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PRIMERA. OBJECTE DEL PLEC
La present contractació té per objecte la neteja dels dipòsits d’aigua potable d’EMATSA i
l’aportació de tota la maquinària, els estris, els productes necessaris per prestar el servei i
gestionar-ne els residus, establint-se en aquest plec les prescripcions tècniques a les que
s’haurà de subjectar la prestació del servei objecte del contracte.
Tots els materials, estris i productes per al manteniment anual per portar a terme l’abast
d’aquest contracte aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.

SEGONA. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació del present contracte engloba les següents instal·lacions:





























Dipòsit Bonavista
Cambra de mescla Oliva
Dipòsit St. Pere i St. Pau Pulmó 1
Dipòsit St. Pere i St. Pau Pulmó 2
Dipòsit St. Pere i St. Pau Semisoterrat
Dipòsit St. Salvador
Dipòsit EB 10
Dipòsit captació Mina PII
Dipòsit Llevant pulmó 1
Dipòsit Llevant pulmó 2
Dipòsit La Mora pulmó 1
Dipòsit La Mora pulmó 2
Dipòsit Ferran
Dipòsit – Elevació Tarragona Nord (Rodolat del Moro)
Dipòsit – Elevació Pallaresos Park
Dipòsit i Elevació Pallaresos poble
Dipòsit i Elevació Jardins Imperi
Dipòsit vell Catllar
Dipòsit Nou Catllar
Dipòsit Coll de Tapioles
Dipòsit Cinc estrelles
Dipòsit Mas Panxe
Dipòsit elevat La Pobla de Mafumet
Dipòsit general La Pobla de Mafumet
Dipòsit Elevació Boscos
Dipòsit Elevació Entrepins
Dipòsit ETAP
Dipòsit Pou Franques

Si en el futur, s’ampliés el nombre de instal·lacions, l’adjudicatari també haurà de
desenvolupar les seves tasques en aquestes.

2

TERCERA. EXPERIENCIA SOL·LICITADA DE LES EMPRESES, CERTIFICACIONS
DEQUALITAT I DE GESTIÓ AMBIENTAL
Les empreses licitadores hauran de tenir una experiència en la neteja de dipòsits d’aigua
potable.
A més, hauran de posseir els certificats de sistemes de gestió de:
- Qualitat UNE-EN ISO 9001
- Gestió Mediambiental UNE-EN ISO 14001
- Prevenció de Riscos Laborals OSHAS 18001
L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de
la legislació vigent, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut. Així,
doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari. Tots els equips
que es destinin al serveis compliran les normes de seguretat vigents i estaran en bones
condicions d’ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi de
circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, mitjans de
prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos (Pla de Seguretat). El contractista, a part de
garantir la seguretat dels seus treballadors, l’adjudicatari vetllarà per les condicions de
seguretat i protecció vial en les feines a realitzar, pel que establirà, en qualsevol moment, les
disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguirà les ordres i instruccions que
donin els serveis tècnics d’EMATSA.
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir net l’espai de treball i els seus voltants per oferir un
aspecte òptim del servei.
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de
treball que puguin ocórrer durant l’execució dels treballs objecte del contracte, pel que
adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en la seva avaluació de riscos, atenent
en tot moment les indicacions que es formulin des d’EMATSA, bé directament o a través de
personal especialitzat extern.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant
l’execució dels treballs objecte del contracte.
QUARTA. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Els treballs a efectuar seguiran les indicacions que es detallen a continuació, que compleixen
en la instrucció de treball adoptada per EMATSA ITE-T/P-06, “Manteniment i neteja de
dipòsits”:
La neteja consistirà en un procés de desincrustació (sempre que sigui necessari) més
desinfecció.
La neteja de dipòsits es realitzarà mitjançant equips a pressió. Els camions i equips
automàtics utilitzats per a la neteja de dipòsits seran d’ús exclusiu per a neteja d’instal·lacions
d’aigua potable. Excepcionalment, si això no fos possible i s’hagués d’utilitzar un camió de
neteja de clavegueram, s’exigirà el següent:
El dipòsit d’aigua a pressió del camió que s’utilitzi per a la neteja del dipòsit ha de tenir el vas
net i desinfectat, a tal efecte l’adjudicatari emetrà el corresponent certificat..
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Les parts mòbils (mànegues, equips de pressió, etc.) que entrin en contacte amb el dipòsit
seran d’ús exclusiu per l’aigua potable, hauran d’estar netes i desinfectades.
S’haurà de garantir que l’aigua utilitzada per l’esbandit és aigua de consum, a tal efecte
EMATSA designarà els punts de càrrega d’aigua.
El licitador haurà de justificar la possessió de un camió de neteja de les següents
Característiques mínimes:
Equip mixt impulsor-aspirador
- Matrícula i model
- Capacitat d’aigua neta (m3) mínim 4
- Capacitat de la cuba de llots (m3) mínim 6
- Pressió de treball de la bomba d’impulsió (bar) (entre 150 i 250)
- Cabal de la bomba d’aigua d’alta pressió (l/min) (mínim 100)
- Depressió de la bomba de buit (m3/hora) (entre 800 i 1000)
El licitador haurà d’indicar i aportar fitxes tècniques de l’equip del vehicle proposat com
justificació de la possessió.

