
 

Exp. 89/2017 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LAB ORALS ALIÈ, PER DUR A 
TERME LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT, REVISIONS MÈDIQUES , HIGIENE INDUSTRIAL I 
ACTUACIONS EN PREVENCIÓ TÈCNICA A L'EPE GRANOLLERS MERCAT A ADJUDICAR 
MITJANÇANT CONCURS OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

1. CONDICIONS GENERALS  
 
1.1 Objecte del Plec  

L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques particulars per la contractació de la 
prestació d’un Servei de Prevenció Aliè en riscos laborals a l'EPE Granollers Mercat, per dur a terme 
la vigilància de la salut, revisions mèdiques, higi ene industrial i actuacions en prevenció 
tècnica per al personal laboral de qualsevol centre  de treball , de conformitat amb l’establert en la 
Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 54/2000, el Reial Decret 39/1997 
sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció, modificat pel RD 337/2010, la Llei de Seguretat Social 
i altres disposicions reglamentàries vigents que li siguin d'aplicació. 
 
1.2 Àmbit de cobertura  

L’àmbit de cobertura del servei de prevenció abasta la totalitat del personal laboral adscrit a la plantilla 
de Granollers Mercat i que desenvolupin les seves tasques en qualsevol dels centres de treball de 
l'entitat. 

Centres de Treball 

Els centres de treball son: 
 
CAN MUNTANYOLA 
Camí del Mig, 22 - PI Palou Nord 
08401 Granollers 

MASIA TRES TORRES 
Carrer de les Tres Torres, 18-20 
08401 Granollers 

1.3 Nombre de treballadors  

Granollers Mercat disposa actualment d’una plantilla amb una mitjana de 21 treballadors. 

Les actuacions cobriran les variacions que es puguin donar durant la vigència del contracte, ja que al 
llarg de l'any hi ha fluctuació per les baixes i noves incorporacions que es produeixen. 

CAN MUNTANYOLA 
Camí del Mig, 22 – P.I. Palou Nord 
08401 Granollers 
Núm. Treballadors: 13 

MASIA TRES TORRES 
Carrer de les Tres Torres, 18-20 
08401 Granollers 
Núm. Treballadors: 8 



 

 

1.4 Direcció del Treball  

La gestió de l’activitat a realitzar per part del Servei de Prevenció Aliè estarà coordinada amb la 
direcció de Granollers Mercat. 

1.5 Entrega de Documentació  

Granollers Mercat haurà de poder disposar de la documentació generada per les actuacions del 
Servei de Prevenció Aliè en format paper i electrònic. 

1.6 Designació de Representant Tècnic i Unitat Bàsi ca de Salut del Servei de Prevenció Aliè 
adscrit a Granollers Mercat  

L'adjudicatari haurà de comptar amb els recursos materials i humans que permetin desenvolupar 
adequadament l'activitat per a la que resulta contractat i, en tot cas, haurà de disposar de material i 
personal tècnic qualificat per a cada una de les especialitats preventives. 

L'adjudicatari assignarà un representant amb poder suficient a través del qual es canalitzaran totes 
les relacions del contracte i es responsabilitzarà del seu compliment, amb disponibilitat total i 
immediata. 

També l'adjudicatari haurà de designar un tècnic i una Unitat Bàsica de Salut adscrits a Granollers 
Mercat, per dur a terme les activitats en matèria de prevenció i vigilància de la salut. 

1.7 Assistència del Tècnic o Metge en cas de visita  de la Inspecció de Treball o petició del 
Comitè de Salut Laboral  

En cas necessari el tècnic o metge adscrits a Granollers Mercat assistiran a les reunions que es 
realitzin per motiu d'una visita de la Inspecció de Treball o a petició d'alguna de les representacions 
del Comitè de Salut Laboral. 

1.8 Assessorament  

L'adjudicatari haurà de realitzar assessorament i entrega d'informació requerida per la direcció de 
Granollers Mercat sobre dubtes tècnics i legals que se li demani en matèria de prevenció de riscos 
laborals, per totes les especialitats. 

1.9 Informació sobre les instal·lacions del Servei de Prevenció Aliè  

En compliment dels drets dels treballadors de Granollers Mercat i a fi d'alterar mínimament el seu 
rendiment del treball i de facilitar el seu accés a les instal·lacions, l'empresa adjudicatària haurà de 
tenir una instal·lació a la ciutat de Granollers que reuneixi totes les condicions necessàries per portar 
a terme l'objecte del contracte. 

2. VIGILÀNCIA DE LA SALUT I REVISIONS MÈDIQUES  

L'adjudicatari haurà de cobrir l'especialitat de vigilància de la salut en les següents condicions: 

1. Cobrir aquesta especialitat per 21 treballadors de mitjana. La mitjana de revisions mèdiques a 
tenir en compte pel càlcul d'aquesta disciplina oscil·la anualment entre 18 i 20. 



 

 

2. Entregar la Planificació Anual dels models de protocols de reconeixements mèdics a la 
direcció de Granollers Mercat, d'acord amb les avaluacions realitzades i estudi dels llocs de 
treball. També haurà de fer menció dels reconeixements mèdics que siguin obligatoris i de les 
recomanacions sobre la vacunació adient. 

3. Efectuar les revisions mèdiques que li encarregui Granollers Mercat.  

4. Les revisions mèdiques inclouran: història laboral clínica, exploració clínica, audiometria, 
control de visió, espirometria, electrocardiograma, hepatitis en grups de risc i analítiques de 
sang i orina. Si s’escau, també es faran analítiques específiques i proves complementàries. 

