DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMERÇ
Certificador/a
Cognoms i Nom
Número de certificat QCQ

Número
Data

Jo,_________________________________________________________ com a representant legal de l’empresa
________________________________________________________________ amb NIF____________________
DECLARO RESPONSABLEMENT que:
Disposo d’establiment operatiu a Barcelona.
Em trobo al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, així com al corrent de les obligacions
tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
Són certes les dades d’aquesta sol·licitud i de tota la documentació que s’hi adjunta.
Disposo de poders suficients per actuar com a representant de la persona física, empresa o entitat, d’acord,
si s’escau, amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el registre mercantil.
Tinc coneixement que Barcelona Comerç, com a entitat certificadora, podrà fer les comprovacions
necessàries relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de la corresponent documentació.
Coneix-ho les normatives vigents de Comerç i de Consum, i compleixo les disposicions del formulari de
requisits, annex a aquesta declaració.
Compleixo amb la normativa vigent en temes de prevenció de riscos laborals, protecció de dades,
contractació laboral, seguretat, àmbits fiscals, mercantil, higiene, etc, així com els principis de responsabilitat
social comercial.
Respecto les característiques del comerç tradicional català i les seves característiques culturals, econòmiques
i lingüístiques.
Conec els mecanismes d’atorgament i retirada del distintiu QCQ, al qual sotmeto a valoració el meu
establiment
Conec que Barcelona Comerç és propietària del distintiu QCQ, que lliura per un període de dos anys, que cal
retirar-lo, si no hi ha renovació, al cap de dos anys, o bé amb anterioritat si s’incompleix la normativa d’ús.
Estic adherit al Pla d’Acció de Barcelona + Sostenible de l’Eix al que pertanyo.

Barcelona, _______________________________________________________________________
Signatura del representant legal i segell de l’empresa

L'informem que les dades personals d'aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament
de dades de caràcter personal, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre les actuacions i els serveis que ofereix Barcelona Comerç.
Vostè, com a interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza
a que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercir els seus drets, i rebre informació i publicitat d'actuacions, productes i serveis
de Barcelona Comerç
Els drets precitats podran fer-se efectius davant Barcelona Comerç , C/ Ferlandina, 25, 08001 - Barcelona o enviant un correu electrònic a
info@comerçdequalitat.cat | (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal)

www.comercdequalitat.cat

