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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ALIÈ
PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE
INDUSTRIAL, ERGONOMÍA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I VIGILÀNCIA DE
LA SALUT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
És objecte d'aquest plec fixar les prescripcions tècniques particulars que regiran en la
contractació del servei de prevenció de riscos laborals de conformitat amb l’establert
en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, al Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció i a la
Llei 54/2003, de 12 de desembre de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.

L’àmbit d’aplicació del referit servei abasta la totalitat dels empleats públics al servei
de l'Ajuntament d’Alcúdia, dels seus organismes autònoms i dels consorcis que hi
estan adscrits qualsevol que sigui el lloc al que estiguin adscrits o centre de treball en
el que el desenvolupin.
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2. DEFINICIÓ DELS SERVEIS A CONTRACTAR
D’acord amb l’establert a l’article 31 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció
de Riscos Laborals, els serveis de prevenció hauran d'estar en condicions de proporcionar
a l'empresa l'assessorament i suport que precisi en funció dels tipus de risc en ella existents
i referent a:
a) El disseny, implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals que permeti
la integració de la prevenció en l'empresa.
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors
en els termes que preveu l'article 16 de la Llei.
c) La planificació de l'activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l'adopció de
les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.
d) La informació i formació dels treballadors, en els termes que preveuen els articles 18 i
19 de la Llei.
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

En compliment d’aquest mandat, el servei a desenvolupar inclou les especialitats de
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomía i psicosociologia aplicada i vigilància
de la salut individual i col·lectiva, i les funcions, activitats i actuacions a realitzar en
cadascuna d’elles, així com aquells altres serveis complementaris que siguin pertinents,
són els següents:

a) Actualització i implantació del preceptiu Pla de Prevenció de Riscos Laborals
per a la integració de la prevenció en l'empresa.

b) Vigilància de la salut del personal.
c) Assessorament en tot allò relacionat amb les especialitats que es concerten

durant el termini de durada del contracte.
d) Revisió, actualització o, si escau, execució de noves avaluacions de riscos per a

la identificació i anàlisi de factors de risc en els centres, llocs i equips de treball
d’acord amb l’article 16 de la Llei 31/1995 de PRL.

e) Avaluació personal sensible.
f) Avaluació psicosocial.
g) Redacció de memòria, elaboració de planificació i establiment d’un ordre de

prioritat preventiu contemplant els dos punts anteriors a) i c) a més de
l'establiment de mesures correctores o de protecció col·lectiva i/o individual.

h) Avaluació Higiènica específica per a la Brigada d’Obres en matèria de renous,
productes químics i altres considerats adequats per aquest tipus de treballadors.

i) Formació i informació als treballadors de l’àmbit d’aplicació del servei.
j) Posada a la disposició de l'Ajuntament de la documentació bàsica, cartells,

fullets, manuals i altres documents que es considerin necessaris per al
desenvolupament de l'activitat preventiva i formativa.

k) Assessorament i assistència tècnica en matèria de Seguretat, Higiene Industrial i
Ergonomía/Psicosociolgía.

l) Assessorament i assistència tècnica en matèria de coordinació d’activitats
empresarials.

m) Revisió/Elaboració de mesures d’emergència així com el seguiment/implantació
de dites mesures.
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n) Detecció i determinació dels centres de treball de l’àmbit d’aplicació del servei
que es troben inclosos al catàleg de l’annex I del Decret 8/2004, de 23 de
gener, de la CAIB que necessiten disposar de Pla d’Autoprotecció i encara no
el tinguin elaborat, o bé que disposant de Pla d’Autoprotecció, no el tinguin
degudament inscrit al Registre Autonòmic de la Direcció General d’Interior i
Emergències de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.

o) Detecció i determinació dels Plans d’Autoprotecció existents en l’àmbit
d’aplicació del servei que s’hagin d’actualitzar, de conformitat amb l’establert
al Reial Decret 393/2007, de 23 de març i al Decret 8/2004,  de 23 de gener, de
la CAIB.

p) Actualització dels Plans d’Autoprotecció dels centres de treball de l’àmbit de
cobertura del servei que estiguin inclosos al catàleg de l’Annex I del Decret
8/2004 que no tinguin el Pla actualitzat i detecció d’aquells que no disposin
encara de Pla d’Autoprotecció.

q) Realització de simulacres d’evacuació anuals als diferents centres.
r) Assessorament sobre Equips de Protecció Individual (EPIS) i de protecció de

màquines i equips de treball.
s) Investigació d’accident laborals i realització d’un informe anual d’aquests.
t) Elaboració d’estadístiques i estudis sobre la sinistralitat en l’empresa i

investigació d’accidents i incidents.
u) Assistència tècnica a la Direcció de l’empresa i al seu Comitè de Seguretat i

Salut.
v) Assistència a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut i a les inspeccions

requerides per l’autoritat laboral.
w) Gestió integral preventiva

Amb caràcter previ a l'inici del servei, l'adjudicatari haurà de presentar un projecte on
s'indiqui el calendari previst i les actuacions a realitzar, als quals es podran incorporar
les modificacions que s'estimin convenients, sense que això suposi l’alteració de
preus. Es mantindran, almenys, reunions mensuals de seguiment i control entre els
responsables designats per l’Ajuntament i l'adjudicatari, en les quals es revisarà el
nivell de treballs realitzats i tots aquells aspectes relacionats amb la prestació del
servei que es contracta.

Els informes resultants de l'activitat preventiva desenvolupada pel servei de Prevenció
Aliè (i en particular, Avaluacions de Riscos i Pla de Prevenció) seran lliurats en suport
paper per duplicat al personal responsable de l’Ajuntament, així com en format
digital, en un termini no superior a 2 mesos posteriors a la visita realitzada pel Servei
de Prevenció al centre. Aquells informes d’actuacions sobre investigació d’accidents,
o que per la seva urgència així ho requereixin, seran lliurats en un termini no superior
a 5 dies.

