de contractar.
— Està al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.
— El seu objecte social és el que figura en l’expedient pel qual es va atorgar la
classificació empresarial.
— Disposa de les autoritzacions i habilitacions que s’enumeren a
continuació, i que són suficients per a l’exercici de les activitats dels grups i
subgrups en què està classificada:
—
—
—
2. Que són igualment certes les dades dels annexos que s’adjunten a aquesta
declaració i en formen part, i que reflecteixen de manera fidel i actualitzada els
mitjans personals i materials de què disposa l’entitat per a l’execució dels treballs
propis dels grups i subgrups en què està classificada, com també l’experiència
acreditada en aquests.
3. Que l’entitat disposa dels documents que acrediten el que es declara, amb el
compromís de posar-los a disposició de la Secretaria de la Junta Consultiva de
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Contractació Administrativa en cas que se sol·licitin, i aquests documents
compleixen els requisits que estableixen l’article 47 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, i les instruccions de l’expedient de sol·licitud de
classificació.
A més, AUTORITZ
La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears perquè pugui sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, als organismes de la Seguretat Social i a la resta d’administracions o
entitats públiques competents la informació necessària per comprovar la veracitat
del que es declara.
Localitat, data
Signatura
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ANNEX 2
Declaració de mitjans personals
(OBRES I SERVEIS)
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS PERSONALS (OBRES)
RELACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR I MITJÀ AL SERVEI DE L’EMPRESA
Títol acadèmic o
Llinatges
Nom
Grup de cotització
categoria professional

Anys d’experiència en
obres

ASSISTÈNCIA TÈCNICA CONTRACTADA VINCULADA A L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES
Nom de la persona física o
Titulació i especialització
Data del
Import del contracte
jurídica col·laboradora
del col·laborador
contracte

PERSONAL ADMINISTRATIU EN PLANTILLA
Categoria
Nombre de
Categoria
administrativa
treballadors
administrativa

Nombre de
treballadors

Categoria
administrativa

Obra en què ha
participat

Nombre de
treballadors

Total:
PERSONAL TÈCNIC EN PLANTILLA NO TITULAT. Nombre de persones:
ENCARREGATS D’OBRA EN PLANTILLA. Nombre d’encarregats:
PERSONAL OBRER EMPLEAT ELS ÚLTIMS 3 ANYS. Mitjana d’empleats:
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS PERSONALS (OBRES)

INSTRUCCIONS
S’hi ha de detallar el personal tècnic professional al servei exclusiu de l’empresa amb
competència en la direcció d’obres i afiliat a la Seguretat Social en el règim que
correspongui.
Els facultatius estrangers només es consideraran en el cas que tenguin convalidats
per al treball els seus títols professionals.
A continuació s’hi han d’esmentar els tècnics no titulats i els encarregats d’obra, al
servei exclusiu de l’empresa.
En el grup de cotització s’ha de fer constar el grup de cotització corresponent
d’acord amb l’informe de la vida laboral de l’empresa i, si no hi figura, la relació
jurídica amb l’empresa.
En l’assistència tècnica contractada s’han d’incloure els tècnics o les unitats
tècniques, no integrats a la mateixa empresa, que han fet una col·laboració eventual
en l’execució d’obres pròpies dels subgrups classificats.
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS PERSONALS (SERVEIS)
RELACIÓ DE PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR I MITJÀ AL SERVEI DE L’EMPRESA
Llinatges
Nom
Títol acadèmic
Grups de cotització

Anys d’experiència

ASSISTÈNCIA TÈCNICA CONTRACTADA
Nom de la persona física o jurídica
col·laboradora

Titulació i especialització del
col·laborador

Data del
contracte

Import del
contracte

Treball en què
ha participat

PERSONAL EN PLANTILLA NO TITULAT
Categoria professional

Nombre de
treballadors

Categoria professional

Nombre de
treballadors

Categoria professional

Nombre de
treballadors

Total:
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS PERSONALS (SERVEIS)