El procediment a seguir serà el següent:

a) Desincrustació
Consistirà en l'eliminació per mitjans mecànics de partícules sedimentades i
incrustacions. Mitjançant rasclat i escombrat s'eliminaran totes les restes de
sediments i incrustacions de les parets, sostre i solera del dipòsit.


També es pot utilitzar algun producte químic desincrustant si per mitjans mecànics no
es poden eliminar les incrustacions i així es decideix tècnicament.

b) Desinfecció



Polvoritzar o pintar la superfície del dipòsit en contacte amb l'aigua amb una
dissolució hiperclorada (concentració aproximada de 20-30 mg / L de clor residual
lliure) Deixar un temps de contacte mínim de 30 minuts.
Com a alternativa, es pot utilitzar una solució clorada al 4-5 mg / L de clor residual
lliure en el dipòsit durant un temps de contacte de 12 hores.

c) Esbandir



Remoure l'aigua del fons amb raspalls i aigua a pressió.
Buidar i esbandir amb aigua de consum.

Productes a utilitzar


Tots els fabricants i distribuïdors de productes utilitzats per la neteja de superfícies
han d’estar inscrits en el Registre General Sanitari (RGS).



S’ha de disposar d’una còpia del certificat d’inscripció del fabricant o distribuïdor.
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En el cas que s’utilitzin productes de neteja diferents de l’hipoclorit sòdic, aquests hauran de
complir els requisits aplicables a les substàncies de neteja per a superfícies en contacte amb
l'aigua de consum.
Informe i certificat de neteja
L’adjudicatari fruit dels treballs de neteja efectuat complimentarà el models de informe i
certificat dels Annexos 3 i 4, en tots els seus apartats incloent el reportatge fotografic, els
mateixos seran lliurats a EMATSA en el termini de 7 dies naturals..
Horari
En caràcter general els dipòsits es netejaran dintre del horari de jornada laboral. No obstant
dos dels dipòsits es netejaran en horari nocturn:


Dipòsit i Elevació Jardins Imperi



Dipòsit general La Pobla de Mafumet

CINQUENA. CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs es realitzaran a risc i ventura del contractista.
Tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la realització de la seva tasca, seran
de la seva exclusiva responsabilitat, i immediatament reparats pel contractista.
El contractista s’obliga a complir totes les instruccions donades per EMATSA. El contractista
haurà d’estar en ple contacte amb EMATSA i disposarà dels mitjans necessaris per no
interrompre ni interferir els treballs que es realitzin en les instal·lacions.
Tota feina que a judici del representant d’EMATSA fos defectuosa serà tornada a executar
amb les condicions escaients per compte del Contractista.
Si sorgís alguna diferència en la interpretació del present Plec, el Contractista s’haurà de
sotmetre a les decisions de la persona que EMATSA designi com a responsable.
Resta obligat el Contractista a fer en general tot allò que calgui per la bona realització de les
feines encomanades, encara que no es trobi taxativament expressat al Plec de Condicions,
i sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat per
EMATSA.
Quan els mitjans utilitzats en l’execució del manteniment no fossin idonis a judici del
responsable designat per EMATSA, aquesta donarà ordre al Contractista perquè a la seva
costa els substitueixi per garantir el perfecte estat de conservació de les instal·lacions.
Serà responsabilitat del Contractista la vigilància i conservació de la totalitat dels seus
materials i equips.
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SISENA. NORMATIVA I PREVENCIÓ
L’adjudicatari, una vegada signat el contracte, disposarà de 15 dies per a l’elaboració de
l’avaluació dels riscos laborals la qual haurà de ser específica a les tasques que es
desenvoluparan en el present contracte. No es podran executar les tasques fins que la
documentació requerida no estigui correctament complimentada i validada pel responsable
de prevenció d’EMATSA.
El contracte quedarà sense efecte si no s’aporta la documentació necessària o no compleix
la normativa vigent en matèria de prevenció.
Qualsevol modificació sobre el sistema de treball que afecti les determinacions previstes a
l’avaluació inicial, haurà de ser sotmès també a l’aprovació per part d’EMATSA.

SETENA. PERSONAL
L’adjudicatari disposarà del personal suficient per la realització de les tasques a realitzar.
El Contractista està obligat a separar del servei aquell personal que, a judici d’EMATSA, no
compleixi les obligacions contingudes al contracte.
El personal portarà en tot moment roba de treball adequada a la seva feina i a l’estació de
l’any en què es trobin, amb anagrama ben visible de l’empresa contractista.

VUITENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
S’haurà de complir en l’establert al Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i en particular s’utilitzaran els mètodes de
treball més adients a cada situació.
Tots els equips de protecció individuals necessaris seran subministrats pel Contractista, i
EMATSA tindrà el dret d’imposar quin és el nivell mínim d’equips de protecció individual per
a cada cas.
Tot el personal tindrà la formació i capacitació necessària per desenvolupar la seves tasques.
L’adjudicatari es compromet al compliment de la instrucció adoptada per EMATSA “ITE-S/P05 Accés a dipòsits i arquetes profundes d’aigua potable”, que s’adjunta com annex 2.
L’adjudicatari disposarà en motiu del tipus de tasques, de un Recurs preventiu, durant tota
la durada dels treballs de neteja.

NOVENA. OBLIGACIONS EN MATERIA DE MEDIAMBIENT
És responsabilitat de l’empresa de neteja de dipòsits:
-

Retirar els residus i dipositar-los a un abocador controlat.
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DESENA. REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA
El Contractista haurà de posar al cap de la feina encarregada i del personal al seu càrrec un
representant autoritzat, que serà l’interlocutor amb EMATSA, mitjançant el responsable
designat. El representant del Contractista assumirà les funcions següents:
-

Realitzarà juntament amb el personal d’EMATSA el detall de la planificació anual de
neteja de dipòsits.
El representant del contractista també informarà via correu electrònic al responsable
d’EMATSA, de qualsevol tasca no prevista o fora de l’àmbit habitual.

-

Organitzarà, distribuirà i dirigirà les activitats del personal de la seva empresa.

-

Reportarà el certificat de neteja i informe tècnic segons annexes 3 i 4.També
comunicarà de qualsevol element que obstaculitzi la zona de treball i qualsevol
anomalia que impedeixi el normal desenvolupament dels treballs.

-

Respondrà del control administratiu, normativa de seguretat i salut, control d’equips i
utillatges.

-

Organitzar els mitjans i personal necessari per executar els treballs
encomanats.

ONZENA. NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
El contracte que s’estableixi per a l’execució dels serveis als que fa referència el present
plec, es regirà pel disposat en el mateix, els seus documents i plecs que l’integren i,
subsidiàriament, per l’establert en la legislació i altres normes vigents d’obligat compliment
en cada moment, ja siguin de caràcter mercantil, civil, fiscal, administratiu, local, tècnic i de
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral.