3. CENTRES DE TREBALL INCLOSOS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL
SERVEI.
Tots els centres de treball inclosos en l’àmbit d’aplicació del servei es troben ubicats
al terme municipal d’Alcúdia (Illes Balears).
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La gestió preventiva i seguiment es realitzarà en tots i cadascun dels centres de treball
de les entitats que s’indiquen a títol simplement indicatiu i aproximatiu i amb caràcter
no exhaustiu a continuació:

Ajuntament d’Alcúdia

 Casa Consistorial; C/ Major, 9
 Ca ses monges; C dels Albellons, 2
 Policia Local: Carrer Bastió de San Ferran, 3
 Oficina Policia Local Port d’Alcúdia: C/ Gabriel Roca, 2
 Oficines municipals de Turisme:

 Carretera d’Artà, 68
 Passeig Marítim, s/n

 Can Joanet; Placeta dels Pins,1
 Can Ramis; Passeig de Pere Ventayol s/n
 Can Fondo; Carrer d’en Serra, 11
 Escola d’Adults, Carrer d’en Bennàsar,1
 PAC, Carrer de Formentera s/n
 Centres d’Atenció a la primera infància (0-3)
 Centres d’Educació Infantil i Primària d’Alcúdia

Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia

 Auditori d’Alcúdia, Plaça de la Porta de Mallorca, 3

Patronat Municipal d’Esports

 Can Ramis; Passeig de Pere Ventayol, s/n
 Poliesportiu; Avinguda de Corneli Àtic, s/n

Patronat Alcúdia Ràdio
 Ca Ses Monges, Carrer dels Albellons, 2

Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia

 Museu de Pol·lèntia, Carrer de Sant Jaume, 29
 Casa Consistorial, Carrer Major, 9

4. PLA DE TREBALL DE PREVENCIÓ DE RISCOS

4.1 VISITES TÈCNIQUES

Es realitzaran visites a tots els centres de treball programades amb un total de 40
visites tècniques anuals aproximadament, sense comptar amb les reunions amb el
Comitè de Seguretat i Salut i les visites motivades per requeriment de l’autoritat
laboral.
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En la primera visita al centre es realitzaran les accions següents:

 Presa de dades de cada centre com personal, categories professionals, tasques
del personal, equips de treball, substàncies químiques perilloses...

 Reportatge fotogràfic digital dels principals riscos en les instal·lacions.

 Mesuraments de soroll, il·luminació i condicions termohigromètriques amb
equips autoritzats sonòmetre, luxòmetre i termohigròmetre respectivament.

En visites posteriors es realitzaran les següents accions:

 Control de l’eficàcia de les mesures de prevenció aplicades.
 Control de l’arxiu existent i de tota la documentació generada.
 Elaboració de la memòria anual.

4.2 INFORME INICIAL

Fruit de la primera visita tècnica es realitzarà un informe inicial valorant la situació
en matèria preventiva i els riscos evitables a curt termini de cada un dels centres.
(article 15 de la Llei 31/1995). L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les
condicions de treball i, en tot cas, es sotmetrà a consideració i es revisarà, si fos
necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s'hagin produït.

4.3 AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS

A continuació s’especifica la metodologia que, concretada en els diferents processos
tècnics, les pràctiques i els procediments organitzatius, haurà d’aplicar el SPRL en
l’avaluació de riscs dels centres, amb l’objectiu d’identificar i avaluar els factors de
risc que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors, d'acord amb la
metodologia proposada per l'INSHT

- En el centre de treball oficial.

- I en cas que el treballador realitzi les seves funcions fora del centre oficial de
treball, s’ha d’avaluar el risc que comporta el desenvolupament de la seva activitat
- Tenir en compte el personal especialment sensible a determinats riscos segons la
Llei de Prevenció de Riscs Laborals.

Per fer les avaluacions de riscos laborals s’ha de seguir la metodologia que a
continuació s’especifica:

─ Higiene Industrial. Amb caràcter general s’ha d’aplicar a tots els informes els
Annexos III i IV del RD 486/1997 i guia tècnica.
De manera específica es realitzaran informes específics (contaminants químics,
estrès tèrmic, renou, ...) quan es trobin indicis d’una possible exposició que
pugui afectar a la salut dels treballadors, a bon criteri del tècnic superior de
prevenció de riscos laborals amb especialitat d’Higiene Industrial. En el cas
què a la visita al centre contractat hi hagi una petició o queixa per qualsevol
aspecte d’higiene industrial i el tècnic que visita el centre no troba indicis
d’una possible exposició a l’agent higiènic en qüestió i, per tant, no troba la
necessitat de fer el mesurament de l’agent higiènic per comparar els resultats
obtinguts amb el valors límits reglamentaris o tècnics, aquest farà constància
escrita i motivada dels motius pels quals descarta l’exposició a l’agent i dels
motius pels quals no troba necessari realitzar una estratègia de mesurament.
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L’estructura dels informes ha de complir amb els requisits següents: normativa
aplicable i criteris tècnics; identificació dels possibles contaminants higiènics i
determinació dels factors d’exposició (descripció del lloc de feina, temps
d’exposició, equips de treball, equips de protecció individual i col·lectiva);
aparells emprats i procediment de mesura, resultats dels mesuraments,
conclusions o valoracions de l’exposició i mesures correctores o preventives.

─ Psicologia aplicada. Per fer l’avaluació dels factors psicosocials del personal
docent s’haurà d’aplicar el qüestionari específic EFEP de l’INSHT (NTP574).
Per la resta d’avaluacions dels factors psicosocials s’aplicarà la metodologia de
l’INSHT.

