MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
FUSTERIA ALS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.
La Sra Elisabet Izquierdo Asensio Directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (PSMar/CMPSB), proposa que s’incoï un expedient per a la contractació
del servei següent:
1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir
El Servei, objecte del contracte, consisteix en la realització de treballs diversos de manteniment de
fusteria als Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.(Hospital del Mar, Hospital de
l’Esperança, Centre Fòrum de l’Hospital del Mar i Centre Emili Mira).
A títol merament informatiu, els treballs inclouran la reparació, col·locació i substitució de panys, portes
de fusta de qualsevol tipologia, revestiments de fusta en parets, mostradors, taules, cadires, així com
qualsevol altre treball de l’àmbit de la fusteria que resulti necessari executar a criteri del PSMar.
Centre

Adreça

Hospital del Mar que
engloba les hores dels
Centres ubicats a:

Hospital del Mar: Passeig Marítim 25-29. 08003 Barcelona.
Centre Peracamps: Plaça Pieyre Mandiargues,1-5 baixos. 08001
Barcelona.
Edifici Estació de França: Pg. Circumval·lació, 8. 08003 BCN.

Hospital de l’Esperança

C/. Sant Josep de la Muntanya 12 08024 Barcelona.

Centre Fòrum: C/. Llull, 410. 08019 Barcelona.
CAS Sant Martí: C/. Llull, 410. 08019 Barcelona.
Centre Fòrum de l’Hospital
CAS Barceloneta: Passeig Marítim 25-29. 08003 Barcelona.
del Mar que engloba les
Hospital Infanto-Juvenil de Psiquiatria: C/ Rec Comtal, 20. 08003
hores dels Centres ubicats a:
Barcelona
Centres Assistencials Emili
Mira que engloba les hores
dels Centres ubicats a:

CAEM: C/ Prat de la Riba, 171 (Recinte Torribera), 08921 Santa
Coloma de Gramenet.
CSMAR Martí i Julià: C/ Irlanda, 79 08922 Sta. Coloma de Gramenet

L’esmentat objecte correspon al 45422000-1 “Carpintería y ebanistería” dins la nomenclatura
Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea:
Aquesta proposta de contractació respon a la necessitat del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
de disposar d’un servei de manteniment de fusteria adaptat i personalitzat a les necessitats del dia a
dia dels diferents Centres per tal de cobrir totes les tasques de fusteria així com els imprevistos i/o
urgències que surten, sigui jornada laboral o festiva.
Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona no disposa de suficients recursos humans i
materials especialitzats per poder cobrir les necessitats objecte de la contractació anteriorment
descrita, i no resulta convenient una ampliació dels recursos existents, es proposa la contractació
d’aquest servei mitjançant una empresa externa.

2. Lots
D’acord a l’art. 99.3 LCSP, donada la naturalesa i característiques del contracte, pel propi objecte del
servei no és possible la seva divisió en lots. L’única possibilitat de divisió en lots seria en base a dividir
el servei per Centres del CMPSB. En cas que aquesta divisió donés lloc a diferents adjudicataris, el
fet de disposar de diferents empreses de manteniment de fusteria per a cadascú del Centres, donaria
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lloc a unes importants ineficiències, entre altres, les següents:









Un increment de les tasques de control, coordinació i gestió per una banda per part dels
responsables d’enginyeria i manteniment i per altra banda per part del Servei de Comptabilitat
i Gestió Financera del PSMar.
Dificultat de comunicació davant de les possibles incidències, urgències, defectes, etc.,
Dificultat en l’execució de decisions i solucions que afectin a més d’un Centre.
Dificultat per aplicar criteris d’homogeneïtat entre tots els Centres.
Pèrdua d’importants sinèrgies associades a l’economia d’escala per la compra de materials.
Impossibilitat de coordinar feines de desmuntatge de mobiliari d’un Centre que s’hagi de
traslladar i muntar a un altre Centre.
Pèrdua de flexibilitat que en front a baixes laborals, vacances etc,, una única empresa pugui
cobrir el servei a tots els Centres.
Atès que el servei és en base a una bossa d’hores (encara que estigui preassignada per
Centres) disposar d’un únic mantenidor facilita que a la pràctica les hores es puguin repartir
entre els diferents Centres en funció de les necessitats reals. Seria una ineficiència no poder
gaudir d’aquesta flexibilitat.