DOTZENA. CONEIXEMENT DEL CONTRACTE
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que formen part del mateix o de les instruccions de les normes de caràcter reglamentari o de
qualsevol altra índole que puguin tenir aplicació a l’execució dels serveis pactats, no eximirà
l’adjudicatari de l’obligació del seu compliment.

TRETZENA. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
L’adjudicatari, sense perjudici a les atribucions fiscalitzadores que corresponen a EMATSA,
assumeix la total responsabilitat en l’execució dels treballs que exigeixi la prestació dels
serveis, tant en el que es refereix al seu aspecte tècnic, laboral, de Seguretat Social, així com
de prevenció, seguretat i salut laboral.
En conseqüència, haurà de designar un titulat competent que assumirà, a tots els efectes les
obligacions derivades de la direcció tècnica dels treballs i activitats a ells inherents, amb
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capacitat per organitzar l’execució de les activitats i posar en pràctica les ordres rebudes per
EMATSA i de la direcció tècnica tal i com s’indica a la clàusula 10 del present plec.

CATORZENA. RISCOS DELS TREBALLS
Els treballs objecte del contracte s’executaran en quant al seu cost, terminis d’execució i
tasques de l’activitat, corrent el risc i la ventura l’adjudicatari, sense que tingui, per tant, dret
a indemnitzacions per causa de pèrdues, avaries o perjudicis de qualsevol tipus.
L’adjudicatari serà responsable de la maquinària, instrumental i altres mitjans materials
utilitzats o arreplegats en els treballs en totes les circumstàncies de robatori, incendi, efectes
atmosfèrics,..., havent de cobrir-se aquests riscos mitjançant l’assegurança corresponent.
Aquesta responsabilitat abasta als béns i materials que els hagi pogut subministrar EMATSA.

QUINZENA. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatari no podrà subcontractar els treballs que constitueixen els serveis objecte del
present plec sense aprovació explícita d’EMATSA.

SETZENA. SUSPENSIÓ DELS TREBALLS
En qualsevol cas, sempre que EMATSA decideixi una suspensió temporal, parcial o total
dels treballs o una suspensió definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió,
que haurà d'anar signada per ambdues parts – EMATSA i l'adjudicatari – i en la qual es farà
constar la decisió d’EMATSA que va originar la suspensió.
Aquesta suspensió no generarà indemnització alguna a favor de l'adjudicatari.

DISSETENA. ACREDITACIONS
Respecte als treballadors que desenvolupin treballs per a la consecució de l’objecte del
contracte, l’adjudicatari aportarà a EMATSA l’alta en el règim corresponent de la Seguretat
Social i en la Mútua d’accidents de treball i malalties professionals i certificació que acrediti
la no existència de deutes per cotitzacions a l’esmentat organisme.
Igualment, posarà a disposició d’EMATSA còpia del llibre de matrícula del personal o
document que el substitueixi, en el qual hauran de figurar tots els treballadors destinats en la
prestació dels serveis objecte de la present contractació, així com còpia dels models de
cotització TC-2 o els que els substitueixin, en els quals haurà de constar la situació d’alta de
tots els treballadors empleats en la prestació dels serveis.

DIVUITENA. INFRACCIONS
Les infraccions per incompliment del present plec o de normes de caràcter general aplicables
al present contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
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Infraccions lleus:
-

L’incompliment dels treballs en la periodicitat exigida, d’acord amb el present plec o
amb l’oferta realitzada.
Utilització de maquinària i eines en mal estat de conservació o manteniment.
Altres incompliments no previstos anteriorment i que, d’alguna manera, signifiquin un
detriment de les condicions establertes al present plec, amb perjudici no greu dels
serveis contractats.

Infraccions greus:
-

Negar-se o retardar-se en facilitar la informació que, relativa al servei contractat, sigui
demandada per EMATSA.
El falsejament de la documentació lliurada.
La desobediència inexcusable a les ordres que EMATSA doni per escrit per corregir
deficiències concretes.
Falta dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei.
Cometre tres faltes lleus en un període de dotze mesos.