─ Ergonomia. Determinar i analitzar les tasques de cada lloc de feina en relació
als factors ergonòmics requerits (entorn de treball i factors de càrrega física),
aplicant la normativa vigent segons els mètodes de valoració necessaris
d’acord amb l’INSHT i els protocols de vigilància específica de la salut quan
correspongui.

─ Seguretat en el treball. Per cada instal·lació del centre de treball identificat
s’haurà d’especificar si es compleixen els reglaments obligatoris aplicables, en
cas contrari s’ha de fer una relació de les mancances i de les mesures
preventives. Per cada equip de feina, s’aplicarà el test del INSHT d’adaptació
al RD 1215/1997 d’equip de treball. S’aplicarà la metodologia establerta per
l’INSHT per avaluar els riscos i per adequar els equips de treball.

L’avaluació de riscos laborals, en caràcter general inclourà les següents accions:
 Planificació de l’activitat preventiva (Llei 54/2003).
 Especificació dels riscos i mesures correctores necessàries a prendre per a cada

tasca que el personal de cada centre realitza. En cas que el treballador realitzi
les seves funcions fora del centre oficial de treball, s’haurà d’avaluar el risc
que comporta el desenvolupament de la seva activitat. També es tindrà en
compte el personal especialment sensible a determinats riscos segons la llei de
Prevenció de Riscs Laborals.

 Reportatge fotogràfic dels principals riscos així com de les mesures correctores
dels llocs de feina (RD 486/97).

En les avaluacions cada risc ha de quedar identificat. El fet de no identificar-lo
implica que el risc no s’ha detectat. Malgrat això, si el servei de Prevenció de
l’Ajuntament considera que hi ha indicis d’un risc determinat, l’empresa contractada
haurà de fer l’estudi necessari i no es considerarà una activitat addicional.

4.4 PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA
Es planificaran les obligacions empresarials contingudes en el Capítol III de la Llei
31/1995; assignant responsables i planificant les distintes accions preventives a
realitzar:

 Art 18 Informació, consulta i participació dels treballadors: Fitxes
d’informació de prevenció de riscos laborals a tots els treballadors, elecció o
nomenament dels delegats de prevenció, assistència als comitès d’empresa.
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 Art 19 Formació dels treballadors: Inclourà sessions de formació als delegats
de prevenció sobre la gestió de la prevenció a l’Ajuntament d’Alcúdia (min
30h).

Per altra banda també s’haurà de formar i informar de forma contínua a tot el
personal de l’Ajuntament (mínim 1 h/any).
La formació s’impartirà en els termes establerts en la clàusula 4.7 d’aquest
Plec de prescripcions tècniques.

 Art 20 Mesures d’emergència: Informe de valoració de les mesures
d’emergència de l’empresa.

 Art 23 Documentació: S’elaboraran tots els documents legalment establerts.
 Art 24 Coordinació de les activitats empresarials: es generarà un document

per a la coordinació de la prevenció amb altres empreses, així com els
procediments d’actuació (contractes, subcontractes).

 Art 25 Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos:
realització d’avaluacions específiques per al personal especialment sensible a
determinats riscos, així com l’elaboració d’un procediment d’actuacions
davant la contractació de dit personal (embaràs, lactància, menors, personal
amb minusvalideses,...)

Es realitzarà una investigació dels accidents laborals sorgits: Actuació i
documentació necessària per a la realització d’investigació d’accidents

4.5 INFORME DE SEGUIMENT

S’elaboraran documents de visites a centres de treball valorant la situació actual i les
mesures correctores adoptades previstes en la Planificació de la Activitat Preventiva.
Així mateix s’elaborarà una memòria anual del servei de prevenció.

4.6 PLA DE PREVENCIÓ

Elaboració del document marc de l’empresa que resumirà la planificació de l’acció
preventiva.

El PPRL ha de contenir:  La identificació de l’organització, de la seva activitat
productiva, el nombre iles característiques dels centres de treball i el nombre de
treballadors/ores i les seves característiques rellevants respecte de la prevenció de
riscoslaborals. La política, els objectius i les fites que l’organització pretén assolir
en matèria preventiva, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics
de què disposa per fer-ho. L’estructura organitzativa de l’administració, amb la
identificació de les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus
nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre aquests, en relació amb
la prevenció de riscos laborals.  La identificació dels diferents processos tècnics, les
pràctiques i els procediments organitzatius existents en relació amb la prevenció de
riscos laborals. L’organització de la prevenció, amb la indicació de la modalitat
preventiva elegida i els òrgans de representació existents.

Els aspectes del Pla de prevenció que seran actualitzats amb una periodicitat anual
són:
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- L’estructura de l’organització, en funció de la plantilla i de la relació de llocs
de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia, la dels seus organismes autònoms i la dels
consorcis que hi estan adscrits, així com de les modificacions que es produeixin
en la plantilla i en la RLLT.
- Els recursos materials i humans, d’acord amb l’adquisició de nou material
tècnic i la incorporació de mitjans humans al Servei de Prevenció.
- La planificació i programació de les activitats, pel que fa als objectius,
continguts i metodologia aplicada.
- La modificació i actualització de la definició de Política de seguretat i salut
s’ha de fer una vegada s’hagin complit amb els objectius generals de la política
preventiva i s’incorporin nous aspectes de qualitat i prevenció total.

S’ha de tenir el compte la incorporació dels aspectes legislatius i normatius de nova
aplicació i les modificacions que afectin directament als elements que constitueixen
el Pla de Prevenció. La Planificació i Programació Estratègica de les activitats que
es desenvolupen s'actualitzarà periòdicament, en funció de les necessitats.

4.7 FORMACIÓ
La contractista haurà d’oferir i realitzar de forma obligatòria dins el contingut del
servei, sense cap cost addicional per a l’Administració les activitats de formació per al
personal de l’àmbit d’aplicació del servei.