A més, totes aquestes ineficiències suposen un increment econòmic tant de costos directes com
indirectes.

3. Durada del servei
La durada del contracte serà de 2 anys, a partir de la formalització del contracte amb data prevista
d’inici des de l’01 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021, amb la possibilitat de
prorrogar fins a 1 any més.

4. Valor estimat del contracte
Import de Licitació (2anys)
119.875,22 €
Import de Pròrroga (1 any)
59.937,61 €
20 % Modificacions s/Pressupost Licitació
23.975,04 €
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE IVA EXCLÒS 203.787,87 €

5. Pressupost base de licitació

Base Imposable
21 % IVA
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ IVA INCLÒS

119.875,22 €
25.173,80 €
145.049,02 €

6. Justificació del preu de licitació
En la determinació del preu de licitació s’ha tingut en compte l’històric d’hores que s’han realitzat
en els darrers anys i el preu hora de sortida s’ha ajustat als preus de mercat.
El desglossament d’hores per aquest contracte per Centres i pel període de dos anys és el
següent:
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Import Oficial 1a en Jornada Laboral
Període: Des de l'01-01-2020 fins al 31-12-2021

NÚM.MÀXIM HORES

H. MAR

H.
ESPERANÇA

CENTRE
FÒRUM

EMILI MIRA

TOTAL

2.700

1.250

248

428

4.626

PREU/HORA
SENSE IVA

23,97 €

23,97 €

BASE IMPOSABLE

64.719,00 €

29.962,50 €

5.944,56 € 10.259,16 € 110.885,22 €

IVA 21%
TOTAL AMB IVA

13.590,99 €
78.309,99 €

6.292,13 €
36.254,63 €

1.248,36 € 2.154,42 € 23.285,90 €
7.192,92 € 12.413,58 € 134.171,12 €

23,97 €

23,97 €

23,97 €

Import Oficial 1a en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes
(des de les 18:00 h fins les 22:00 h)
Període: Des de l'01-01-2020 fins al 31-12-2021

NÚM.MÀXIM HORES
PREU/HORA
SENSE IVA

H. MAR

H.
ESPERANÇA

FÒRUM

EMILI MIRA

TOTAL

146

68

14

22

250

35,96 €

35,96 €

35,96 €

35,96 €

35,96 €

BASE IMPOSABLE

5.250,16 €

2.445,28 €

503,44 €

791,12 €

8.990,00 €

IVA 21%
TOTAL AMB IVA

1.102,53 €
6.352,69 €

513,51 €
2.958,79 €

105,72 €
609,16 €

166,14 €
957,26 €

1.887,90 €
10.877,90 €

Import Total Licitació
Període: Des de l'01-01-2020 fins al 31-12-2021

NÚM.MÀXIM HORES

H. MAR

H.
ESPERANÇ
A

FÒRUM

EMILI MIRA

TOTAL

2.846

1.318

262

450

4.876

BASE IMPOSABLE

69.969,16 €

32.407,78 €

6.448,00 €

11.050,28 €

119.875,22 €

IVA 21%
TOTAL AMB IVA

14.693,52 €
84.662,68 €

6.805,64 €
39.213,42 €

1.354,08 €
7.802,08 €

2.320,56 €
13.370,84 €

25.173,80 €
145.049,02 €
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ANY 2020
ANY 2021
TOTAL (amb IVA)

H. MAR
H. ESPERANÇA
42.331,34 €
19.606,71 €
42.331,34 €
19.606,71 €
84.662,68 €
39.213,42 €

FÒRUM
EMILI MIRA
3.901,04 €
6.685,42 €
3.901,04 €
6.685,42 €
7.802,08 €
13.370,84 €

TOTAL
72.524,51 €
72.524,51 €
145.049,02 €

Aquest contracte es contempla com una bossa d’hores, és a dir, la totalitat del mateix serà de
145.049,02 € (IVA inclòs), i en funció del preu/hora ofert pels licitadors (per a cada modalitat) es
calcularan les hores totals de què es disposarà per realitzar el servei al llarg dels dos anys de
durada.

