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 ....................................

DECLARO

1.- Que disposo de la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides per
realitzar tots els treballs inclosos en l'objecte de la prestació de servei.
2.- Que Compto al menys amb dos (2) aplicadors especialitzats degudament qualificats i
capacitats per a la manipulació de biocides, comptant amb un certificat de professionalitat
corresponent a la qualificació professional Serveis per al control de Plagues, o algun títol
d'FP o curs d'especialització que acrediti les corresponents unitats de competència, o que
inclogui els mòduls formatius, segons el que disposa el RD 830/2010 de 25 de juny pel qual
s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides
i / o plaguicides.
3.- Es designarà un (1) coordinador o responsable especialista en aquest tipus de treballs i
amb la formació i / o titulació que l'habiliti per realitzar l'assessorament tècnic qualificat en
relació amb les tasques establertes i el control d'aquestes; poden exercir com a
responsable tècnic els que compten: amb un certificat de professionalitat corresponent a
la qualificació professional Gestió de Serveis per al control d'organismes nocius, o algun
Títol de FP o curs d'especialització que acrediti les corresponents unitats de competència,
o que inclogui els mòduls formatius, amb un títol universitari dels acordats en la Comissió
de Salut Pública o amb un títol de formació professional específic de Tècnic Superior en
Salut Pública. Aquesta persona serà a més el responsable de la direcció dels treballs i
l'interlocutor únic amb ABSA i responsables de les instal·lacions i haurà de comptar amb la
titulació adequada que acrediti l'obtenció de competència i coneixements adequats per a
la gestió de processos de control d'organismes nocius.

I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
(Data, signatura i segell de l’empresa)”