A aquests efectes, oferirà i realitzarà totes i cadascuna de les activitats que
s’estableixen en el programa d’activitats formatives anuals que s’indiquen a
continuació, sempre i quan hi hagi el mínim de persones necessàries que s’indiquen.

El cost de la realització de l’activitat de formació, inclòs el del personal que ha
d’impartir les activitats de formació és òbviament de compte i càrrec de la
contractista, sense que pugui repercutir cap cost a l’Administració. Les persones
encarregades de la impartició de les activitats formatives hauran de disposar de la
titulació habilitant pertinent.

Les activitats es podran impartir en una instal·lació externa de la contractista, o bé en
un centre de l’Ajuntament d’Alcúdia si aquest en disposàs i així ho troba pertinent, de
comú acord amb la contractista.

El programa d’activitats formatives mínimes a oferir per les licitadores, extensió i
límits quantitatius és el següent (s’hauran d’oferir la realització de totes les activitats
indicades):

1.- Nivell Bàsic Prevenció de Riscos Laborals

 Presencial
 Durada mínima: 30 hores (personal d’oficina)
 Material didàctic i tutoria inclosa (presencial o a distància)
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 Mínim de persones: 6
 Màxim de persones: 20

2.- Primers Auxilis

 Presencial pràctic

 Durada mínima. 5 hores, o la que estableixi en cada moment la
normativa vigent

 Mínim de persones: 6
 Màxim de persones: 25

3.- Utilització de mitjans de protecció contra incendis

 Presencial, inclou teoria i pràctica
 Durada mínima, 4 hores, o la que estableixi en cada moment la

normativa vigent.
 Mínim de persones: 6
 Màxim de persones: 20

5. VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

5.1 DEFINICIÓ DEL SERVEI
El conjunt de serveis que hauran de ser desenvolupats per l'adjudicatari són:

a) L'avaluació de la salut individual del personal. Es realitzarà en els següents
supòsits:

1. Inicialment, quan l'empleat s’incorpori al treball.
2. De forma periòdica, al manco una vegada a l’any.
3. Quan es produeixi una assignació de tasques específiques que comportin

nous riscos per a la salut.
4. Quan l'empleat es reincorpori al treball després d'una absència igual o

superior a 60 dies motivada per problemes de salut, o de forma
excepcional per reincorporació després de període de baixa per
patologies d’especial transcendència en el seu lloc de treball.

5. Quan per la normativa específica d’aplicació o per determinació dels
protocols d’exàmens de salut derivats de les avaluacions de riscos
efectuades es determini la seva realització, juntament amb la seva
periodicitat.

6. Avaluació de la salut dels treballadors especialment sensibles
predeterminats (embarassades o en situació de part recent, discapacitats i
altres en funció del seu estat de sensibilitat psicofísica).

Les referides avaluacions podran ser obligatòries quan així es determini
normativament en relació a la protecció de riscos específics i activitats
d’especial perillositat, així com quan la realització del reconeixement sigui
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imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut
dels empleats, o per verificar si l’estat de salut d'aquests pot constituir un perill
per si mateix, per a la resta d’empleats o per altres persones relacionades amb
el seu àmbit d'actuació.

En els supòsits no previstos en el paràgraf anterior s’entendrà que la susdita
vigilància està sotmesa a una voluntarietat condicionada, en el sentit que
l'empleat haurà de prestar el seu consentiment de forma expressa al contingut
específic i abast de l’avaluació de la seva salut.

L'avaluació de la salut haurà de ser desenvolupada sota el principi de
confidencialitat de dades i només podran subministrar-se dades de caràcter
mèdic al propi empleat, a les persones vinculades amb aquest en la mesura que
ho hagi permès expressa o tàcitament, a qui acrediti la representació de
l'empleat degudament acreditada, al personal mèdic de l'entitat adjudicatària i a
les autoritats sanitàries, de conformitat amb el que disposa la Llei 31/1995, de
8 de novembre. A l'Ajuntament d’Alcúdia, únicament se li remetran les
conclusions en termes d’aptitud per al desenvolupament del lloc de treball o
assenyalant la necessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i
prevenció escaients.

La contractista, com a encarregat del tractament de dades, haurà de disposar
del conjunt de mesures de seguretat exigides, corresponents al nivell alt de
seguretat i les que defineixi la normativa sobre protecció de dades de caràcter
personal vigent en cada moment; tractar les dades atenent a les instruccions de
l'Ajuntament d’Alcúdia; no aplicar o utilitzar les dades amb finalitats diferents
a la prestació del servei de vigilància de la salut; no comunicar, amb caràcter
general, les dades a tercers; així com, retornar a la Corporació, un cop
finalitzada la relació contractual, tots els suports i documents que continguin
dades relatives a la prestació del servei.

b) L'elaboració de protocols d'examen i avaluació de salut específics per a cada
col·lectiu de risc, indicant, quan així ho determini l’autoritat sanitària, els
continguts específics i la periodicitat amb què hauran de ser aplicats. Aquests
protocols es fonamentaran en els resultats de les avaluacions de riscos
realitzades. Amb aquesta finalitat l'Ajuntament d’Alcúdia facilitarà els
resultats dels estudis d’avaluacions de riscos amb la periodicitat escaient i amb
el següent contingut mínim:

1. Descripció detallada del lloc de treball.
2. Avaluació de salut periòdica anual
3. Temps de permanència mínima en el lloc.
4. Riscos detectats.
5. Mesures preventives adoptades.

