
                                                                                                                       

               

 

                                                        

 

 

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 d’assessorament i control de la seguretat a les obres, la gestió interna 

i el compliment legal 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 Coordinador de Seguretat i Salut amb titulació d’Arquitecte, Arquitecte tècnic, 

Enginyer de l’Edificació, Enginyer Superior o Enginyer Tècnic. 

✓ 1 Pèrit en investigació d’accidents laborals. 

✓ 1 Tècnic superior en PRL, amb les 3 especialitats: Seguretat en el treball, higiene 

industrial, ergonomia i psicologia aplicada. 

✓ 1 Tècnic llicenciat en ciències ambientals o equivalent. 

 

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: 

✓ Haver portat la coordinació d’un mínim de 3 obres relacionades amb  la gestió de 

l’aigua en els últims 3 anys, d’un import igual o superior a 1.500.000 €. 

✓ Haver elaborat un mínim de 3 plans de seguretat i salut, relacionats amb la gestió 

de l’aigua, en els últims 3 anys, d’un PEM igual o superior a 100.000 €, cadascun. 

✓ Haver realitzar en el darrer any el suport en el manteniment o implantació de 

sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001) en un mínim de 2 empreses d’aigua. 

✓ Haver realitzat en el darrer any el suport en el manteniment o implantació de 

sistemes de gestió ambientals (ISO 14001) en un mínim de 2 empreses d’aigua. 

✓ Demostrar un mínim de 3 anys donant suport a empreses de gestió del cicle de 

l’aigua, pel manteniment de sistemes de gestió. 

✓ Demostrar un mínim de 3 anys, en el servei d’actualització legal a empreses. 

 

3) Que disposo de l’acreditació de solvència tècnica exposada en el punt 1.10)b) 

 

 

I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 

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

 

 


