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Model declaració responsabilitat social corporativa i acreditativa de complir amb els 
requisits de capacitat i solvència 

 

En/na         , amb NIF ________, en qualitat de                             i 
en nom i representació de la societat    , amb CIF           
i domiciliada a _____________, segons escriptura pública autoritzada davant Notari/a 
_____, en data ____ i amb número de protocol _____, o,  en l’exercici de la seva activitat 
professional, assabentat de l’anunci publicat en data 30 d’agost de 2022 en el perfil del 
contractant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i de les condicions i 
requisits que s’exigeixen a l’expedient 3_2022 anomenat Contractació de subministrament 
de cadires i taules per l’esdeveniment Festa de la Rosa que es tramita mitjançant 
procediment ordinari negociat,  

 

DECLARA responsablement, en virtut de les facultats de representació que ostenta, el 
següent: 

 

1. Que la societat està vàlidament constituïda i que, conforme al seu objecte social,  que 
consisteix en .........................................., pot presentar-se a aquesta licitació. 

Pel cas d’autònoms, que desenvolupa la seva activitat empresarial o professional en 
compliment dels requisits establerts legalment per exercir-la.  

Que disposa dels mitjans humans, de formació, financers, materials i tècnics adequats pel 
desenvolupament del servei licitat.  

 

2. Que el contractista compta amb la corresponent classificació, de ser requerida, o amb 
els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professionals exigits, en les 
condicions establertes en el plec de clàusules administratives contractuals.  

 

3. Que el contractista no incorre, per si mateixa o per extensió, en cap de les 
circumstàncies que impedeixin contractar. 

 

4. Que el contractista es troba al corrent de les obligacions tributàries, fiscals, laboral, de 
Seguretat Social i es compromet a aportar les certificacions justificatives en el cas de 
resultar classificada com a millor oferta.  
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5. Que el contractista, en relació amb el seu personal, compleix  amb les mesures de 
prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent, d’integració de les 
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, les obligacions en 
matèria de formació i vigilància de la salut, i es compromet, en cas de resultar classificada 
com a millor oferta,  a aportar la documentació que li sigui requerida abans de l’inici de 
l’execució del contracte,  així com tota aquella documentació que, en virtut del procediment 
de coordinació d’activitats en matèria de prevenció de riscos laborals, tingui aprovat el 
PSC. 

6. Que assumeix els valors de responsabilitat social en els àmbits socials, ambiental i dels 
drets humans.  

 

 

 

_____________, __de _______ de 2022 

 

 

 

Signat,  
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