Des del lliurament dels resultats dels estudis d’avaluació de riscos, l'entitat
adjudicatària disposarà d'un termini màxim de dos mesos per presentar al
servei de prevenció propi el/s protocol/s que se'n deriven.
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c) Realització d’estudis epidemiològics. Trimestralment, es facilitaran al servei
de prevenció estudis epidemiològics i estadístiques d’absentisme que puguin
facilitar la identificació relacional entre possibles riscos inherents al treball i
les absències produïdes. S’hauran de proposar models d’investigació i, si
s’escau, l’adopció de mesures correctores per a la millora de les condicions de
treball.

d) Vigilància de la salut posterior. Aquesta vigilància s'entendrà tant si es tracta
d'un treballador en actiu en situació de manca d’exposició present al risc i
havent estat exposat al mateix, com en el cas de què l'empleat ja no tingui cap
vincle amb les entitats de l’àmbit de cobertura del servei i sempre que el
protocol específic de salut així ho determini.

e) Vigilància de la salut de les dones embarassades, en situació de part recent i de
treballadors especialment sensibles a determinats riscos. Estudi i valoració dels
riscos potencials, així com proposta de les mesures preventives a adoptar, de
conformitat amb els articles 25 a 28 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals. Així mateix, s’haurà d’estar al que disposa el
Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel qual es regulen les
prestacions econòmiques del sistema de seguretat social per maternitat i risc
durant l’embaràs.

f) Disseny i realització de campanyes preventives i formatives en matèria de
primers auxilis.

Les activitats i serveis inherents al servei de vigilància de la salut hauran d’integrar-
se i compactar-se amb els del servei de prevenció, establint-se a tal efecte els
mecanismes de coordinació adients.
Per part de l'Ajuntament s’establiran les reunions de coordinació necessàries amb el
servei de prevenció aliè per tal d’investigar i analitzar les possibles relacions que hi
puguin haver entre l’exposició a determinats riscos i la salut dels treballs, amb
l’objectiu d’adoptar les mesures adequades per a la millora de les condicions de
treball                                .

En relació a la Memòria anual que la contractista ha d’elaborar, pel que respecta a la
vigilància de la salut la contractista té l’obligació de presentar davant l’Ajuntament,
com a mínim anualment, la següent documentació:

- Programa Específic de Vigilància de la Salut
- Resultats de la Vigilància Específica
- Informe de llocs de treball amb reconeixement mèdic

obligatori.
- Informe detallat sobre la formació impartida als treballadors
- Anàlisis epidemiològic i estadística de vacunacions realitzades.
- Informe sobre riscos dels llocs de treball que poden afectar a les

treballadores en situació d’embaràs, part recent i als
treballadors especialment sensibles.

- Informe sobre mesures preventives recomanades.
- Memòria de l’activitat desenvolupada.
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5.2 MITJANS MÍNIMS ADSCRITS AL SERVEI I LLOC DE REALITZACIÓ DELS
EXAMENS DE SALUT
A) MITJANS MÍNIMS ADSCRITS AL SERVEI:
El servei de prevenció haurà de disposar en l’àmbit territorial de les Illes Balears,
com a mínim, de les instal·lacions i instrumentació necessàries per realitzar les
proves, reconeixements, mesuraments, anàlisis i avaluacions habituals en la pràctica
de les especialitats esmentades, com també per al desenvolupament de les activitats
formatives i divulgatives bàsiques. Els serveis sanitaris de prevenció de la
contractista hauran de complir els requisits tècnics i condicions mínimes exigides als
serveis sanitaris de prevenció de riscos laborals establertes en el Reial Decret
843/2011, de 17 de juny.

Específicament per a l’execució del servei hauran de disposar com a mínim de les
següents instal·lacions, mitjans i equips tècnics i humans mínims:

1) Recursos humans:
- Del servei sanitari de prevenció:

o Un director tècnic, amb el títol d’especialista de medicina del
treball

o Una unitat bàsica sanitària, constituïda per una metgessa/e del
treball o d’empresa i una infermera/er d’empresa o del treball.
Podran participar en el servei sanitari altres metges o infermers
especialistes en possessió del títol oficial, en funció de la
capacitació associada a la seva especialitat o disciplina, el temps
de treball comptarà a efectes de dotació de recursos dels serveis
sanitaris del servei de prevenció.

o Per a la realització de l’avaluació periòdica anual de salut, la
contractista haurà d’adscriure al servei per a la realització dels
reconeixements metges els següents mitjans, els quals tenen la
consideració de contingut mínim de la prestació:

 Dues unitats bàsiques sanitàries (és a dir,
dues/dos metgesses/metges i dues
infermeres/ers)

 Per a les extraccions haurà de dotar de
personal (infermers/infermeres) i mitjans
suficients per poder realitzar extraccions de
forma simultània a un mínim de tres persones,
havent d’adscriure al servei per tant, un
mínim de tres infermers/infermeres, i els
mitjans materials necessaris a l’efecte.

-  Del servei de prevenció:

o Un tècnic de prevenció de riscos laborals de nivell superior, per
a cadascuna de les especialitats de medicina del treball,
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomía i
psicosociologia aplicada.
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o Així mateix han de disposar del personal necessari que tingui la
capacitació requerida per exercir les funcions dels nivells bàsic i
mitjà que preveu la prestació del servei, segons els requeriments
establerts en aquest plec de prescripcions tècniques i en funció
de les característiques de les empreses cobertes pel servei.

2) Instal·lacions:
La dotació de recursos materials del servei sanitari del servei de prevenció ha de ser
adequada a les funcions que es realitzin, de manera que disposarà dels equips i
materials sanitaris necessaris, així com equips i material d'arxiu, per desenvolupar
adequadament les activitats sanitàries del servei.

El servei sanitari ha de disposar d'espais per a l'accés i recepció de l'usuari, la zona
d'atenció (consultes i gabinets), els suports generals del servei i la zona de personal,
havent de garantir la dignitat i la intimitat de les persones en una àrea específica del
servei de prevenció, sense detriment de la necessària coordinació interdisciplinar.

