JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

INSTRUCCIONS PER A L'OMPLIMENT I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL MANTENIMENT DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA DE LES EMPRESES
CLASSIFICADES PER LA GENERALITAT.
1. Introducció
L'article 82 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
igual que el fins ara vigent article 70 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, estableix que la classificació de les empreses tindrà una vigència
indefinida en tant es mantinguen per l'empresari les condicions i circumstàncies en
què es va basar la seua concessió i que, per a conservar la classificació obtinguda,
les empreses classificades hauran d'acreditar anualment el manteniment de la seua
solvència econòmica i financera i cada tres anys el de la seua solvència tècnica i
professional.
El mateix precepte estableix també que, sense perjuí de l'anterior, la classificació
serà revisable a petició dels interessats quan varien les circumstàncies preses en
consideració per a concedir-la, independentment del temps transcorregut des que
es va concedir
Per la seua banda, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig (BOE 118 del 15 de
maig), estableix els requisits de solvència econòmica i financera que han de reunir
les empreses classificades, així com la declaració, els documents i el procediment
que s'ha de seguir per a la justificació anual del seu manteniment i, si és el cas, per
a la revisió de les classificacions atorgades.
D'acord amb la dita norma, les empreses han de presentar anualment, abans de
l'1 de setembre de cada any, (o abans de l'inici del novè mes després del
tancament de l'exercici comptable quan la data de tancament siga diferent del 31
de desembre), una declaració responsable d'acord amb el model establit a este
efecte pels òrgans competents per a la classificació i en la que han de constar
almenys les dades establits en l'article 2 del citat Reial Decret. En el cas de les
empreses classificades per la Generalitat Valenciana, el dit model és el que figura
annex a les presents instruccions i va ser aprovat per la Comissió de Classificació i
Registres de la Junta Superior de Contractació Administrativa en la seua sessió del
5 de juny de 2009.
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2. Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera.
La persona representant de l'empresa classificada omplirà una declaració
responsable, d'acord amb el model annex a les presents instruccions que li
corresponga a l'empresa segons que el seu titular siga:
a) una societat o una altra entitat inscrita en el Registre Mercantil o un altre
registre oficial;
b) un empresari individual inscrit en el Registre Mercantil;
c) un empresari individual no inscrit en el dit Registre;
d) un professional que no tinga la condició d'empresari, o
e) una entitat no inscrita en cap registre oficial.
La presentació de la declaració i de la documentació indicada ha d'efectuar-se
telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat, adjuntant a la sol·licitud
del tràmit general de la conselleria competent en matèria d'Hisenda la declaració
responsable degudament omplida, en format pdf, firmada pel representant legal
de l'empresa amb certificat electrònic reconegut.
Al document en format pdf se li assignarà el nom DR-X99999999, on X99999999
representa el NIF de l'entitat (en el cas d'empresaris individuals, el seu propi NIF,
NIE o número de document equivalent).
Per a la firma dels fitxers en format pdf, s'utilitzarà qualsevol programari que
permeta aquest procés. Com guia, pot usar-se la facilitat que l'Agència de
Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat té en el seu web:
http://www.accv.es/ciutadans/firma-on-line-pdf/
Les persones físiques i empresaris individuals no obligats a relacionar-se
electrònicament amb l'Administració, quan no puguen utilitzar els mitjans
anteriors, poden presentar la declaració responsable en format paper en el
Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
NOTES ACLARIDORES
1ª.- LES EMPRESES QUE PRESENTEN LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN EL TERMINI
ESTABLIT, ÉS A DIR, ABANS De l'1 DE SETEMBRE SEGÜENT A LA DATA DE
TANCAMENT dels comptes anuals, NO HAN D'ACOMPANYAR CAP DOCUMENTACIÓ A
LA DECLARACIÓ RESPONSABLE, RESERVANT-SE LA SECRETARIA DE LA JUNTA
SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ LA VERIFICACIÓ DELS EXTREMS ACREDITATS EN LA
DECLARACIÓ, PODENT REQUERIR EN QUALSEVOL MOMENT A LES EMPRESES
CLASSIFICADES LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
CORRESPONENT (ARTICLE 3 DEL REIAL DECRET 817/2009).
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2ª. A PARTIR DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 9/2017, DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC, QUAN NO S'HAJA PRESENTAT LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN EL
TERMINI ESTABLIT, LA CLASSIFICACIÓ QUEDARÀ AUTOMÀTICAMENT SUSPESA I, PER
A ALÇAR LA SUSPENSIÓ, LES EMPRESES CLASSIFICADES HAURAN DE PRESENTAR LA
DITA DECLARACIÓ ACOMPANYADA DE LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
-INFORMACIÓ INTERACTIVA, NOTA SIMPLE O CERTIFICACIÓ DEL REGISTRE
MERCANTIL EN FORMAT PDF (www.registradores.org) QUE CONTINGA ELS COMPTES
ANUALS COMPLETS.
-EN EL CAS QUE ES TROBEN PENDENTS DE DEPÒSIT, PODRÀ PRESENTAR-SE DE LA
MATEIXA MANERA CÒPIA dels comptes anuals PRESENTADES, ACOMPANYADES DEL
CERTIFICAT DE LA SEUA APROVACIÓ I DEL RESGUARD DE PRESENTACIÓ EN EL
REGISTRE MERCANTIL.
-ELS EMPRESARIS INDIVIDUALS NO OBLIGATS A DEPOSITAR COMPTES ANUALS I QUE
NO LES DEPOSITEN VOLUNTÀRIAMENT, HAN DE PRESENTAR EL LLIBRE D'INVENTARIS
I COMPTES ANUALS DEGUDAMENT LEGALITZAT PEL REGISTRE MERCANTIL.
València, 21 de novembre de 2017
LA SECRETÀRIA DE LA JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.
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JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Als efectes d'acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera de
societats o entitats inscrites en el registre mercantil o oficial corresponent)