INSTRUCCIONS
S’hi ha de detallar el personal tècnic professional de grau superior i mitjà, amb un
títol reconegut oficialment per l’Administració, al servei exclusiu de l’empresa
vinculat a l’execució de contractes de serveis i afiliat a la Seguretat Social en el règim
que correspongui.
Els facultatius estrangers només es consideraran en el cas que tenguin convalidats
per al treball els seus títols professionals.
En el grup de cotització s’ha de fer constar el grup de cotització corresponent
d’acord amb l’informe de la vida laboral de l’empresa i, si no hi figura, la relació
jurídica amb l’empresa.
En l’assistència tècnica contractada s’han d’incloure els tècnics o les unitats
tècniques, no integrats a la mateixa empresa, que han fet una col·laboració eventual
en l’execució dels treballs propis dels subgrups classificats.
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ANNEX 3
Declaració de mitjans materials
(OBRES I SERVEIS)
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (OBRES)

PARC DE MAQUINÀRIA I EQUIPAMENT DE L’EMPRESA EN PROPIETAT I EN
RÈGIM D’ARRENDAMENT FINANCER
Codi
maquinària

Unitats

Tipus de màquina

Any de
fabricació

Preu
d’adquisició

Valor actual
estimat

Total
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (OBRES)

MÀQUINES I EQUIPAMENT QUE L’EMPRESA HA LLOGAT ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Any:
Tipus de màquina

Any:
Tipus de màquina

Any:
Tipus de màquina

Any:
Tipus de màquina

Despesa total:
Nre.
d’unitats

Empresa a la qual s’ha llogat

Despesa

Despesa total:
Nre.
d’unitats

Empresa a la qual s’ha llogat

Despesa

Despesa total:
Nre.
d’unitats

Empresa a la qual s’ha llogat

Despesa

Despesa total:
Nre.
d’unitats

Empresa a la qual s’ha llogat
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Any:
Tipus de màquina

Despesa total:
Nre.
d’unitats

Empresa a la qual s’ha llogat
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (OBRES)

INSTRUCCIONS
És obligatori incloure-hi les màquines que són propietat de l’empresa i les que té en
arrendament financer que tenen un valor unitari actual igual o superior a 1.000
euros. La resta de màquines també s’hi han d’incloure, però agrupades a partir de la
seva tipologia, independentment de la marca, el model o l’any de fabricació.
Codi. S’hi han d’esmentar les màquines agrupades per codis (vegeu la relació de
codis), i s’han de sumar els imports de les caselles de preu d’adquisició i valor actual
per cada apartat (del 0 al 9) i pel conjunt de la maquinària. Si l’extensió del parc de
maquinària ho exigeix, s’ha d’utilitzar un full per a cadascun dels deu apartats.
Tipus de màquina. Si es té la classificació per a un tipus d’obra en què s’utilitza
maquinària no especificada en la relació de codis (és el cas dels grups I i J i d’alguns
subgrups del K), cal fer-hi constar les eines i els elements mecànics propis del tipus
d’obra o de la instal·lació de què es tracti.
Preu d’adquisició. S’hi ha d’indicar el preu d’adquisició total del conjunt de
màquines d’un mateix tipus.
Valor actual. S’hi ha d’indicar el valor actual estimat del conjunt de les màquines
d’un mateix tipus, tenint-ne en compte l’estat de conservació i, per tant, l’ús que
se’n pot fer, independentment del valor comptable.
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (OBRES)
Codis de maquinària
0. MATERIAL DE BOMBAMENT, AIRE
COMPRIMIT, SONDATGES I FONAMENTS
0.0 Motobombes
0.1 Compressors i martells
0.2 Perforadores, vagons drill, jumbos i
rascadores
0.3 Martinet
0.4 Sondes i màquines d’injecció
0.5 Màquines per a fonaments amb estaques o
d’aire comprimit
1. MATERIAL DE PRODUCCIÓ I
TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA
1.0 Motors
1.1 Grups electrògens
1.2 Transformadors
2. MATERIAL PER A MOVIMENT DE TERRES
2.0 Excavadores i rasadores
2.1 Tractors (amb equipament)
2.2 Tragelles
2.3 Pales carregadores
2.4 Motoanivelladores
3. MATERIAL DE TRANSPORT
3.0 Vehicles tot terreny
3.1 Camions i remolcs
3.2 Dúmpers
3.3 Camions formigonera i contenidors
3.4 Locomotores
4. MATERIAL D’ELEVACIÓ
4.0 Grues, muntacàrregues i elevadors
4.1 Grues torre
4.2 Pòrtics i ponts grua
4.3 Cabrestants, gats, etc.
4.4 Blondins i telefèrics

