INFORME SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS ALIENS (CCS 2019 2)

L’article 30.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
estableix que, en compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari
ha de designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, ha de
constituir un servei de prevenció o bé ha de concertar aquest servei amb una entitat
especialitzada aliena a l'empresa.
Així mateix, el Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de
Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat
preveu que les activitats preventives no assumides per les modalitats organitzatives
pròpies de la prevenció s’han de concertar amb un o més serveis de prevenció aliens
degudament acreditats per l’autoritat laboral, motiu pel qual la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya ha formalitzat l’Acord marc dels Serveis
de Prevenció de Riscos Laborals Aliens (CCS 2019 2), del qual l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades n´és una entitat adherida en virtut de conveni que comporta la seva
vinculació al sistema central d’adquisicions del sector públic de l’Administració de la
Generalitat.
Atesa la vigència de l’esmentat Acord marc dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals
Aliens, l’Autoritat té la facultat de selecció d’un candidat d’entre les empreses
adjudicatàries del procediment de licitació d’Acord marc, tal i com preveu l’article 221.1 de
la LCSP.
En la present licitació de contractació basada, l’APDCAT ha optat per fer ús del tipus
previst en l’article 221.4.a) que es caracteritza perquè l’Acord marc de referència estableix
tots els termes i la nova licitació consisteix en un encàrrec de serveis amb concreció de
condicions, que s’haurà de prestar de conformitat amb el que estableix el Plec de
prescripcions tècniques de l’Acord marc.
Per aquesta modalitat d’encàrrec de serveis amb concreció de condicions, es tramet una
invitació a les empreses, per mitjans electrònics, per tal que presentin les seves
proposicions i l’òrgan de contractació pot decidir, en tot cas, justificant-ho degudament a
l’expedient, no invitar a totes les empreses, sempre que com a mínim sol·liciti oferta a un
mínim de tres.
En concret, en aquesta nova licitació de contractació basada l’APDCAT ha convidat a tres
empreses, que són les que a continuació s’indiquen:
•
•
•

INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL INPREIN, S.L.
PREVENCONTROL, S.A.
RISK XXI, S.L.

La raó d’aquesta selecció ve motivada per la proximitat de la seu d’aquestes empreses
respecte de les oficines de l’APDCAT, en el benentès que, d’una banda, facilita els
desplaçaments dels treballadors/ores de l’Autoritat per motius de salut, i de l’altra, té un menor
impacte en la productivitat i la rendibilitat de l’entitat.
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