D. <<NOM I COGNOMS>>
DNI/NIE/passaport núm.: <<NÚM DOCUMENT>>, actuant en nom i representació de l'empresa o
entitat
<<NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL>> , NIF:
<<NIF>>, en qualitat de
<<ADMINISTRADOR/APODERAT>> i fent ús de les facultats que acredita mitjançant document o
escriptura pública de data <<DATA>>,
DECLARE:
1.

Que l'entitat que represente es troba classificada com a empresa contractista de
<<OBRES/SERVEIS>>, per acord de la Comissió de Classificació i Registres de <<DATA>>, i
inscrita en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana amb
el número <<NÚMREGISTRO>>.
2. Que en data <<DATA>> han sigut presentades en el Registre <<NOMBREREGISTRO>> els
comptes anuals de l'entitat, aprovades en data <<DATA>> i corresponents a l'exercici tancat en
data <<DATA>>.
3. Que en els dites comptes consten, entre altres, els següents imports expressats en euros:
-Capital social:
<<IMPORT>>
-Patrimoni net:
<<IMPORT>>
-Resultat de l'exercici:
<<IMPORT>>
-Total Actiu:
<<IMPORT>>
I perquè conste davant de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, a l'efecte de
justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de l'empresa, subscric la present
declaració en <<CIUTAT>>, a <<DIA>> de <<MES>> de <<ANY>>.
(Firma del representant i segell).

JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT
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JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Als efectes d'acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera d'empresaris
individuals inscrits en el registre mercantil)

D. <<NOM I COGNOMS>>
DNI/NIE/passaport núm.: <<NÚM DOCUMENT>>, actuant en nom propi i com a empresari individual
inscrit en el Registre Mercantil ,
DECLARE:
1. Que l'empresa de què sóc titular es troba classificada com a empresa contractista de
<<OBRES/SERVEIS>>, per acord de la Comissió de Classificació i Registres de <<DATA>>, i inscrita
en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana amb el número
<<NÚMREGISTRO>>.
2. Que en data <<DATA>> han sigut presentades en el Registre <<NOMBREREGISTRO>> els comptes
anuals de l'empresa, aprovades o formulades en data <<DATA>> i corresponents a l'exercici tancat en
data <<DATA>>.
3. Que en els dites comptes consten, entre altres, els següents imports expressats en euros:
-Capital social:
No aplicable
-Patrimoni net:
<<IMPORT>>
-Resultat de l'exercici:
<<IMPORT>>
-Total Actiu:
<<IMPORT>>
I perquè conste davant de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, a l'efecte de
justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de l'empresa, subscric la present
declaració en <<CIUTAT>>, a <<DIA>> de <<MES>> de <<ANY>>.
(Firma del representant i segell).

JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT
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JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Als efectes d'acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera d'empresaris no
inscrits en el registre mercantil)

D. <<NOM I COGNOMS>>
DNI/NIE/passaport núm.: <<NÚM DOCUMENT>>, actuant en nom propi i com a empresari individual
no obligat a inscriure's en el Registre Mercantil,
DECLARE:
1.