7. Procediment que es proposa utilitzar
Obert no harmonitzat atès que la quantia del valor estimat del contracte és inferior a 221.000,00€,
segons l’establert a l’article 22 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

8. Tramitació
-

Via ordinària

6. Classificació
D'acord amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, per a ser adjudicatari del present
contracte no cal estar en possessió de classificació empresarial alguna.
Així també queda recollit en l’art. 77.1 b) de la LCSP, en el qual s’indica que per als contractes de
serveis no serà exigible la classificació de l'empresari.
Tanmateix, els licitadors podran acreditar la seva solvència acreditant disposar de la classificació
empresarial corresponent, d’acord al volum de negoci del contracte. (Es verificarà que sigui la
competent).

7. Solvència econòmica i financera
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica
– financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior al
valor estimat del contracte.

8. Solvència tècnica o professional
De conformitat amb el que disposa l’article 90 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica professional de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
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Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import anual, la data, el destinatari, públic o privat dels mateixos la descripció, l’abast
del servei i el període de vigència.

9. Previsió de Modificacions
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% del preu del contracte inicial, en els
supòsits següents:


Per la incorporació de nous espais, de nous Centres que ara no siguin del PSMar i que ens
sigui encarregada la gestió i on ja hagi incorporat un equipament i ens haguem de fer càrrec
del seu manteniment total o parcial.



Necessitat d'ocupació d'espais fins ara sense ocupar, a causa de la reordenació de serveis, i
que per tant sigui necessari disposar del Servei de Manteniment de Fusteria.



Per la incorporació de nous equipaments o instal·lacions a mantenir tant si és equipament de
nova adquisició com si es tracta d’equipament en cessió o donació que necessiti de
manteniment a càrrec del PSMar, així com d’equipament que estigui en garantia actualment i
que al llarg del contracte finalitzi aquesta garantia.



Ampliacions del Servei degudes a obertures de zones d’un Centre, que per motius
d’optimització de costos ara estan tancades, però que per necessitats funcionals sigui
necessari tornar a posar en servei i per tant requereixin del Servei de Manteniment de
Fusteria.



Actuacions del Servei de Manteniment de Fusteria a fons per condicionar els espais després
d'una obra o remodelació d’instal·lacions en algun lloc dels centres del PSMar.



Per canvis en els requeriments de manteniment per tal d’adaptar-se a noves necessitats
assistencials que obliguin a fer un manteniment diferent a l’actual.



Ampliacions per reparacions de fusteria ocasionades per imprevistos associats a causes
meteorològiques, vandàliques, accidents com foc, inundacions i altres.



Finalització de l’execució d’obres d’ampliació als edificis del PSMar.

10. Condicions especials d’execució i obligacions del contractista
Art. 202 LCSP.
Com a condició especial d’execució respecte dels aspectes socials es proposa la següent:
Obligació de disposar en tot cas d’un pla d’igualtat amb la finalitat d’eliminar les desigualtats entre
la dona i l’home en el mercat corresponent, afavorint l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat
entre dones i homes en el treball, la major participació de la dona en l’àmbit laboral i la conciliació
del treball i la vida familiar;
El compliment d’aquesta condició es pot acreditar mitjançant la presentació d’una declaració
responsable indicant aquelles mesures adoptades, quan sigui requerida, sens perjudici que es
pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.
Aquesta condició té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
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objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.

11. Vocals de la Mesa de Contractació:
-

Sra. Elisabet Izquierdo, Directora de Serveis Generals i Infraestructures.
Sr. Emili Peña Llibre. Responsable d’Enginyeria i Manteniment de Serveis Generals i
Infraestructures PSMar.

12. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència,
es proposen els següents criteris d’adjudicació:



-

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: 80 PUNTS
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: 20 PUNTS

Puntuació Total D’una Oferta:
La puntuació total d’una oferta (Pi) serà:
Pi = PAi + PVi
Essent per a la empresa “i”


PAi : la puntuació obtinguda dels criteris avaluables de forma Automàtica.



