ANNEX 2
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) .................................................................... i faig la
següent:
DECLARO RESPONSABLEMENT:
➢ Que el subministrament de formigó queda sotmès a la normativa EHE-08.
➢ Que disposo del certificat de conformidad del control de producción según los requisitos
reglamentarios del Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo.
➢ Que la planta de fabricació de formigó reuneix, com a mínim, les següents
característiques:
o Central amb instal·lació fixa: es coneix com una central de fabricació de formigó
preparat; no es considera les plantes d’obra, indicant si la central és pastadora
o dosificadora en funció de si disposen o no de pastadora fixa.
o Classificació d’àrids: la central de fabricació utilitzarà àrids classificats
granulomètricament, a peu de planta i utilitzarà al menys dos fraccions
granulomètriques per fabricar formigons amb una grandària de 20 mm o tres
fraccions per grandàries d’àrids superiors. Haurà d’estar en possessió de
certificat de conformitat d’àrids “marcatge CE).
o Disposició d’elements de transport: com a mínim 10 camions per transport de
formigó i 1 camió bomba.
o Rendiment de la planta: com a mínim de 60 m³/hora.
o Pesatge dels materials: la central de fabricació utilitzarà bàscules separades per
cadascun dels materials, per portar a fi la dosificació de les matèries primeres.
o Distància: la planta de fabricació de formigó haurà d’estar ubicada a una
distància màxima de 80 km del magatzem d’Aigües de Blanes, S.A., situat a la
Ctra. de Malgrat, 10 de Blanes. El recorregut per mesurar aquesta distància serà
apte per la circulació de vehicles de 26 Tm, com a mínim
“Data i signatura.......”