6. MATERIAL DE MATXUCAMENT I
CLASSIFICACIÓ
6.0 Matxucadores, trituradores i molins
6.1 Material de classificació
6.2 Cintes transportadores
6.3 Instal·lacions fixes o mòbils de matxucament
i classificació
7. MÀQUINÀRIA DE FORMIGONATGE I
EDIFICACIÓ
7.0 Centrals de formigó hidràulic
7.1 Formigoneres
7.2 Maquinària diversa de formigonatge
(vibradors, bombes, etc.)
7.3 Sitges
7.4 De fabricació de bigues i peces de formigó
7.5 De fabricació de plafons
7.6 De fabricació de tubs
7.7 De fabricació de paviments
7.8 Material metàl·lic per a cintres, bastides,
llençament de bigues, encofrats, etc.
8.

8.4

MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE
FERROCARRILS
Material de foradar i enclavar
Encaixadores de travesses
Batonadores, rectificadores, anivelladores i
perfiladores
Material de càrrega i descàrrega de carrils i
travesses (mènsules, pòrtics, etc.)
Desguarnidores garbelladores

9.
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4

MATERIAL FLOTANT
Dragues
Barcasses o pontons
Gànguils
Càbries
Remolcadors

8.0
8.1
8.2
8.3

5. MATERIAL PER A COMPACTACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DE FERMS
5.0 Piconadores, corrons i compactadores
5.1 Estabilitzadores de sòls, equips d’estesa i
refinatge de bases i subbases
5.2 Maquinària per a tractaments superficials
asfàltics
5.3 Maquinària per a aglomerats asfàltics
5.4 Maquinària per a ferms de formigó hidràulic
5.5 Maquinària per a balisaments, construcció
de cunetes i aixecapaviments
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (SERVEIS)

OFICINES I EQUIPAMENT
D’ARRENDAMENT FINANCER

MATERIAL

EN

PROPIETAT

I

EN

RÈGIM

DADES DE L’OFICINA
Adreça

Telèfon

Superfície (m²)

DADES DE L’EQUIPAMENT MATERIAL I DELS MITJANS AUXILIARS DE TREBALL
Nre.
d’unitats

Tipus de màquina

Model

Preu
d’adquisició

Valor actual
estimat

Total
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (SERVEIS)

MÀQUINES I EQUIPAMENT QUE L’EMPRESA HA LLOGAT ELS ÚLTIMS 3 ANYS
Any:

Despesa total:

Tipus de màquina

Any:

Nre. d’unitats

Despesa total:

Tipus de màquina

Any:
Tipus de màquina

Nre. d’unitats

Despesa total:
Nre. d’unitats
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ANNEX DECLARACIÓ MITJANS MATERIALS (SERVEIS)

INSTRUCCIONS
En els apartats “Oficines i equipament material en propietat i en règim
d’arrendament financer” i “Màquines i equipament llogats” cal indicar els mitjans
materials a disposició de l’empresa per a l’execució de les activitats dels subgrups de
classificació. En l’apartat de valor actual estimat de la maquinària s’ha d’indicar el
valor que correspongui realment, tenint en compte el seu estat de conservació i, per
tant, l’ús que se’n pot fer.
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ANNEX 4
Declaració d’experiència
(OBRES I SERVEIS)
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (OBRES)

OBRES DEL TIPUS ESTABLERT AL GRUP...... SUBGRUP...... EXECUTADES ELS ÚLTIMS 5 ANYS
Denominació de
les obres

Entitat
contractant

Import total
del contracte

Núm. de
certificat

Any .......

Any .......

Any .......

Any .......

Any
.......

