
 
 
 

 
 

ANNEX 2 

 

En/Na ... amb NIF núm. ...., en nom propi, (o en representació de l'empresa 

.............., CIF núm. ..., domiciliada a .... carrer ..., núm. ...) assabentat/da de les 

condicions exigides per optar a la  contractació d’un servei de manteniment i 

assistència tècnica de totes les instal·lacions de control i telegestió propietat 

d’Aigües de Blanes, S.A. 

 

DECLARO  

 

1) Que disposo del personal mínim exigit a la clàusula 1.10) del PCAP i que 

adopto el compromís de tenir disponibles i adscrits al contracte els 

següents recursos humans: 

� 1 Enginyer de telecomunicacions col·legiat amb 3 anys 

d’experiència per tal de poder realitzar projectes de títol habilitant, 

havent realitzat com a mínim la legalització d’una instal·lació de 

radiofreqüència de mes de 20 punts i varies freqüències. 

� 1 Enginyer Tècnic amb 3 anys d’experiència en manteniments 

d’instal·lacions electromecàniques en l’àmbit del contracte (cicle 

integral de l’aigua). 

� 1 Tècnic amb carnet d’instal·lador de comunicacions amb 3 anys 

d’experiència en instal·lacions similars en l’àmbit del contracte. 

� 2 Tècnics titulats en Formació Professional de Grau Superior amb 3 

anys d’experiència en instal·lacions similars en l’àmbit del 

contracte. 

 

2) Que disposo de l’experiència mínima exigida a la clàusula 1.10 del PCAP, 

segons relació dels principals serveis o treballs realitzats en els 3 últims 

anys, de la programació i configuració dels següents autòmats, softwares i 

dataloggers: 

� Equips Allen Bradley-Rockwell amb autòmats Micrologics, SLC i 

Compact Logix amb software Scada RSView32. 

� Equips Sofrel integrats al software Indusoft web Studio 8.0, 

mitjançant driver OPC. 

 

3) Que disposo de l’acreditació de solvència tècnica en el sector dels sistemes 

d’automatització i control remot següents: 



 
 
 

 
 

� Documents acreditatius de disposició legal de les llicencies d’us del 

software d’anteriorment indicat i d’estar al corrent del pagament 

de les mateixes. 

 

4) Que disposo de l’inscripció en els següents registres: 

� Inscripció en el Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions 

(RITC). 

� Inscripció en el Registre dels Agents de la Seguretat Industrial de 

Catalunya (RASIC) per a empreses instal·ladores de Baixa Tensió en 

l’àmbit del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

� Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la 

Construcció de Catalunya (REA). 

  

5) Que em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

materials següents: 

o El material d’estock (clàusula 3 PCT), les eines i maquinaria (clàusula 4 

PCT), la disponibilitat d’oficines (clàusula 6 PCT). 

 

 

I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

(Data, signatura i segell de l’empresa)” 

 

 


