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Responsabilitat social 
Autònoms  
 

 

........................................................................ domiciliat/da a ....................................................., 

carrer ....................................................., núm. .......................,  amb document d’identitat núm. 

..........................., major d’edat, en nom i representació propis amb correu electrònic a efectes de 

notificacions ........................@............................. assabentat/da de l’expedient de contractació 

..................................................... (indicar nom de l’expedient de contractació) i amb capacitat legal 

per ser contractista: 

 

DECLARA sota la seva responsabilitat, que assumeix valors de responsabilitat social en els àmbits 

social, ambiental, de bon govern i de transparència, i per tant  manifesta que: 

 

I. En relació a les dades i activitat del licitador: 

 
1. Compleix amb els requisits establerts a la Llei 20/2007, de l’Estatut del Treball Autònom, per 

a ser considerat un treballador autònom. 
 

2. Està legalment inscrit al règim especial de treballadors per compte propi, així com, al cens de 
l’Agència Tributària. 

 
3. La seva activitat professional consisteix en................................................................................. 

 

4. Compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en relació a la seva 

activitat. 

 

5. Compta amb els mitjans humans, de formació, financers, materials i tècnics adequats, per al 

desenvolupament del servei licitat. 
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II. En relació al bon govern i transparència: 

 

6. Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària 

de Catalunya, de conformitat amb el què estableix la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures 

fiscals i financeres així com la normativa tributària relacionada. 

7. Dóna efectiu compliment a la normativa fiscal i tributària i aplica mesures efectives per evitar 

tot tipus de corrupció, tals com el suborn o el frau fiscal. 

 

8. La informació i documents aportats en el procés de licitació són de contingut absolutament 

cert. 

 

9. Disposa de tota la documentació acreditativa del compliment de les clàusules recollides en 

aquest document de Responsabilitat Social. 

 

10. El professional fa accessible la informació sobre les seves decisions i activitats pel que fa als 

aspectes socials, econòmics i mediambientals rellevants de les seves operacions. 

 

11. Les decisions preses s’implementen de forma ètica, honesta, justa i fiable, sense acceptar 

beneficis il·legals o conflictes d’interès. 

 

III. En relació a l’àmbit social: 
 

12. Dóna estricte compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i 

salut en el treball, d’integració de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i 

homes i de protecció de dades personals. 

 

13. Desenvolupa, implementa i manté una política de salut i seguretat al lloc de treball que 

compleix amb la legislació respectiva i els estàndards establerts per la legislació que li és 

d’aplicació. 

 

14. Fomenta la promoció de l’ús social del català en tots els àmbits i manté directrius 

responsables en comunicació  i màrqueting. 
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IV. En relació a l’àmbit medi ambiental: 

 

15. El professional realitza un estricte compliment de la legislació medi ambiental, i per tant, 

preveu la implementació d’estratègies per reduir i optimitzar la gestió dels residus així com fer 

un ús sostenible dels recursos.  

 

 

El Licitador es compromet a complir les clàusules que figuren en aquest Compromís de de 

Responsabilitat Social de manera permanent. 

 

Com a signant d’aquesta declaració, té capacitat suficient en la representació amb la qual actua, per 

comparèixer i presentar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, 

inclosa l’oferta econòmica. 

 

 

 

I de conformitat amb l’establert en aquest document,  

 

 

 

Barcelona, .......... de ................................... de ............... 

 

 
SIGNAR TOTES LES PÀGINES 

 
 