El servei sanitari es pot establir en locals propis, llogats o cedits, que han de complir
els requisits mínims següents:
a) Disposar, en el seu accés, d'una placa identificativa que reculli les dades
d'autorització sanitària.
b) Seran d'ús exclusiu del servei de prevenció en les hores en què aquest disposi
d'ells.
c) Han de disposar de subministrament elèctric i d'aigua.
d) Han de garantir les condicions d'il·luminació i ventilació.
e) Han de disposar d'instal·lació contra incendis ajustada a la normativa.
f) Reunir les condicions bàsiques previstes en el Reial Decret 505/2007, de 20
d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació
de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions , així com, si s'escau, les normes d'accessibilitat aprovades
en l'àmbit de l'Estat, autonòmic o local, en funció d'on se situï.
g) Complir amb el que estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

Així mateix haurà de comptar com a mínim amb una unitat mòbil complementària
per al desenvolupament de l’activitat de vigilància de la salut la qual constarà d’una
unitat bàsica sanitària, composada per una/un metgessa/e especialista en medicina
del treball i una/un infermera/er diplomat en infermeria d’empresa. Dita unitat mòbil
complementària, prèviament a l'inici de la seva activitat, ha de disposar
d'autorització sanitària de funcionament, havent de comunicar el seu àmbit
d'actuació. Aquests centres mòbils s'utilitzaran per donar suport a les Unitats
Bàsiques fixes del servei de prevenció. Comptaran amb els equips i material sanitari
suficients que garanteixin la vigilància i atenció adequades dels treballadors, així
com la seva seguretat, el respecte a la seva intimitat i dignitat, i la confidencialitat de
les seves dades, amb les mateixes dotacions exigides a les instal·lacions fixes. En tot
cas, han de complir amb la normativa específica per a centres mòbils d'assistència
sanitària vigent i seran plenament accessibles a les persones amb discapacitat.
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3) Equipament i material:

El Servei sanitari ha de disposar d'equips i material adequats, propis o concertats, per
a realitzar la vigilància de la salut dels treballadors, en relació amb els riscos derivats
del treball a l'empresa o empreses ateses i nombre de treballadors.

La dotació d'equipament mínim del servei sanitari en les instal·lacions fixes del
servei de prevenció és la següent:
a) Audiòmetre i cabina audiomètrica homologats en tots els serveis de prevenció
aliens. En el cas dels serveis de prevenció propis únicament en el cas que en les
empreses a les que donen servei hagi exposició a soroll.
b) Llitera d'exploració.
c) Contenidors de residus sanitaris, segons normativa aplicable.
d) Electrocardiògraf.
e) Equip de radiodiagnòstic: propi o concertat.
f) Equip per a control visió homologat.
g) Esfigmomanòmetre.
h) Espiròmetre o neumotacògraf homologats.
i) Fonendoscopi.
j) Laboratori: propi o concertat.
k) Llanterna o font de llum externa.
l) Martell de reflexos.
m) Medicació, material i equip suficient per atendre urgències i primers auxilis.
n) Negatoscopi.
o) Nevera amb termòmetre de màximes i mínimes.
p) Oftalmoscopi.
q) Otoscopi.
r) Pes clínic.
s) rinoscopi.

Així mateix el servei ha de disposar d'equips i material d'arxiu amb els sistemes de
custòdia que garanteixin la confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades
d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal .

El titular del servei de prevenció ha de garantir el manteniment de les instal·lacions i
equipament, amb els corresponents contractes de manteniment actualitzats i el
registre de les activitats que se'n deriven.

La present condició sobre requisits tècnics i mitjans mínims a adscriure al servei
establerta en aquest punt 5.2.A) constitueix un requisit mínim del contracte i de
solvència tècnica de les licitadores, i per tant resultaran excloses de la licitació totes
aquelles que incompleixin els mínims establerts al Reial Decret 843/2011, de 17 de
juny.

B) LLOC I TEMPORALITZACIÓ DE REALITZACIÓ DELS EXÀMENS DE
SALUT:
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B.1.) Els pertinents exàmens de salut quan afectin de forma simultània a un número
inferior a tres treballadors podran realitzar-se en els locals fixos de la contractista,
sempre i quan dites instal·lacions estiguin ubicades dins el Partit Judicial d’Inca. En
altre cas, l’Ajuntament podrà optar per què els exàmens es realitzin en el terme
municipal d’Alcúdia, mitjançant la unitat mòbil complementària, en el lloc més
proper al centre de treball que designi el propi Ajuntament

Quan es tracti de revisions col·lectives, ja siguin periòdiques o no, o quan s’hagin de
realitzar exàmens de salut que afectin a més de tres treballadors, els exàmens es
realitzaran de forma preferent mitjançant la unitat mòbil complementària, en el lloc
del terme municipal d’Alcúdia proper a un centre de treball de l’Ajuntament que
aquest designi. En el supòsit que la contractista disposi d’instal·lacions fixes en el
terme municipal d’Alcúdia, l’Ajuntament podrà optar per la realització dels exàmens
de salut en la instal·lació fixa, o en les unitats mòbils, a la conveniència de
l’Ajuntament. En tot cas, si els exàmens de salut corresponents a la revisió periòdica
anual es realitzen en unitats mòbils la contractista haurà d’adscriure al servei per a la
seva realització un mínim de dues unitats mòbils, dotades cadascuna d’una unitat
bàsica sanitària.

B.2) La revisió anual periòdica de salut es realitzarà, com a mínim durant 3 dies. En
cas de que no es puguin realitzar tots els exàmens previstos, la contractista haurà
d’ampliar el número de dies.

