
 

 

 
DECLARACIÓ JURADA RELATIVA A LA FACULTAT  

PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ 
 

ANNEX 1 
 

Qui sotasigna,  _____________________________________________________________ ,  

major d’edat, de nacionalitat __________________________________________________ ,  

amb número de passaport o document d’identitat  _________________________________ ,  

com a representant de l’entitat social  ___________________________________________ ,  

amb NRT  _________________________________________________  i inscrita al registre  

 _________________________________________________________________________ ,  

segons poders atorgats davant del notari del Principat d’Andorra  _____________________  

 _________________________________________________________________________ ,  

amb el número  _______________________________________________  del seu protocol,  

actuant en tant que l’entitat social participa en la licitació del concurs per al proveïment de 

serveis en benefici directe de la ciutadania anomenat “servei de gestió social dels habitatges 

de protecció pública basat en el model Primer la Llar” convocat per l’Institut Nacional de 

l’Habitatge, 

DECLARA SOTA JURAMENT 

• Que l’entitat social està legitimada per contractar amb l’Administració pública en els termes 

de l’article 11 de la Llei de contractació pública. 

• Que l’entitat social no ha estat declarada penalment responsable mitjançant sentència 

ferma per delictes contra la Constitució, de sedició, de terrorisme, contra la pau i la 

independència del Principat, contra la funció pública, contra la comunitat internacional, 

contra la propietat ni de falsedat.  

• Que cap representant o administrador/a de l’entitat social no ha estat condemnat/da 

mitjançant sentència ferma per delictes contra la Constitució, de sedició, de terrorisme, 

contra la pau i la independència del Principat, contra la funció pública, contra la comunitat 

internacional, contra la propietat, ni de falsedat. 

• Que l’entitat social no ha estat sancionada amb caràcter ferm per infracció greu en matèria 

professional que posi en dubte la seva integritat, de disciplina de mercat, de falsejament de 

la competència, d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les 

persones amb discapacitat; o per infracció molt greu en matèria mediambiental de 

conformitat amb el que estableix la normativa vigent, o per infracció molt greu en matèria 

laboral o social, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.  

 



 

 

 

• Que l’entitat social no ha estat declarada en suspensió de pagaments, en fallida o en 

insolvència en qualsevol procediment o que, si ha estat el cas, l’entitat ja ha estat 

rehabilitada. 

• Que l’entitat social està al corrent de les obligacions en matèria tributària i de la Seguretat 

social i que no és deutora de cap administració pública per cap altre concepte, un cop 

transcorregut el període de pagament voluntari, contractual o legal i els aplaçaments 

concedits.  

• Que l’entitat social no ha estat declarada responsable de la resolució ferma, durant els tres 

anys anteriors a la data de presentació de l’oferta, de cap contracte celebrat amb el sector 

públic. 

• Que cap representant de l’entitat social no forma part del personal al servei del poder 

adjudicador que licita aquest concurs, a títol de funcionari/ària, interí/ina, personal de 

relació especial o contractual, ni forma part dels seus òrgans de direcció. 

• Que cap representant de l’entitat social no està imputat/da en cap causa penal pendent. 

• Que l’entitat social se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals andorrans 

respecte a totes les qüestions derivades de la licitació i de l’execució del contracte. 

 

I perquè així consti, signa aquesta declaració jurada a Andorra la Vella el dia ____  

d     del 2022. 

Signatura  
  



 

 

 
COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

 
ANNEX 2 

 
Qui sotasigna,  _____________________________________________________________ ,  

major d’edat, de nacionalitat __________________________________________________ ,  

amb número de passaport o document d’identitat  _________________________________ ,  

com a representant de l’entitat social  ___________________________________________ ,  

amb NRT  _________________________________________________  i inscrita al registre  

 _________________________________________________________________________ ,  

segons poders atorgats davant del notari del Principat d’Andorra  _____________________  

 _________________________________________________________________________ ,  

amb el número  _______________________________________________  del seu protocol,  

actuant en tant que l’entitat social participa en la licitació del concurs per al proveïment de 

serveis en benefici directe de la ciutadania anomenat “servei de gestió social dels habitatges 

de protecció pública basat en el model Primer la Llar” convocat per l’Institut Nacional de 

l’Habitatge, 

ES COMPROMET 

En nom de l’entitat social que representa a adscriure els mitjans personals i materials sufi-

cients per executar el contracte establerts al plec de prescripcions tècniques i, específicament, 

els mitjans següents que, si escau, són fixats per l’òrgan de contractació: 

A.- Compromís d’adscripció de mitjans personals:  

            

            

            

            

            

             

B.- Compromís d’adscripció de mitjans materials: 

            

            

            

            

             



 

 

 

Els mitjans descrits a les lletres A i B anteriors formen part de la proposta que presenta 

aquesta entitat social i, per tant, tenen caràcter contractual. Conseqüentment, aquesta entitat 

social es compromet, en cas de resultar adjudicatària, a mantenir-los durant el període 

d’execució del servei que constitueix l’objecte del contracte i a comunicar a l’òrgan de 

contractació qualsevol variació que es produeixi amb relació als mitjans. 

 

I perquè així consti, signa aquest compromís a Andorra la Vella el dia ______  
d       del 2022. 

Signatura  

  



 

 

 
CONSENTIMENT D’OBTENCIÓ I D’UTILITZACIÓ DE DADES 

 
ANNEX 3 

 
Qui sotasigna,  _____________________________________________________________ ,  

major d’edat, de nacionalitat __________________________________________________ ,  

amb número de passaport o document d’identitat  _________________________________ ,  

com a representant de l’entitat social  ___________________________________________ ,  

amb NRT __________________________________________________  i inscrita al registre  

 _________________________________________________________________________ ,  

segons poders atorgats davant del notari del Principat d’Andorra  _____________________  

 _________________________________________________________________________ ,  

amb el número  _______________________________________________  del seu protocol,  

actuant en tant que l’entitat social participa en la licitació del concurs per al proveïment de 

serveis en benefici directe de la ciutadania anomenat “servei de gestió social dels habitatges 

de protecció pública basat en el model Primer la Llar” convocat per l’Institut Nacional de 

l’Habitatge i  

AUTORITZA 

L’Institut Nacional de l’Habitatge a demanar, a obtenir i a utilitzar la informació continguda en 

els seus registres i en els seus arxius i en els del Govern, dels Comuns, de la Caixa Andorrana 

de la Seguretat Social, de les entitats parapúbliques, de les entitats bancàries del país, dels 

centres escolars, de les ambaixades d’Andorra, del registre de la propietat i dels equivalents 

d’altres països i els de qualsevol altre organisme o entitat, amb la finalitat d’agilitar els tràmits, 

de verificar les dades i d’avaluar l’oferta presentada per l’entitat social que representa. 

 

I perquè així consti, signa aquest consentiment a Andorra la Vella el dia ______  

d       del 2022. 

Signatura  

 