Que l'empresa de què sóc titular es troba classificada com a empresa contractista de
<<OBRES/SERVEIS>>, per acord de la Comissió de Classificació i Registres de <<DATA>>, i
inscrita en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana amb
el número <<NÚMREGISTRO>>.
2. Que en data <<DATA>> es va presentar en el Registre <<NOMBREREGISTRO>>, per a la
seua legalització, el Llibre d'Inventaris i Comptes anuals de l'empresa, en el que s'inclouen les
corresponents a l'últim exercici, tancat en data <<DATA>>.
3. Que en els dites comptes consten, entre altres, els següents imports expressats en euros:
-Capital social:
No aplicable
-Patrimoni net:
<<IMPORT>>
-Resultat de l'exercici:
<<IMPORT>>
-Total Actiu:
<<IMPORT>>
I perquè conste davant de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, a l'efecte de
justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de l'empresa, subscric la present
declaració en <<CIUTAT>>, a <<DIA>> de <<MES>> de <<ANY>>.
(Firma del representant i segell).

JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT
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JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Als efectes d'acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera de professionals)

D. <<NOM I COGNOMS>>
DNI/NIE/passaport núm.: <<NÚM DOCUMENT>>, actuant en nom propi i com a exercent de l'activitat
professional de <<NOMBREACTIVIDAD>>, inscrit en el Registre o Col·legi oficial de
<<COLEGIOPROFESIONAL>> de <<POBLACIÓ O COMUNITAT>>, amb el número: <<NÚM
COL·LEGIAT>>,
DECLARE:
1.
2.

3.

Que em trobe classificat com a empresari contractista de <<OBRES/SERVEIS>>, per acord de
la Comissió de Classificació i Registres de <<DATA>>, i inscrit en el Registre de Contractistes i
Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana amb el número <<NÚMREGISTRO>>.
Que dispose d'un contracte o pòlissa d'assegurances subscrit amb l'entitat asseguradora <<NOM
D'ENTITAT>>, la duració del qual finalitza el <<DATA>>, que comprèn la cobertura
d'indemnitzacions per riscos professionals de la meua activitat, fins a un límit de <<IMPORT>>
euros.
Que em trobe al corrent del pagament de les primes periòdiques de l’esmentat contracte
d'assegurança.

I perquè conste davant de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, a l'efecte de
justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de l'empresa, subscric la present
declaració en <<CIUTAT>>, a <<DIA>> de <<MES>> de <<ANY>>.
(Firma del representant i segell).

JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT
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JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
C/ PALAU, 12-3ª planta
46003-VALÈNCIA
Telf. 961613072

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(Als efectes d'acreditar anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera d'entitats no
obligades a inscriure's o a depositar els seus comptes en un registre oficial)

D. <<NOM I COGNOMS>>
DNI/NIE/passaport núm.: <<NÚM DOCUMENT>>, actuant en nom i representació de l'empresa o
entitat
<<NOM O DENOMINACIÓ SOCIAL>> , NIF:
<<NIF>>, en qualitat de
<<ADMINISTRADOR/APODERAT>> i fent ús de les facultats que acredita mitjançant document o
escriptura pública de data <<DATA>>,
DECLARE:
1.

Que l'entitat que represente es troba classificada com a empresa contractista de
<<OBRES/SERVEIS>>, per acord de la Comissió de Classificació i Registres de <<DATA>>, i
inscrita en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana amb
el número <<NÚMREGISTRO>>.
2. Que en data <<DATA>> es va presentar en el Registre <<NOMBREREGISTRO>>, per a la
seua legalització, el Llibre d'Inventaris i Comptes anuals de l'empresa, en el que s'inclouen les
corresponents a l'últim exercici, tancat en data <<DATA>>.
3. Que en els dites comptes consten, entre altres, els següents imports expressats en euros:
-Capital social:
<<IMPORT>>
-Patrimoni net:
<<IMPORT>>
-Resultat de l'exercici:
<<IMPORT>>
-Total Actiu:
<<IMPORT>>
I perquè conste davant de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, a l'efecte de
justificació anual del manteniment de la solvència econòmica i financera de l'empresa, subscric la present
declaració en <<CIUTAT>>, a <<DIA>> de <<MES>> de <<ANY>>.
(Firma del representant i segell).

JUNTA SUPERIOR DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT
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