Infraccions molt greus:
-

L’incompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en matèries
relacionades amb el present contracte.
Paralització o interrupció de la prestació dels serveis contractats, excepte causes de
força major.
La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis, així com un rendiment
clarament insuficient en la realització dels treballs.
Cometre tres faltes greus en un període de dotze mesos.
L’incompliment de les clàusules : sisena, vuitena, novena i dissetena.

DINOVENA . SANCIONS
A les infraccions assenyalades en el punt anterior li seran d’aplicació sancions consistent en
multes, per import de les quanties que a continuació es detallen:
Infraccions lleus: de 500,00 a 1.000,00 euros.
Infraccions greus: de 1.000,01 a 1.500,00 euros.
Infraccions molt greus: de 1.500,01 a 2.000,00 euros.
L’import de les sancions es farà efectiu contra la primera facturació posterior a la seva
imposició o, en última instància, contra la garantia definitiva.

Tarragona, 28 de febrer de 2018
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AVALUACIÓ DE L'ESTAT INICIAL DE LA INSTAL·LACIÓ
Denominació del dipòsit:
Nom avaluador/a:
Data:

Hora d’inici:

Hora final:

Zona de suministrament:
Municipi:

1. CARACTERÍSTIQUES DEL DIPÒSIT
Nº de compartiments (vasos) ..............................................................................................
Capacitat per compartiment (m3) .........................................................................................
Capacitat total útil (m3) .........................................................................................................
Nivell màxim (m3) ..................................................................................................................
1.1 Tipus de dipòsit
Soterrat ..........................................................................................................................
Semi soterrat .................................................................................................................
Superficial .......................................................................................................................
Elevat ..............................................................................................................................
Nivell freàtic per sota de la solera del dipòsit ................... Si
No
No se sap
Altres (especificar):
1.2 Material
Formigó ..........................................................................................................................
Acer.................................................................................................................................
Plàstic .............................................................................................................................
Altres (especificar):
Estat del recobriment exterior ................................................... Bé
Malament
1.3 Tipus de geometria
Cilíndric ...........................................................................................................................
Prismàtic .........................................................................................................................
Esfèric .............................................................................................................................
Irregular ..........................................................................................................................
Altres (especificar):
1.4 Recinte
Existeix un cartell identificatiu (entitat responsable) ................................ Si
No
Existeix un recinte enjardinat .................................................................... Si
No
Existeix un cercat ....................................................................................... Si
No
Estat del cercat ........................................................................... Bé
Malament
Estat del recinte (neteja/desbrossament) ................................... Bé
Malament
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2. ESTRUCTURA I COBERTA
2.1 Tipus de recobriment de la coberta
Obra (morter, rasilla, grava, ...) ......................................................................................
Vegetal............................................................................................................................
Tela asfàltica ...................................................................................................................
Altres (especificar):
Estat i neteja de la coberta ........................................................... Bé
Malament
Disposa d’escales per accedir a la coberta .................................................Si
No
2.2 Tipus d'accés a l'interior del dipòsit
Tapa ................................................................................................................................
Porta ...............................................................................................................................
Altres (especificar):
Estat de la porta/tapa................................................................... Bé
Malament
2.3 Sistema de baixada a l'interior del dipòsit
Disposa d’escales ........................................................................................Si
No
Pates o escala fixa ..........................................................................................................
Escala convencional........................................................................................................
Rampa.............................................................................................................................
Estat de la baixada a l'interior ...................................................... Bé
Malament
2.4 Sistema de ventilació
Disposa de ventilació ..................................................................................Si
No
Protegit amb malla ........................................................................................................
Diàmetre de pas
Altres (especificar):
Estat del sistema de ventilació ..................................................... Bé
Malament

3. INTERIOR
3.1 Recobriment interior
Cap ..................................................................................................................................
Morter hidràulic .............................................................................................................
Morter sintètic (pintura) ................................................................................................
Membranes plàstiques ...................................................................................................
Altres (especificar):
Estat del recobriment interior (parets) ........................................ Bé
Malament
3.2 Sostre i estructura
Estat del sostre ............................................................................ Bé
Estat dels pilars............................................................................. Bé
Estat de l’estructura .................................................................... Bé

