Instruccions per elaborar els certificats
1. Es posa a disposició de les empreses el model de certificat que han de fer
servir de referència o d’exemple.
2. Els certificats que s’inclouen en l’expedient han d’estar numerats de manera
correlativa. Aquesta numeració també s’ha de fer constar en la casella que
figura al formulari d’introducció dels certificats d’experiència a l’aplicació.
3. Els certificats han d’estar signats pel responsable de l’execució del serveis.
4. Els certificats han de portar el vistiplau (amb signatura identificada, és a
dir, nom i llinatges i càrrec) de la persona que té la representació legal de
l’entitat contractant (administrador, apoderat, etc.,) i el segell de l’entitat.
Si l’entitat contractant és una entitat pública, els certificats han d’incloure
el vistiplau de l’òrgan de contractació o, si s’escau, de qui ocupa el càrrec
superior jeràrquic respecte de que signa.
Si l’entitat contractant és una Administració local, ha d’expedir els
certificats el secretari de l’entitat amb el vistiplau del representant de
l’entitat contractant.
5. Si l’entitat contractant és una persona física, a més de signar el document,
ha d’indicar el seu número de NIF.
6. Quan hagi prestat els serveis una unió temporal d’empreses, els certificats
d’experiència han de reflectir els percentatges de participació de cada
empresa i s’hi ha d’adjuntar una còpia fefaent de la documentació legal de
l’UTE (escriptura, NIF, doc. 347 declaració anual d’operacions amb
terceres persones, etc.).
7. Els certificats expedits a favor d’empreses subcontractistes també han
d’incloure el vistiplau de l’empresa o entitat que les hagi contractades.
8. Si els certificats consten de diversos fulls, s’han de signar i segellar tots.
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9. En el cas que es tracti de serveis compresos en el grup V —serveis de
tecnologies de la informació i les comunicacions—, s’hi han de detallar
exhaustivament les tasques duites a terme i s’hi ha d’adjuntar una còpia de
les prescripcions tècniques o del projecte executat.
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Model 9
MODEL CERTIFICAT SERVEIS
____________________________________________________________________________________________________________, com a
responsable de l’execució del servei de _______________________________________________________________________
en condició de (1)________________________________________________________________________________________________
de l’entitat contractant (2)______________________________________________________________________________________
representada per (3)____________________________________________________________________________________________,

CERTIFIC:
1.

Que l’empresa ______________________________________________, contractista dels serveis esmentats, va
començar a executar-los el dia ______ de ______________ i els va acabar el dia _____ de _____________.

2.

Que l’import total del servei, sense l’IVA, va pujar a __________________ euros, dels quals ____________
euros varen ser executats el ________; ____________ euros el _________ i _______________ euros el __________.

3.

Que els serveis han consistit en/a (4) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada a l’efecte de la
classificació de contractistes.
___________________________, ____ d_________________ de _____

(1) Signatura i segell

(3) Segell i Vist i plau del representant de l’empresa

Notes explicatives

(1)
(2)
(3)

(4)

Càrrec que desenvolupa a l’organisme o empresa contractant el signant del certificat.
Indicar l’organisme, l’entitat o la persona física o jurídica que h’encarregat el servei.
S’hi ha de consignar la persona que tengui poder per representar l’empresa contractant. Si la persona responsable
coincideix amb el representant de l’empresa, ho ha de fer constar expressament. Només en aquest cas, no cal signar el
document amb el vistiplau de l’entitat contractant.
Especificau l’objecte del servei corresponent al subgrup de què es tracti, d’acord amb els plecs de condicions del contracte.

