Àrea interna, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de Ciutat
Servei de Contractació

CERTIFICAT DE DOCUMENTACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Sr.//Sra. .................................. , en nom i representació de l’empresa .......................... adjudicatari del
contracte de ........................................ municipi de Santa Coloma de Gramenet, DECLARA:










Que conec i assumeixo les prescripcions establertes en el “manual de seguretat i salutcontractes d’obres i serveis de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet” que es troba en el
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 adequat a les
característiques de l’activitat objecte del contracte.
Que em comprometo a presentar el llistat de personal que realitzarà les activitats en
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. (adjuntar còpia TC2*).
Que disposo de pòlissa de responsabilitat civil i presentaré la corresponent justificació.
(Adjuntar còpia*) .
Que notificaré 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. (Caldrà adjuntar còpia*)
Que notificaré 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 comunicaré els accidents que puguin patir els meus treballadors en l’àmbit de
l’Ajuntament.

*Tota la documentació requerida es presentarà al servei promotor de la contractació abans de
l’inici de l’activitat, escanejada i copiada en un CD.

Santa Coloma de Gramenet,

Segell i signatura de l'empresa

Plaça de la Vila, 1
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