5.3 CONTINGUT DELS RECONEIXEMENTS METGES
A) CONTINGUT MÍNIM PRECEPTIU DELS EXÀMENS DE SALUT
INDIVIDUALS:

El reconeixement metge inclourà, com a mínim, les següents actuacions:

1) Anàlisi Clínic:

 Sang:

 Hemograma complet: hematies, hemoglobina, hematòcrit, velocitat
de sedimentació globular, HCM, CHCM, VCM, leucocits, neutròfils,
limfòcits, monòcits, eosinòfils, basòfils, plaquetes i VPM.

 Bioquímica de la sang: colesterol (els resultats han d’expressar de
forma diferenciada tots i cadascun dels següents paràmetres:
colesterol total,  colesterol HDL, colesterol LDL i colesterol VLDL) i
triglicèrids, glucosa, creatinina, transaminases hepàtiques (GPT, GOT
i GGT), fosfatasa alcalina, urea, bilirubina, àcid úric, calç, potassi,
sodi, fòsfor, ferritina, siderèmia i índex de saturació de transferrina.

2) Historial Laboral:

 Lesions anteriors i actuals

 Anamnesis: inclourà antecedents personals (mèdic – quirúrgiques,
al·lèrgies, vacunacions) i antecedents familiars.

 Hàbits personals (tabaquisme, alcohol, esport, somni, ...).

 Història actual i medicació actual (si la hi hagués).
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3) Exploració física:

 Antropometria (pes, talla i IMC,).

 Presa de constants vitals (tensió arterial, freqüència cardíaca).

 Exploració otorinolaringològica.

 Inspecció general.

 Cap i coll (ulls, boca, faringe, coll, adenopaties, otoscòpia).

 Auscultació cardíaca

 Auscultació pulmonar

 Exploració abdominal

 Exploració columna vertebral

 Exploració d’extremitats i articulacions
 Exploració neurològica (Romberg, reflexes)
 Exploració dermatològica

4) Vacunació, per a aquelles persones la vacunació de les quals sigui
recomanable o obligatòria en funció del lloc de treball que es desenvolupi,
d’acord amb la relació de col·lectius laborals de risc detallats a la nota
tècnica de prevenció NTP384 de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en
el Treball (antihepatitis A i B i Tètanus, o qualsevol altre necessària o
recomanable en funció del lloc de treball que es desenvolupi).

5) Proves Complementàries sense cost afegit, opcionals a criteri del metge o per
sol·licitud expressa del pacient.

 Control de visió (agudesa visual de la visió a prop – lluny, cromatismes).

 Espirometria.

 Audiometria.

B) SERVEIS I/O PROVES COMPLEMENTÀRIES NO OBLIGATORIS QUE ES
PODEN REALITZAR COM A MILLORA PER LA CONTRACTISTA

Les proves i/o serveis complementaris que la contractista podrà prestar, d’acord amb
els termes de la seva oferta, i com a millora del contracte, seran les següents:

 E.C.G (Electrocardiograma) (5.3.b.1)

 Examen de PSA en homes majors de 45 anys (antígen prostàtic específic)
(5.3.b.2)

 Analítica d’orina i sediment (5.3.b.3):

 Anàlisi químic: interpretació de l’aparença i color de la orina,
presència de bilirubina i de glucosa, hemoglobina, cetones i nitrits
en l’orina, medició del pH, proteïnes, densitat i urobilinogen en
orina.

 Anàlisi microscòpic: presència de bactèries o altres
microorganismes, cristalls, grasses, mucositat, hematies, cèl·lules
tubulars renals, cèl·lules epitelials i leucòcits en orina.
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6. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
6.1 OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA

La contractista haurà de realitzar la detecció i determinació dels centres de treball de
l’àmbit d’aplicació del servei que es trobin inclosos al catàleg de l’annex I del Decret
8/2004, de 23 de gener, de la CAIB que necessiten disposar de Pla d’Autoprotecció i
encara no el tinguin elaborat, o bé que disposant de Pla d’Autoprotecció, no el tinguin
degudament inscrit al Registre Autonòmic de la Direcció General d’Interior i
Emergències de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
llistat de centres de treball que consten a l’informe emès per l’enginyer industrial
municipal en data 11 d’agost de 2.015, als que s’hi han d’afegir els centres d’educació
infantil de 0 a 3 anys i centres d’educació infantil i primària de titularitat municipal, i a
aquells altres centres de treball municipals de nova creació durant la vigència del
contracte i també als que per error o omissió, no s’hagin inclòs en la relació indicada
en la present clàusula sisena.

Així mateix haurà de realitzar la detecció i determinació dels Plans d’Autoprotecció
existents en l’àmbit d’aplicació del servei que s’hagin d’actualitzar, de conformitat
amb l’establert al Reial Decret 393/2007, de 23 de març i al Decret 8/2004,  de 23 de
gener, de la CAIB.

Un cop elaborat aquest catàleg de centres, el servei de prevenció haurà de redactar els
nous plans i l’actualització dels Plans d’Autoprotecció dels centres de treball de
l’àmbit de cobertura del servei que estiguin inclosos al catàleg de l’Annex I del Decret
8/2004 i no tinguin el Pla actualitzat, els quals hauran de ser degudament signats per
tècnic superior en prevenció de riscos laborals adscrit al servei, especialitat seguretat
en el treball, i lliurats a l’Ajuntament per tal que pugui procedir a la seva actualització
o inscripció en el registre esmentat. Així mateix haurà de col·laborar amb
l’Ajuntament facilitant totes les gestions i tràmits necessaris per tal que l’Ajuntament
i/o resta d’entitats objecte de la cobertura del servei puguin procedir a la seva
inscripció en el registre de la Direcció General d’Interior i Emergències.

L’actualització dels Plans s’ajustarà a la normativa establerta al Reial Decret 393/2007,
i al Decret autonòmic 8/2004, de 23 de gener, de la CAIB.

