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Annex núm. 6 

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE (I)  

El senyor/a .................................. amb DNI ...................., en nom i representació de 
............................, en qualitat de ......................., amb domicili a ................................ 
carrer ................................................................ núm. .............., assabentat de l’anunci 
publicat al perfil de AEROPORTS DE CATALUNYA i de les condicions i requisits que 
s'exigeixen per a l'adjudicació de drets de superfície a constituir sobre les parcel·les 
núm. A3, C3, C7 i C8 situades a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell,  declara sota la 
seva responsabilitat: 

a) Que està facultat/ada per contractar amb l’Administració, ja que té la capacitat 
d’obrar i la solvència requerida i no es troba compresa en cap de les 
circumstàncies de prohibició de contractar establertes a l’article 71 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre), ni incursa en 
algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació 
pública o, si es troba, que ha adoptat les mesures per demostrar la seva 
fiabilitat. 

b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 
del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

c) Que essent una persona física o jurídica estrangera, es sotmetrà als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi. 

d) Que compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per 
a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’activitat a desenvolupar a 
l’Hangar objecte de licitació la qual es troba estrictament relacionada amb el 
sector aeroportuari. 

e) Que autoritzo a AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA, SLU a obtenir 
directament dels òrgans administratius competents les dades o documents 
registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que 
es requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte. 

f) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de 
contractació i, si escau, d’execució del contracte és (indicar adreça de correu 
electrònic): 

g) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la 
representació amb la que actuo, per comparèixer i signar aquesta i la resta de 
documentació requerida per contractar. 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable a .................................. 
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