5. En els casos reglamentàriament establerts i en els supòsits de col·lectius específics 
(embaràs, menors, especialment sensibles, etc.) s’inclouran a més de les proves bàsiques, 
les específiques que estableixen els organismes competents en matèria sanitària i de 
seguretat i salut al treball. 

6. Desenvolupar la vigilància de la salut a nivell individual i col·lectiu. L'adjudicatari entregarà 
informació a Granollers Mercat, si s'escau, sobre situacions epidemiològiques. 

7. El personal sanitari de l'adjudicatari estudiarà i valorarà la situació de treballadors amb 
malalties avalades per informes mèdics, deixant constància a través d'un informe de la millora 
en l'adaptació del seu lloc de treball. 

8. Es lliurarà a la direcció de Granollers Mercat la següent documentació: resultats confidencials 
de les revisions mèdiques i informes d’aptitud dels treballadors. En el termini d'un mes des de 
que es van fer les revisions mèdiques es tindran a disposició de Granollers Mercat els 
resultats. 

9. Entrega de la Memòria Anual de totes les activitats de Vigilància de la Salut realitzades, que 
inclogui també recomanacions de promoció de la salut. 

10. Es considera condició essencial d'execució del contracte disposar d'un centre amb mitjans 
materials i humans propis dels Serveis de Prevenció Aliens per desenvolupar els 
reconeixements mèdics laborals a Granollers.  

11. El període i horaris de les revisions mèdiques els establirà Granollers Mercat, segons les 
seves necessitats. En principi, la franja horària de revisions serà de 8:00 a 9:30. 

12. Les revisions fora de campanya es desenvoluparan abans dels 15 dies laborables immediats 
a la sol·licitud per part de Granollers Mercat. 

13. Granollers Mercat podrà requerir a l'adjudicatari la presència de personal mèdic quan les 
condicions de treball ho requereixin, en especial per treballadors sensibles. 

3. HIGIENE INDUSTRIAL  

L'adjudicatari haurà de cobrir l'especialitat d'Higiene Industrial de la salut en les següents condicions: 

1. La gestió de diagnòstics de riscos higiènics consistirà en un estudi detallat de les 
característiques de les instal·lacions, dels processos i operacions, dels equips de treball i de 
les substàncies utilitzades. 



 

 

2. S'identificaran els possibles contaminants higiènics que puguin estar presents en l'ambient 
laboral: il·luminació, soroll, vibracions, ambient tèrmic, concentració ambiental en l'aire, 
camps electromagnètics, biològics, etc. 

3. Es preveuran els riscos per la salut dels treballadors que es puguin originar com a resultat 
d'una exposició als contaminants identificats. 

4. S'establiran les actuacions necessàries per la gestió i control de cadascun dels contaminants 
identificats: 

 
1er Nivell : Proposició d'eliminació dels contaminants que siguin evitables, mitjançant l'adopció de 
mesures preventives.  

2on Nivell : Pels riscos no evitables, proposició d'avaluacions específiques posteriors. 

5. L'adjudicatari planificarà les avaluacions específiques posteriors al diagnòstic en funció de la 
perillositat dels contaminants identificats. 

4. ACTIVITATS PREVENTIVES  

L'adjudicatari haurà de cobrir les actuacions en prevenció tècnica en les següents condicions: 

1. Haurà d’estar capacitat per donar suport i cobrir les activitats que li siguin demanades en la 
programació anual o de forma puntual en les disciplines preventives de: Seguretat en el 
Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia. 

2. La planificació de les actuacions s'establirà a principi d'any, però podrà modificar-se durant 
l'any en curs, d'acord amb noves necessitats o prioritats que sorgeixin. 

3. Les activitats que anualment es planifiquin conjuntament o que en algun moment determinat 
podrien ser contractades de forma puntual correspondran a alguna de les que es detallen a 
continuació: 

Avaluacions de riscos, Proposta de Planificació de les activitats preventives a curt, mig i llarg termini i 
Fitxes Informatives sobre riscos. 

Inspecció de les instal·lacions per detectar possibles deficiències i proposta de mesures correctores. 

Estudis en ergonomia i psicosociologia: càrrega física, avaluació de riscos psicosocials, etc. 

Estudis específics higiènics. Els informes hauran de fer referència als mètodes i procediments 
utilitzats. 

Mesures d'emergència: elaboració de plans d'evacuació i estudi d'adequació de les instal·lacions en 
material contra incendis i senyalització. 

Altres actuacions específiques. 

 

 



 

 

 

5. ACTUACIONS PREVENTIVES  

Per garantir el correcte funcionament del servei durant el període del contracte, les empreses 
licitadores han d’estar en disposició de prestar els següent serveis: 

- Substituir el responsable del servei de prevenció o l’interlocutor amb Granollers Mercat, en el 
termini màxim de 10 dies. 

- Donar dia i hora per realitzar una revisió medica al personal de nova incorporació, en el 
termini màxim de 10 dies. 

- Realitzar la formació relativa a la prevenció de riscos laborals al personal de nova 
incorporació, en el termini màxim de 5 dies. 

- Emetre informe d’higiene industrial per anomalies detectades, en el termini màxim de 7 dies. 

Així mateix, es detallarà a l’oferta el procediment d’actuació, els equips i els materials que 
l’adjudicatari posa a disposició de Granollers Mercat per garantir un bon servei. 

 

Granollers, 22 de desembre de 2017 

 

 

Jordi Táboas Suárez 
Director de Granollers Mercat 
 