PVi :la puntuació obtinguda dels criteris avaluables segons Judicis de Valor.

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació es descriuen en
l’annex I d’aquesta memòria.
Per tal de poder continuar en el procés de licitació, en els Criteris Avaluables segons Judicis de Valor
es requerirà obtenir com a mínim 15 punts sobre els 20 punts possibles.


De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
o

Fórmula preu/hora Oficial 1ª en Jornada Laboral:
PELi = Vp x (Pmin / POi)

o

Fórmula preu/hora Oficial 1ª en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes:
PEFi = Vp x (Pmin / POi)

Justificació fórmula: Aquesta fórmula fa la distribució dels punts en funció del preu ofert.
Es tracta d’una hipèrbola equilàtera com la de la figura següent, on el preu més baix és el que obté
el màxim de punts i en els preus més propers al més baix, maximitza la diferència entre preus i
punts. Aquesta diferència s’obté de forma proporcional de manera que a una mateixa diferència
econòmica relativa se li assigna una mateixa diferència de punts. La fórmula compleix alhora amb
l’objectiu de reduir el cost econòmic.
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13. Subcontractació:
La subcontractació només serà possible, prèvia autorització expressa per part de la Direcció de
Serveis Generals i Infraestructures del Parc de Salut Mar, fins a un màxim d’un 10% de l’import
d’adjudicació, per resoldre incidències de característiques tècniques excepcionals i puntuals,
sempre i quan es compleixi l’establert en l’Art. 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del Sector Públic.

14. Cessió del contracte:
L’adjudicatari no podrà cedir les presentacions de servei del present contracte sense autorització
prèvia de l’Òrgan de Contractació d’acord amb l’Art. 214 de la LCSP 9/2017.

15. Visita obligatòria a les instal·lacions:
No procedeix.

16. Documentació addicional específica:
o

o

o

En cas de ser Adjudicatari, s’haurà d’acreditar la Categoria d’Oficial de 1ª dels treballadors
assignats al contracte o acreditar que els treballadors assignats al contracte tenen com a
mínim una vida laboral ininterrompuda de 10 anys en la branca de fusteria.
S’haurà d’acreditar que els treballadors adscrits al contracte disposen d’una experiència
mínima de 6 anys continus en l’empresa adjudicatària i en la branca de fusteria. En el cas
de treballadors autònoms, s’haurà d’acreditar l’experiència mínima contínua en la branca de
fusteria amb el corresponent document (Alta IAE, Informe vida laboral, etc...).
S’haurà d’acreditar que els treballadors adscrits al contracte disposen d’una experiència
mínima de 4 anys en l’entorn hospitalari.

17. Model de Proposta per a la valoració segons els criteris automàtics
Segons s’indica en l’Annex II d’aquesta memòria.

18. Altres aspectes a incloure en el Plec de Prescripcions Administratives:
El PSMar ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes
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mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la
seva base de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s’haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús
d'aquesta eina.
Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran d'assumir
l'adjudicatari.
La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les
instal·lacions del PSMar té un cost per a l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador, el qual haurà
d'assumir l'adjudicatari abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del PSMar.
Per tal de complir amb aquest requeriment, s’haurà de contactar abans de la formalització del
contracte amb l’empresa indicada a l’annex III d’aquesta memòria.

Barcelona, 08 d’octubre de 2019

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de Serveis Generals i Infraestructures PSMar.
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Annex I: Barem.
Adjuntem full Excel denominat: “Fusteria Annex I M.J. Barem”
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Annex II. Proposta Econòmica.
MODEL OFERTA PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(Sobre núm. 3):
Núm. Procediment ___ /_____
DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

E-mail

Fax

El/la Sr./Sra.
amb residència a .............................. al carrer
.............................................................. número ........ i amb NIF .................................. declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa
adjudicatària del contracte ..................................... amb expedient número ........................... es compromet
(en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció
als requisits i condicions estipulats, aplicant els imports que s’indiquen a la taula de preus unitaris.
Adjuntem Full Excel denominat “Fusteria Annex II M.J. Proposta Econòmica”

Lloc, data i signatura de la persona que formula la proposició

Segell del licitador

10

Annex III. Coordinació d’Activitats Empresarials.
En relació la prevenció de riscos laborals, l’empresa adjudicatària, abans de la formalització del
contracte, haurà de contactar amb l’empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en el següent correu
electrònic: doc@validate.es, per tal d’aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs,
objecte del contracte.
.
Seguidament s’adjunta:


Model de carta de coordinació amb VALIDATE.



