Sol·licitud per a l’inscripció al REC
Sr./Sra. ___________________________________________, amb document nacional
d’identitat núm.____________ , veí/veïna de/d’ _________________________, amb
domicili a __________________________ , que actua



en nom propi
en representació de/d’ ____________________________________________ com
acredita mitjançant el poder que demostra el certificat del Registre Mercantil adjunt.
Està assabentat/da de la normativa reguladora del Registre d’Empreses Contractistes
de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, aprovat pel Ple Provincial de data 30 de
març de 1988 i publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 186, de data 16
d’Agost de 1988, i
MANIFIESTA

1. Denominació de l’Empresa
___________________________________________________
2. NIF ____________________
3. Número d’inscripció en la Seguretat Social __________________
4. Domicili de l’empresa ___________________________________
5. Adreça per als avisos i les notificacions; telèfon, fax i correu electrònic
______________________________________________________________________
6. Finalitat de l’activitat empresarial
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Àmbit de l’activitat empresarial
_______________________________________________

8. Classificació empresarial [ ] Si [ ] No
9. Persones facultades per a obligar a l’Empresa que es pretenguen acreditar davant de
la Diputació Provincial
a) Nom i DNI ___________________________________________________
b) Nom i DNI ___________________________________________________
c) Nom i DNI ___________________________________________________
D’aquesta manera, efectua la següent

D E C L A R A C I Ó R E S P O N SA B L E

Que l’empresa _________________________________________________, no s’hi
troba incursa en prohibició de contractar, tant en relació a les circumstàncies referides al
sector públic en el seu conjunt, assenyalades a l’Apartat 1 de l’Article 60 del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, com a les singulars que estableix el seu
apartat 2 per a la contractació amb les administracions públiques.

Amb tot, la persona sotasignat sol·licita la inscripció d’aquesta empresa al Registre
d’Empreses Contractistes de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, i que, en cas
d’obtindre-la, adopta el
COMPROMÍS
D’observar rigorosament les normes reguladores del Registre i complint els tràmits i
actuacions que s’hi estableixen així com els emanats de les resolucions dictades en la
seua aplicació.

_______________, ___ de/d’ _________________ de 20 __

IL·LMA. SRA. PRESIDENTA DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.

Documents necessaris per a l’inscripció al REC de
PERSONES FÍSIQUES
0. Sol·licitud en model oficial, emplenada correctament i subscrita per la persona amb prou poder per a
iniciar i seguir els expedients de l’administració, i formular-ne les declaracions davant d’aquesta.
1. Document nacional d’identitat de la persona empresària.
2. Autorització per a demanar dades sobre el compliment d’obligacions tributàries i de seguretat social,
emplenada correctament i subscrita per la persona amb prou poder per a iniciar i seguir els expedients
de l’administració, i formular-ne les declaracions davant d’aquesta administració.
3. NOTA: Si l’empresa presenta l’autorització anterior correctament emplenada i signada, estarà exempta
de la presentació dels certificats d’estar al corrent en obligacions tributàries i de la seguretat social a
què es refereixen els dos apartats següents
4. Certificació administrativa acreditativa de les circumstàncies assenyalades a l’article 13 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, sobre el compliment de les obligacions tributàries de l’empresa. L’antiguitat
de la certificació, determinada per la data de la seua expedició, serà com a màxim d’un mes anterior a
la data de presentació al Registre General de l’Excma. Diputació Provincial de la sol·licitud de
l’empresa per inscriure’s al Registre de contractistes.
5. Certificació administrativa acreditativa de les circumstàncies assenyalades a l’article 14 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, sobre el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social de
l’empresa. L’antiguitat de la certificació, determinada per la data de la seua expedició, ha de ser com a
màxim d’un mes anterior a la data de presentació en el Registre General de l’Excma. Diputació
Provincial de la sol·licitud de l’empresa per inscriure’s al Registre de Contractistes.
6. Certificat expedit pel Registre oficial que correspon l’acreditació de la classificació empresarial, quan
es tracte d’empresa classificada.
7. Memòria de l’empresa. Relacionada a la solvència econòmica, financera i tècnica a què es refereixen
els articles 75 al 79 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

S’HAN DE PRESENTAR ELS DOCUMENTS ORIGINALS PERQUÈ SIGUEN COMPULSATS
O CÒPIES ACARADES DAVANT DE NOTARI

AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR DADES SOBRE EL COMPLIMENT
D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL
La persona sotasignant autoritza a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a
sollicitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment dels
requisits que estableix la Llei de contractes del sector públic i la resta de
normativa de desplegament, en els procediments d’inscripció i de revisió en
el Registre d’Empreses Contractistes de l’Excma. Diputació Provincial.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament per als procediments esmentats
i en aplicació de les normes que permeten, amb l’autorització prèvia de la
persona interessada, la cessió de les dades tributàries i de la Seguretat
Social que precisen les administracions públiques per al desenvolupament
de les seues funcions.
A. Dades de l’empresa

DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA / NIF

B. Dades de l’autoritzador/titular

COGNOMS I NOM

DNI

SIGNATURA
QUALITAT EN QUÈ ACTUA:
 En nom propi
 Com a administrador únic o solidari
 Com a apoderat/da
 Altres ___________________________________

NOTA: L’autorització concedida per la persona que signa pot ser revocada en qualsevol moment per mitjà d’un escrit
adreçat a l’Illm. Sra. Presidenta de l’Excma. Diputació Provincial (Departament de Contractació).