Total
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (OBRES)

TOTALITZACIÓ ANUAL D’OBRES EXECUTADES L’ÚLTIM QUINQUENNI
Import anual de les obres executades
Per a les
Per a altres entitats
administracions
o particulars
Total
públiques

Any

Total

INFORMACIÓ ADDICIONAL
PATRIMONI NET DE L’EMPRESA DELS ÚLTIMS 3 ANYS
Patrimoni net

Any .......

Any .......
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (OBRES)
Obres dels grups/subgrups determinats executades els últims 5 anys
INSTRUCCIONS
Heu de reflectir les dades econòmiques relatives a l’experiència de l’empresa
vinculada als diferents subgrups en els quals estau classificats.
D’acord amb la normativa que determina la classificació d’empreses, es considera
l’experiència del darrer quinquenni. Heu de considerar l’any anterior com a darrer
del quinquenni. Aquesta opció s’aplicarà a tots els grups i subgrups sol·licitats.
La informació de la vostra experiència relacionada amb els subgrups en els quals
estau classificats s’estructura a partir de cada obra. És a dir, identificant una obra,
aquesta es desglossa en els subconceptes o subgrups sol·licitats (s’ha de consignar
l’import total del contracte, sense l’IVA, que ha d’incloure les modificacions, les
revisions i la liquidació del pressupost primitiu que s’hagi aprovat).
En les columnes anuals corresponents heu de reflectir l’import executat en relació
amb cadascun dels subgrups i amb l’obra de referència.
En la columna “Núm. de certificat o contracte” heu de reflectir el número del
certificat, si s’escau, que acrediti l’execució de l’obra de referència.

Obres executades els últims 5 anys
INSTRUCCIONS
Fa referència a l’import anual de les obres de tota mena dutes a terme durant els
últims 5 anys per l’empresa, sense cap altra discriminació que les obres contractades
amb les administracions públiques i les obres contractades amb particulars i entitats
privades.

Informació addicional (patrimoni net)
INSTRUCCIONS
Aquest quadre s’ha d’emplenar d’acord amb els balanços dels comptes anuals dels
tres últims anys.
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (SERVEIS)

CONTRACTES DEL TIPUS ESTABLERTS AL GRUP ..... SUBGRUP ..... EXECUTADES ELS ÚLTIMS 3 ANYS
Denominació dels treballs

Entitat contractant

Import total
del contracte

Núm. de
certificat

Any .......

Any .......

Any .......

Total
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (SERVEIS)

FACTURACIÓ ANUAL DE CONTRACTES FETS ELS ÚLTIMS 3 ANYS
Any

Import anual

Total

INFORMACIÓ ADDICIONAL
PATRIMONI NET DE L’EMPRESA DELS ÚLTIMS 3 ANYS
Patrimoni net

Any ........

Any ........
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ANNEX DECLARACIÓ D’EXPERIÈNCIA (SERVEIS)
Treballs del tipus establert al grup/subgrup determinat executats els últims 3 anys
INSTRUCCIONS
Heu de reflectir les dades econòmiques relatives a l’experiència de l’empresa
vinculada als diferents subgrups en els quals estau classificats.
D’acord amb la normativa que determina la classificació d’empreses, es considera
l’experiència del darrer trienni. Heu de considerar l’any anterior com a darrer del
trienni. Aquesta opció s’aplicarà a tots els grups i subgrups sol·licitats.
La informació de la vostra experiència relacionada amb els subgrups en els quals
l’empresa està classificada s’estructura a partir de cada contracte. És a dir,
identificant un contracte, aquest es desglossa en els subgrups sol·licitats (s’ha de
consignar l’import total del contracte, sense l’IVA, que ha d’incloure les
modificacions i les revisions).
En les columnes anuals corresponents heu de reflectir l’import executat en relació
amb cadascun dels subgrups i amb el contracte de referència.
En la columna “Núm. de certificat” heu de reflectir el número del certificat, si
s’escau, que acrediti l’execució del contracte de referència.

Facturació anual de contractes fets, com a empresa de serveis, els últims 3 anys
INSTRUCCIONS
Fa referència a l’import anual de treballs de serveis duts a terme per l’empresa els
últims 3 anys.

Informació addicional (patrimoni net)
INSTRUCCIONS
Aquest quadre s’ha d’emplenar d’acord amb els balanços dels comptes anuals dels
tres últims anys.
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