Relació de la documentació mínima exigida pel PSMar i a proporcionar a VALIDATE.
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CO M UNIC AT A L E S C O NT R ACT E S, S UB CO NT R AT E S I AU T Ò NO M S
Q U E D ES E N VO L U P E N ACT I VIT AT S O S E R V EI S A L E S IN ST AL· L AC I O N S
DE L CO N SO RC I M AR P AR C D E S AL UT D E B AR C ELO N A.

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar), segons estableix l'art. 10 del RD 171/2004, té el deure
de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses
contractistes, subcontractistes i autònoms que desenvolupin activitats en els seus centres de treball. Abans
de l'inici de qualsevol activitat s'ha d'exigir que aquestes acreditin documentalment el compliment.
El PSMar pretén aconseguir una millora dels sistemes de gestió de la prevenció i una major implantació de
la cultura preventiva que tingui repercussió real en la seguretat i salut dels treballadors propis i externs.
Amb la intenció de complir amb els objectius en matèria de coordinació i tenint en compte l'esforç necessari,
tant material com humà, que es requereix per controlar el flux de documentació, el PSMar, ha implantat
una plataforma externa per a la gestió de l'intercanvi d'informació i documentació, amb la finalitat
d'aconseguir un compliment eficaç, de manera sistemàtica i continuada, dels requisits exigits per la llei. La
nova gestió de la informació i del compliment documental servirà perquè les empreses concurrents
mantinguin els requisits demanats des del PSMar.
La plataforma externa és la de l'empresa VALIDATE, que serà l'interlocutor del PSMar en l'intercanvi de
documentació amb totes les empreses i autònoms que hagin de desenvolupar activitats o serveis que
suposen concurrència en els centres de treball del PSMar.
Les contractes, subcontractes i autònoms, rebran de VALIDATE la informació i els requisits exigits pel PSMar
en matèria de coordinació i oferiran i pujaran a la plataforma de VALIDATE la informació i còpies dels
documents exigits abans d'iniciar el desenvolupament de les activitats.
Per a les contractes, subcontractes i autònoms que a la data ja es troben prestant els seus serveis
en el PSMar i continuen amb el desenvolupament de les seves activitats, caldrà que es posin en
contacte amb VALIDATE per complir amb els requisits exigits abans de 15 dies naturals a comptar
des de la data d’enviament d’aquest escrit.
Les despeses de gestió que hauran d'assumir contractes, subcontractes i autònoms es concreten en:
Per a contractes de llarga durada:
 Una única quota anual de 49 € per cada treballador que hagin d'incorporar al sistema de control i
gestió d'intercanvi documental de Validate.
Per a contractes de curta durada:
 Segons el temps del servei de la contracta hi ha dos trams a escollir si així ho estimen convenient
(substitueixen a la quota de 49 € / any / treballador):
 Gestió documental continuada de 30 dies a 34 € per treballador.
 Gestió documental continuada per un període màxim de 48 hores a 19 € per treballador.
Per tot l'anterior, cal que la seva empresa es posi en contacte amb VALIDATE (doc@validate.es) i li faci
arribar la següent informació:




Nom, domicili i CIF de l'empresa.
Nom i correu electrònic de l'interlocutor amb VALIDATE.
Relació de treballadors que s'han de donar d'alta al sistema indicant els centres de treball als quals
van o poden acudir.

VALIDATE els farà arribar el contracte de servei, i un cop establerta la relació contractual:




Rebran de VALIDATE la informació i documents que el PSMAR ha fer-li arribar en concepte
d'empresa externa.
Rebran de VALIDATE els requisits exigits pel PSMAR per accedir als diferents centres de treball.
Pujaran a l'aplicació web subministrada per VALIDATE els documents exigits per PSMAR.
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VALIDATE confirmarà que els documents compleixen amb els requisits marcats per PSMAR i els
aprovarà o rebutjarà segons correspongui.
VALIDATE els avisarà d'aquells documents que hagin de renovar.