Documents necessaris per a l’inscripció al REC de
PERSONES JURÍDIQUES
1. Targeta del Registre d’entitats jurídiques.
2. Document acreditatiu del pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per l’última meritació
produït amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de l’empresa per inscriure’s al
Registre. Si no n’hi ha, la Declaració Responsable formulada per la persona acreditada davant
d’aquesta Diputació Provincial de trobar-se aquella empresa exempta de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
3. Autorització per a demanar dades sobre el compliment d’obligacions tributàries i de seguretat social,
emplenada correctament i subscrita per la persona amb prou poder per a iniciar i seguir els expedients
de l’administració, i formular-ne les declaracions davant d’aquesta administració.
NOTA: Si l’empresa presenta l’autorització anterior correctament emplenada i signada, estarà exempta
de la presentació dels certificats d’estar al corrent en obligacions tributàries i de la seguretat social a
què es refereixen els dos apartats següents
4. Certificació administrativa acreditativa de les circumstàncies assenyalades a l’article 13 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, sobre el compliment de les obligacions tributàries de l’empresa. L’antiguitat
de la certificació, determinada per la data de la seua expedició, serà com a màxim d’un mes anterior a la
data de presentació al Registre General de l’Excma. Diputació Provincial de la sol·licitud de l’empresa
per inscriure’s al Registre de contractistes.
5. Certificació administrativa acreditativa de les circumstàncies assenyalades a l’article 14 del Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, sobre el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social de
l’empresa. L’antiguitat de la certificació, determinada per la data de la seua expedició, ha de ser com a
màxim d’un mes anterior a la data de presentació en el Registre General de l’Excma. Diputació
Provincial de la sol·licitud de l’empresa per inscriure’s al Registre de Contractistes.
6. Certificació expedida pel Registre oficial corresponent acreditativa de la classificació empresarial, quan
es tracte d’empresa classificada.
7. Certificat expedit pel Registre Mercantil, corresponent literal i de vigència del poder per a obligar a
l’empresa, de les persones que hi pretenga acreditar davant de la Diputació Provincial. També de les
persones que signen la sol·licitud de la inscripció al Registre, quan hi siguen diferents de les primeres,
expedit amb l’antelació màxima d’un mes a la data de presentació en el Registre General d’entrada de
la Diputació Provincial de la sol·licitud a la inscripció al Registre.
8. Certificat expedit pel Registre Mercantil corresponent acreditativa del domicili, inscripció i vigència de
l’empresa en aquest registre, expedit amb l’antelació màxima d’un mes a la data de presentació en el
Registre General d’entrada de la Diputació Provincial de la sol·licitud a la inscripció al Registre.
9. Document nacional d’identitat de les persones apoderades que s’hi acrediten.
10. Memòria de l’empresa. Relacionada a la solvència econòmica, financera i tècnica a què es refereixen
els articles 75 al 79 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

S’HAN DE PRESENTAR ELS DOCUMENTS ORIGINALS PERQUÈ SIGUEN COMPULSATS
O CÒPIES ACARADES DAVANT DE NOTARI

AUTORITZACIÓ PER A DEMANAR DADES SOBRE EL COMPLIMENT
D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL
La persona sotasignant autoritza a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a
sollicitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les dades relatives al compliment dels
requisits que estableix la Llei de contractes del sector públic i la resta de
normativa de desplegament, en els procediments d’inscripció i de revisió en
el Registre d’Empreses Contractistes de l’Excma. Diputació Provincial.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament per als procediments esmentats
i en aplicació de les normes que permeten, amb l’autorització prèvia de la
persona interessada, la cessió de les dades tributàries i de la Seguretat
Social que precisen les administracions públiques per al desenvolupament
de les seues funcions.
A. Dades de l’empresa

DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA / NIF

B. Dades de l’autoritzador/titular

COGNOMS I NOM

DNI

SIGNATURA
QUALITAT EN QUÈ ACTUA:
 En nom propi
 Com a administrador únic o solidari
 Com a apoderat/da
 Altres ___________________________________

NOTA: L’autorització concedida per la persona que signa pot ser revocada en qualsevol
moment per mitjà d’un escrit adreçat a l’Il·lm. Sra. Presidenta de l’Excma. Diputació
Provincial (Departament de Contractació).

