
 

 
Declaració responsable sobre la capacitat i solvència de l’empresari 

 
El Sr. ............, amb DNI núm.........., actuant en nom i representació de .......... (licitador), 
en la seva condició de ........ i amb poders suficients per subscriure la present declaració 
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per 
l’adjudicació del contracte de lloguer de la cafeteria del Palau de la Música Catalana, 
DECLARA RESPONSABLEMENT:  

 
a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat 

d’obrar i la solvència requerida i ni l’empresa ni els seus administradors i/o 
representants es troben incursos en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.  
 

b) Que disposa d’una xifra global durant els darrers tres anys, de com a mínim, cinc-
cents mil (500.000,00) euros, en activitats vinculades a l’explotació de cafeteries o 
restaurants oberts al públic en general.  

 
En concret, la xifra global de negocis dels darrers tres anys en l’àmbit de l’objecte 
d’aquest contracte, ha estat la següent: 

 

Any Xifra anual de negocis 

  

  

  

 
Aquesta circumstància s’acredita mitjançant la presentació (indicar mitjà utilitzat) (i) 
d’una declaració responsable sobre la xifra de negocis exigida, acompanyada dels 
CCAA, o documentació comptable equivalent, corresponents als darrers tres 
exercicis, així com (ii) d’un llistat de les cafeteries o restaurants oberts al públic en 
general, gestionats pel licitador, amb indicació del nom, la ubicació i, el temps 
d’obertura de l’establiment i el règim aplicable a la seva explotació. 
 

c) Que disposa, d’almenys, un treballador amb més de 15 d’experiència en la gestió 
d’establiments de cafeteria i restauració oberts al públic en general, el qual haurà 
d’ocupar el càrrec de responsable de l’execució del contracte. 
 
En concret, el treballador que ocuparà el càrrec de responsable del contracte disposa 
de (...) anys d’experiència en la gestió d’establiments de cafeteria i restauració 
oberts al públic en general.  
 
Aquesta solvència s’acredita mitjançant la presentació del CV del treballador 
requerit. 
 

d) Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat i compta amb 
l’habilitació empresarial exigible per la realització del contracte. 



 

 
e) Que (sí/no) integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el 

compromís de disposar d’aquests mitjans d’acord amb l’article 75.2 de la LCSP / Que 
no integra la solvència amb mitjans d’altra/es empreses.  
 

f) Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
materials i/o personals que s’indiquen en la documentació contractual i en la seva 
oferta.  

 
g) Que l’adreça/es de correu electrònic on rebre els avisos de les posades a disposició 

de les notificacions i comunicacions electròniques; la/les persona/es autoritzada/es 
a accedir a les notificacions electròniques; el/els número/os de telèfon/os mòbil/s 
on rebre els avisos esmentats, són:  
 
[Indicar adreça/es de correu electrònic – el/s document/s identificatiu/s 
corresponent/s (NIF/NIE/CIF/Passaport) – número/os de telèfon/os mòbil/s)]  
 

 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de ………….. 
de …………  
 
 
 
Signatura 
 