Signat:

Signat:

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de SSGGiI PSMar.

Consol Serra Pujades
Cap del Servei de Salut Laboral PSMar
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RE L AC IÓ D E L A D O C UM ENT AC I Ó M ÍNIM A E XIG ID A P E L P SM AR I A
PR O PO R CIO N AR A V AL I D AT E
























Certificat d'Aptitud Mèdica dels treballadors segons els treballs que realitzaran a les instal·lacions
del PSMar. (Treballs en alçada, manipulació de càrregues, moviments repetitius, postures forçades,
PVD, etc.)
Certificat de la Formació en PRL (per cada treballador) sobre els regs específics de les activitats de
l'empresa segons article 19 de la LPRL. Emès per Entitat acreditada o signat per Tècnic de PRL.
Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. Còpia del contracte més el rebut de
l'anualitat vigent, o certificat de la Mútua conforme l'empresa té subscrit el servei.
Recurs Preventiu. Declaració que especifiqui el nom de la persona designada / assignada com a
coordinador / a o com a recurs preventiu.
Recurs Preventiu Justificant de la formació específica del treballador designat com a recurs
preventiu.
Relació dels treballadors que realitzaran treballs en les instal·lacions del PSMar.
Còpia dels últims TC-2, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació
acreditativa.
Informació als treballadors, Justificant de recepció de la informació (signada per cada treballador)
dels documents següents:
 “Fitxa informativa de Riscos, mesures preventives i pautes d’actuació en cas d’emergència”.
 “Coordinació d'activitats preventives. Informació a les empreses: Mesures i actuacions en cas
d'emergència "document annex als Plans d'Autoprotecció de cada un dels centres de treball del
PSMar, proporcionada pel PSMar.
Còpia DNI o document acreditatiu d'identitat, els treballadors que hagin d'accedir a les nostres
instal·lacions.
Còpia vigent del TC-2, on figurin els treballadors que van a realitzar els treballs en les nostres
instal·lacions, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
Còpia d'una acta de reunió del comitè de seguretat i salut, en cas de disposar-ne.
Si en el seu treball ha d'utilitzar carretó, plataforma elevadora, gòndola, etc. s'haurà de lliurar certificat
de formació específic per a ús d'equips.
Si en el seu treball han d'utilitzar productes químics (gasos i / o líquids) s'haurà de lliurar el nom dels
productes químics utilitzats i la seva FDS. La FDS dels productes químics sempre estarà disponible
i a l'abast dels treballadors.
Relació dels equips de treball a utilitzar en els centres del PSMar.
Declaració signada de disposar l'adaptació al R.D. 1215/1995 de totes les màquines i equips
anteriors al gener a 1995.
Declaració CE de conformitat de cadascuna de les màquines i / o equips de treball utilitzats en els
centres del PSMar.
Pla de revisió i manteniment en funció de les característiques de cada equip deixant constància
documental del seu compliment.
Declaració signada que els equips de treball i / o màquines estan en les adequades condicions
d'ús, els usuaris tenen formació teòric / practica en el seu ús i els treballadors tenen autorització d'ús
dels equips.
Amb caràcter mensual: Registre Investigació d'accidents.

Per a empreses com ara l'empresa de Neteja, la de Manteniment o la que porta la Cuina, és indispensable
assegurar la correcta immunització dels treballadors en diferents aspectes i assegurar protecció enfront de
les següents malalties:
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• Xarampió
• Rubèola
• Parotiditis varicel·la
• Hepatitis B.

Els treballadors de l'empresa de manteniment, a més:
 Certificat de correcta immunització front tètanus.

També per a contractacions d'obres, cal més documentació com:
 Estudi de Seguretat.

Per a la contractació del control de plagues:
 Carnet de manipulador productes fitosanitaris.

Per a les empreses de restauració:
 Carnet manipulador aliments.
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