6.2 LLISTAT D’EDIFICIS I/O CENTRES DE TREBALL DE TITULARITAT
MUNICIPAL I/O DELS SEUS ORGANISMES DEPENENTS

A efectes de facilitar la deguda informació als licitadors, d’acord amb l’informe emès
en data 11 d’agost de 2.015, per l’enginyer industrial municipal, el llistat inicial de
centres de treball i edificis titularitat de l’Ajuntament i/o dels seus organismes i
consorci adscrit són els següents, respecte dels que s’indica si necessiten disposar o no
de Pla d’Autoprotecció:

EDIFICI Nom Carrer Superfície
(m²)

Ús
DBSI Personal

Aforo
màxim
s/CTE

Necessitat
Pla

Autoprotecció
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AJUNTAMENT MAJOR 615 A 62 <500 NO

AJUNTAMENT (Planetjament, arxiu) PLACETA VERDURES 250 A 13 <500 NO

EDIFICI CA SES MONJES ALBELLONS 1471 A 147 <500 NO

C' AN FONDO SERRA 607 PC 304 <500 NO

MUSEU POLLENTIA SANT JAUME 141 PC 71 <500 NO

MAGATZEM CAMÍ DE RONDA RONDA 130 M 0 <500 NO

EDIFICI POLICIA MUNICIPAL BASTIÓ DE SANT FERRAN 332 A 33 <500 NO

AUDITORI D'ALCUDIA PORTA DE MALLORCA 1676 PC 623 >100 SI

EDIFICI GUARDIA CIVIL (abans CR) FRANCESC DE BORJA MOLL 251 A 25 <500 NO

OFICINA MUNICIPAL TURISME ARTA 52 A 5 <500 NO

OFICINA MUNICIPAL TURISME PASEO MARITIMO- 42,78 A 4 <500 NO

CASA CULTURA (Fund.Torrens) HOSTAL 9 402 PC 201 <500 NO

FUNDACIÓ TORRENS PAU -22 349 PC 175 <500 NO

ANTIGA PEIXETERIA PRÍNCEPS D'ESPANYA 86 PC 0 43 <500 NO

C`AN JOANET QUARTER DE LA CAVALLERIA 535 A 54 <500 NO

MAGATZEM hamacas - platja ROSSINYOL 356 M 0 0 <500 NO

OFICINA PLATGES MINERVA 15 A 2 <500 NO

OF. INFORMACIÓ POLLENTIA POLLENTIA 124 A 12 <500 NO

CREU ROTJA - CASC ALCUDIA PZA CISTERNA 420 A 42 <500 NO

JUTJAT MAJOR 57 A 6 <500 NO

BLIBLIOTECA MOLL TEODORO CANET, 1 115 PC 58 <500 NO

ARXIU URBANISME ASSAMBLEA 174 M 0 0 <500 NO

OFICINA POLICIA MOLL EDIFIC.COMAND MARINA 100 A 10 <500 NO

AJUNTAMENT CISTERNA 4 80 A 8 <500 NO

PROTECCIO CIVIL CREU nº 6 167 A 17 <500 NO

C'AN RAMIS PERE VENTAYOL 780,5 A 78 <500 NO

L’Auditori d’Alcúdia disposa de Pla d’Autoprotecció, la contractista té l’obligació de
determinar la necessitat o no de la seva actualització, i si procedeix, la redacció de dita
actualització.

A més dels centres anteriors, l’Ajuntament és titular dels centres d’educació infantil de
primera infància (0-3 anys) i dels immobles dels centres d’educació infantil i primària
del terme municipal que es relacionen a continuació, no inclosos en el llistat anterior:

- Centre d’educació infantil S’Estol del Rei en Jaume
- Centre d’educació infantil Sa Pilota
- CEIP Porta des Moll

- CEIP S’Hort des Fassers

- CEIP S’Albufer
- CEIP Norai

7. TREBALLADORS DE L’ÀMBIT DE COBERTURA DEL SERVEI
a) L’Ajuntament d’Alcúdia compta amb uns 184 empleats, nombre que pot variar durant la
temporada.

Es pot dividir el personal en les categories següents:

─ Administració, direcció i serveis generals: 77
─ Brigada d’Obres i assimilats: 20
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─ Policia: 64
─ Serveis de neteja: 11
─ Sanitat i serveis socials: 12

b) El Patronat Municipal d’Esports compta amb uns 10 empleats, nombre que pot variar
durant la temporada.
c) La Fundació Escola Municipal de Música compta amb 2 empleats.
d) El Patronat d’Alcúdia Ràdio compta amb 4 empleats
e) El Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia compta amb 5 empleats, nombre que pot
variar durant la temporada.

Dels 205 treballadors anteriors, a data 31 de desembre de 2015, el total d’homes majors de
45 anys són 73 persones, amb la següent distribució per organismes:

Ajuntament: 70 treballadors.
Patronat Municipal d’Esports: 2 treballadors.
Patronat Municipal Alcúdia Ràdio: Cap treballador.
Fundació Escola Municipal de Música: 1 treballador.
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia: Cap treballador

A més dels 205 membres de la plantilla anteriors, durant l’exercici de 2015 s’ha produït la
contractació temporal de 36 treballadors amb la següent distribució:

Ajuntament: 32 treballadors.
Patronat Municipal d’Esports: 1 treballador.
Patronat Municipal Alcúdia Ràdio: Cap treballador.
Fundació Escola Municipal de Música: Cap treballador.
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia: 3 treballadors.

D’aquesta forma el total de treballadors a tenir en compte per a la cobertura del servei són
241.

Alcúdia, 10 de novembre de 2.015

El TAG El Tècnic de Recursos
Humans

La Regidora Delegada
d’Hisenda, Contractació i
Estadística

Sebastià Gallardo de Arriba Jaume Oliver Cloquell Joana Maria Bennàsar
Serra
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