
(Societat, persona jurídica) .....................................................................................................................................................................................................  
amb DNI / NIE / PASSAPORT .............................................................................. domicili en.............................................................................................

...................................................................................................................................... nº de telèfon .........................................................................................

i adreça de correu electrònic .................................................................................................................................................................................................

(Empresari / a individual, persona física) ..........................................................................................................................................................................  
amb DNI / NIE / PASSAPORT .............................................................................. en qualitat de .......................................................................................

de l’entitat amb NIF ............................................................................................... domicili a ...............................................................................................

......................................................................................................................................  nº de telèfon .........................................................................................

i adreça de correu electrònic .................................................................................................................................................................................................

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OBTENCIÓ DEL DQN

....................................................................................... ,de .................................................. de 20 .......

Avda. Reina Mª Cristina s/n - 08004 Barcelona | info@clusternautic.cat | https://mediambient.clusternautic.cat 

Declaro: 
Sota la meva responsabilitat,  que les dades contingudes en aquesta declaració responsable son certes, prèviament a l’inici 
d’exposar a les instal·lacions de l’empresa el DQN, DISTINTIU DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL NÀUTIC promogut pel Clúster 
Nàutic Català,  i/o d’utilitzar-lo en els elements promocionals de l’empresa, com la pàgina web i emailings, díptics, vehicles, ... i 
qualsevol altre suport, 

1. Declaro que l’exercici de l’activitat de la persona jurídica amb NIF ...........................................es fa amb l’observació de les 
recomanacions incloses a la Guia de Bones Pràctiques Mediambientals per a les empresa Nàutiques, elaborada pel 
Clúster Nàutic Català i amb l’observació dels requisits  establerts a les normatives vigents.

2. Declaro també que tot el personal de la persona jurídica amb NIF ............................................ha llegit la Guia de Bones 
Pràctiques Mediambientals per a les empresa Nàutiques, elaborada pel Clúster Nàutic Català i que la té a la seva 
disposició i com a eina de consulta.

3. I declaro, per finalitzar, que la persona jurídica amb NIF  .............................................................permetrà al Clúster Nàutic 
Català i realitzar avaluacions periòdiques per ratificar el compliment de les recomanacions incloses a la Guia de Bones 
Pràctiques Mediambientals per a les empresa Nàutiques, i que aquesta avaluació serà vinculant, de tal manera que si la 
persona jurídica no la supera, transcorreguts 60 dies, es farà una nova avaluació, que en cas de no ser superada significarà 
la retirada del DQN, DISTINTIU DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL NÀUTIC.

4. Aportació documentació. Per a l’atorgament del DQN, DISTINTIU DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL NÀUTIC promogut pel
Clúster Nàutic Català, adjuntem la següent documentació:

Així mateix, autoritzo al CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ by ADIN perquè incorpori les dades d’aquesta declaració responsable en 
un fitxer automatitzat perquè siguin usats de la manera i amb les limitacions que estableix la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades.

Amb la col·laboració de

El CLÚSTER NÀUTIC CATALÀ és promotor de
www.clusternautic.cat

• Còpia NIF
• Còpia DNI
• Còpia models 036/037

• Còpia alta CNAE
• Cerfificat d’estar al corrent

amb la Seguretat Social
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