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CERTIFICAT DE DOCUMENTACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
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, DECLARA:
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adjudicatari del

Que conec i assumeixo les prescripcions establertes en el “manual de seguretat i salut en els
contractes d’obres i serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet” que es troba al
perfil del contractant de la web municipal, on s’especifiquen els riscos dels equipaments
municipals, normes de seguretat i actuacions en cas d’emergència, essent adequats a les
característiques de l’activitat objecte del contracte.
Que s’ha efectuat el desenvolupament de l'activitat preventiva mitjançant una de les modalitats
d'organització prevista en el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/97 de 17 de gener).
(Adjuntar còpia*).
Que ha realitzat el Pla de prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat
preventiva. (Adjuntar còpia*)
Que s’adjunta llistat de personal que realitzarà les activitats en l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet. (Adjuntar còpia TC2*).
Que respecte als treballadors que vagin a prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, i respecte a l'activitat a desenvolupar a la mateixa, s'ha complert,
prèviament a l'inici dels treballs, amb l'obligació, en matèria d'informació i formació de
prevenció de riscos laborals. (Còpia certificats de formació*).
Que els treballadors disposen dels EPI’s oportuns. (Adjuntar registre de lliurament d’EPI’s*)
Que es disposa de pòlissa de responsabilitat civil. (Adjuntar còpia*) .
Que respecte als treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, són aptes per a la tasca a desenvolupar segons el control de Vigilància
mèdica de la salut efectuat. (Adjuntar certificat d'aptitud*).
Que en cas de subcontractar treballs a tercers (empreses o treballadors autònoms), només
s'efectuïn subcontractes a un primer nivell, i exigeixen a aquests, la mateixa acreditació
prèviament a l'inici dels treballs. (Cal adjuntar aquesta acreditació de l'empresa o treballador
subcontractat).
Que notificarà per escrit, si escau, la realització d'activitats o processos que reglamentàriament
siguin considerats com perillosos o amb riscos especials. En aquest cas s’haurà de disposar
de Recurs preventiu. (Adjuntar còpia*)
Que notificarà per escrit, els riscos específics de les activitats que desenvolupi que puguin
afectar als treballadors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, o d'altres empreses
concurrents, en particular d'aquells riscos que puguin veure's agreujats o modificats per
circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats, segons l'establert en el RD 171/2004
de 30 de gener de desenvolupament de l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos
Laborals.
Que comunicarà els accidents que puguin patir els seus treballadors en l’àmbit de l’Ajuntament.
Que, abans d’iniciar el contracte elaborarà i lliurarà a l’Ajuntament per a la seva aprovació el
Pla de Seguretat de l'obra i comunicarà l'obertura de centre, segons el RD 1627/97, de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Que disposen de Recurs preventiu (Adjuntar títol nivell bàsic*) .
Que està inscrit en el Registre d’empreses acreditades (Adjuntar certificat*)
Que disposa de la documentació o títol que acrediti la possessió de la maquinària que utilitza.

*Tota la documentació requerida es presentarà, escanejada i copiada en un CD, al servei
promotor de la contractació abans de l’inici de l’activitat.
Santa Coloma de Gramenet,
Segell i signatura de l'empresa
Plaça de la Vila, 1
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