Malament
Malament
Malament

3.3 Solera
Pendent suficient i uniforme .......................................................................Si
No
Canaleta de recollida de sediments ............................................................Si
No
Estat de la solera (fons) ................................................................ Bé
Malament
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3.4 Desguàs
Disposa de desguàs ....................................................................................Si
No
Disposa de reixeta/xapa perforada .............................................................Si
No
Connectat directament al medi (riera, muntanya, etc.) .............................Si
No
Connectat a arqueta sifònica ......................................................................Si
No
Connectat a xarxa clavegueram ..................................................................Si
No
Altres (especificar):
Estat del desguàs .......................................................................... Bé
Malament
4. ALTRES
Estat de les vàlvules/elements mecànics .................................................. Bé
Estat dels elements metàl·lics ................................................................... Bé
Estat de la canonada de descàrrega.......................................................... Bé
Estat de la distribució ................................................................................ Bé

Malament
Malament
Malament
Malament

5. ESTAT INICIAL-FINAL DE NETEJA
5.1 Inicial
5.1.1 Solera (fons)
Llots .................................................................. Molts
Pocs
No n'hi ha
Sorra ................................................................. Molts
Pocs
No n'hi ha
Calç ................................................................... Molts
Pocs
No n'hi ha
Òxid .................................................................. Molts
Pocs
No n'hi ha
Net .................................................................................................................................
5.1.2 Parets i pilars
Recobertes de llots/bio film ............................. Molts
Pocs
No n'hi ha
Recobertes de ferro .......................................... Molts
Pocs
No n'hi ha
Amb incrustacions de calç ................................ Molts
Pocs
No n'hi ha
Brutícia fins a la línia d'aigua ............................ Molts
Pocs
No n'hi ha
Net ..................................................................................................................................
5.2 Final
Comprovació de que el dipòsit queda buit ....................................................................
Comprovació de que no existeixen incrustacions/brutícia ...........................................
Comprovació que no queda líquid de neteja a l'interior................................................
Altres (especificar):
6. OBSERVACIONS
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7. IMATGES DE L'ESTAT DE LA INSTAL·LACIÓ ( 10 unitats)

8. IMATGES ABANS I DESPRÉS DE LA NETEJA ( 10 unitats)

9. RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE PRL
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ANNEX 4 CERTIFICAT DE NETEJA
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CERTIFICAT DE NETEJA I DESINFECCIÓ
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Denominació del dipòsit:
Nº de compartiments (vasos):

Capacitat per vas:

Capacitat total:

Zona de subministrament:
Municipi:
PRODUCTES UTILITZATS
Nom comercial del producte de neteja utilitzat:
Marca comercial del producte: .................................................................................................
Número de lot / Data d’embalatge del lot:................................................................................
Dosi emprada: ............................................................................................................................
En cas de biocida, número de registre:
Temps de contacte: ...................................................................................................................
Altres productes de neteja utilitzats (marca i lot): ...................................................................
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE NETEJA
Instrucció de treball ITE-T/P-06 Manteniment i neteja de dipòsits1 (mètode 1).

Data de la neteja:

Hora d’inici:

Hora final:

OBSERVACIONS

1

Nota: En el cas de que existeixin observacions complementàries a l’aplicació de la ITE-T/P-06 Manteniment i neteja de
dipòsits, cal afegir-les en Observacions.
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EMPRESA CONTRACTANT 2
Nom:
Domicili/Raó social:
NIF:
Telèfon:

Fax:

EMPRESA RESPONSABLE DE LA NETEJA 2
Nom:
Número de registre ROESP:
Domicili/Raó social:
NIF:
Telèfon:

Fax:

EMPRESA APLICADORA DEL TRACTAMENT
Nom:
Domicili/Raó social:
NIF:
Telèfon:

Fax:

Els sota signants declaren que s’ha realitzat, en data
i condicions indicades, la neteja i
desinfecció del dipòsit per abastament d’aigua potable, d’acord amb el RD 140/2003.

Empresa Responsable
Responsable Tècnic

Empresa Aplicadora Del Tractament
Responsable Tècnic

2

Nota: en el cas de que no es subcontracti el servei, no emplenar els apartats en gris (empresa contractant i empresa
responsable de la neteja)
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