
DOCUMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA  SOSTENIBILITAT

TURÍSTICA BARCELONA BIOSPHERE

El/La sotasignat/da ..........................................................................................................................

actuant en nom de l’empresa/entitat.............................................................................................

amb domicili a (indicar domicili social) ............................................................................................

..........................................................................................................................................................
es compromet a:

▪ Treballar per a la millora continua en tots els àmbits de la sostenibilitat sòcio-cultural,
econòmica i ambiental.

▪ El compliment de la normativa legal vigent referida al sector al que pertany, en
particular, tota aquella referida a preservar i promoure el treball digne, l’equitat de
gènere i la no discriminació.

▪ El respecte al conveni col·lectiu dels treballadors i les treballadores, i la inexistència
de qualsevol motiu o instància de desvinculació del mateix, així com la inexistència de
sancions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ni sentències fermes per
incompliments del conveni sectorial de referència a l'activitat principal de l'entitat, o
per raons de discriminació de la representació dels treballadors/es o dels seus drets
d'informació, o per denúncies relacionades amb la cessió il·legal de treballadors
(vinculats a processos d’externalització) durant l'últim any.

▪ En el cas que s'opti per l’externalització de part de l’activitat de l’empresa, es
garanteix el compliment de les condicions de salari i jornada laboral fixades pel propi
conveni de treball de l'activitat principal.

▪ El foment de la contractació de treballadors i treballadores amb discapacitat segons
indica la llei o bé a través de terceres empreses i organitzacions que donin suport a
grups vulnerables. En el cas d'empreses de més de 50 treballadors/es es manifesta el
compliment del que preveu la Llei d'Inserció de persones amb discapacitat a
l'organització.

▪ L’atenció de les recomanacions i observacions dels informes de vigilància de la salut,
emprenent les accions d'adaptació de llocs de treball o reubicació de treballadors/es
a l'efecte de promoure àmbits de treball respectuosos de la salut i seguretat laboral.

▪ La conformitat amb els 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, al
qual queda adherit, emprenent accions per assolir aquests objectius i fent-les

https://ajuntament.barcelona.cat/joves/sites/default/files/compromisciutadasostenibilitat.pdf


DOCUMENT DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L’ADHESIÓ AL COMPROMÍS PER A LA  SOSTENIBILITAT

TURÍSTICA BARCELONA BIOSPHERE

públiques. D’aquesta manera, s’accepta formar part de la xarxa Barcelona+Sostenible,
publicant com a pla d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat el pla de
millora del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere en el
format proposat, fent constar els segell o marques de Barcelona+Sostenible, del
Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat i del Compromís per a la Sostenibilitat
Turística Barcelona Biosphere en la capçalera del document.

▪ L’acceptació que l’empresa/servei aparegui al Mapa Barcelona+Sostenible i en els
canals de difusió de Barcelona+Sostenible (butlletí, web i xarxes socials).

▪ El respecte a la confidencialitat i seguretat de les dades, agents implicats i la
informació compartida, fent-ne ús només per assolir els objectius de l'adhesió al
Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere.

▪ L’entitat es compromet a subministrar els recursos i equipaments per la implantació
del pla de contingència on s’estableixen les mesures de seguretat en front la
COVID-19 o qualsevol altra pandèmia.

Signatura de la persona representant de
treballadors i treballadores (en cas d'existir)

Signatura  de la/el representant de
l’empresa/entitat i segell

Nom :

Lloc i data:

Nom  i càrrec:

Lloc i data:

Les dades personals facilitades a través del present document d’adhesió, seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç
Indústria Serveis i Navegació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona com a
corresponsables, en el marc del projecte Compromís per a la sostenibilitat turística Barcelona Biosphere, amb la finalitat de
possibilitar el contacte amb la seva entitat per a l’execució del programa en base a l’execució contractual i un interès legítim de
comunicació amb l’entitat que representa. Les seves dades es tractaran mentre siguin necessàries per al desenvolupament del
programa. Podrà sol·licitar informació addicional sobre els tractaments, o exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició,
supressió, portabilitat o qualsevol que li pugui correspondre davant la Cambra de Barcelona a: lopd@cambrabcn.org o correu
postal a Av. Diagonal nº 452 08006 Barcelona o davant l’Ajuntament de Barcelona a: delegat_proteccio_dades@bcn.cat o bé a
l’adreça postal Plaça Sant Jaume, 1. Barcelona 08002.

mailto:delegat_proteccio_dades@bcn.cat

