ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
(per copiar, completar i incloure en el sobre A)

El/La senyor/a ……………………...............................[nom i cognoms], amb DNI
.................,
com
a
representant
legal
de
l’empresa
.................................................................[denominació social de l’empresa], amb NIF
..............., que es presenta com a licitadora del contracte de subministrament, mitjançant
l’arrendament sense opció de compra, de quatre equips multifunció i un escàner de
documents per a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:

a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té la
capacitat d’obrar i la solvència requerida (si és el cas, afegir que disposa de
classificació i donar-ne detall), i no es troba compresa en cap causa de prohibició
per contractar.
b) En cas que concorri el que preveu l’art. 75.2 LCSP, que disposa del compromís
que preveu aquest article per part de les empreses a qui recorre per obtenir la
seva solvència i mitjans.
c) Que l’empresa està al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa
vigent per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legalment establerts, i
disposa de totes les autoritzacions per dur a terme l’activitat.

e) Que l’empresa compleix el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007,
del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en cas que sigui
preceptiu, disposa del corresponent pla d’igualtat entre les dones i els homes.
f) Que l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al 2%: Sí
No
g) En cas afirmatiu, _______ persones treballadores amb discapacitat tenen
contracte laboral fix, que suposen un _______% del total de la plantilla amb
vinculació laboral fixa.
h) Que l’empresa està dedicada específicament a la promoció i inserció regulades
a les lleis 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció, i 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives
per regular les empreses d’inserció sociolaboral:

Sí

No

i)

Que la informació i els documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.

j)

Que autoritzo l’òrgan de contractació 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.

k) Que tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per
comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per
contractar, inclosa l’oferta econòmica.
l)

Que dono compliment a les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern que s’estableixen a
la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars.

m) Que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives
apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la
normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
n) En cas que l’oferta es presenti mitjançant UTE, que em comprometo a constituir
la UTE en els termes i terminis que preveu el plec de clàusules administratives
particulars.
o) En cas de ser empresa estrangera, que em sotmeto al fur dels jutjats i tribunals
espanyols.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable a .......................[lloc] el
......[dia] de ..............[mes] de 2018.

[Signatura]

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podrà derivar en causa de prohibició
de contractar amb el sector públic.

