Plaça de l’Ajuntament 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e-mail: contractacio@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Museu

PLEC DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
DE PREMIÀ DE MAR I MUSEU ROMÀ
I. Generalitats
1. Objecte del quadre de Coordinació d’activitats en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Aquest plec s’annexa als plecs de clàusules general, particulars i al de prescripcions
tècniques, obligant a les parts, i del seu coneixement per part de l’empresari concurrent
es deixarà constància en la formalització del contracte.
Tots els subjectes intervinents, amb la signatura del present quadre, declaren conèixer la
Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i en particular el seu art. 24, així com el TR
de la Llei sobre infraccions i sancions d’ordre social, i en particular, del seu art. 42
Aquest quadre te per objecte definir en el marc de la contractació allò que disposa el RD
171/2004, de 30 de gener, en desenvolupament de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
2. Finalitats del plec, del quadre de coordinació, i dels acords entre els
coordinadors, si s’escau (l’art 3 del RD 171/2004)
a) L’aplicació dels principis de l’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals per les empreses concurrents en el centre de treball.
b) L’aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre
de treball.
c) El control de les interaccions de les diferents activitats que es desenvolupen en el
centre de treball.
d) L’adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als
treballadors de les empreses concurrents.
3. Definicions en desenvolupament de l’art 2 a), b), c), 4,6 i 7 del RD 171/2004


Centres de treball: Edifici del Museu de l’Estampació i edifici del Museu Romà de
Premià de Mar



Empresari titular del centre de treball: L’administració contractant pel que fa al
treballs desenvolupats en els Centres de Treball.
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Empresari principal: L’administració contractant.



Empresari contractat: L’adjudicatari del procediment de contractació.



Empresari concurrent: Altres contractistes de l’administració, i els subcontractistes
de l’empresari contractat.

4. Normativa específica. (En desenvolupament de l’art 4.4 i 7.3 del RD
171/2004)







Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
Real Decret 30/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció.
Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.
C.T. 39/2004. Criteri Tècnic sobre la presència de Recursos Preventius a requeriment
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

5. Activitats i riscos: (En desenvolupament de l’art 4.4 i 7.3 del RD 171/2004)
Qualificació: Les establertes i establerts en el document general de síntesi que s’incorpora
com a Annex I.
6. Persones afectades:


Sota la dependència de l’empresari principal: Els empleats públics presents a les
dependències municipals, en el moment que s’executin el serveis de neteja objecte
d’aquest contracte.



Sota la dependència de l’empresari contractat: El personal que aquesta empresa
designi i identifiqui per a prestar els serveis i ho comuniqui a l’Ajuntament.



Sota la dependència de l’empresari concurrent: El personal que aquesta empresa
designi i identifiqui per a prestar els serveis i ho comuniqui a l’Ajuntament.

7. Descripció de riscos:
- Els disposats en el document general de síntesi que s’incorpora com a Annex I.
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8. Mesures de protecció: En desenvolupament de l’art. 8 del RD 171/2004
I. Instruccions generals inicials de l’administració com a empresari titular:
- Les descrites en el document de síntesi sobre indicacions generals que s’incorpora
com a Annex II i els Plans d’emergència de les dependències municipals vigents.
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