PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1.

Objecte

L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques que regiran la
contractació d’un Servei de Prevenció Aliè de l’ASPB com a suport de les àrees
tècniques, especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i
Ergonomia i Psicosociologia aplicada, en compliment de la llei 31/1995, de 8
de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 54/2003,
de 12 de desembre i Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova
el Reglament dels Serveis de Prevenció, modificat pel Reial Decret 604/2006.

2.

Tasca principal de l’empresa adjudicatària : assessorament i suport en les
àrees tècniques en PRL

El conjunt de serveis que conformen l’execució del contracte a desenvolupar
amb caràcter obligatori per part de l’adjudicatari seran:
a) Avaluacions de riscos. Genèriques i específiques per sectors de les
activitats desenvolupades per l’ASPB (inspecció sanitària i d’altres).
La avaluació per exposició a SARS-Cov-2 (COVID 19) i (avaluació
higiènica agents biològics SARS-COV-2) contemplada a “ La llei
31/1995, de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals” estableix
les mesures bàsiques i responsabilitat necessàries per establir un
escaient nivell de protecció de la salut dels treballadors enfront els
riscos derivats de les condicions laborals . A efectes del
desenvolupament de l´art.6, es va publicar el reial Decret 664/1997
de 12 de juny , envers a la protecció dels treballadors envers a
l´exposició a agents biològics en el desenvolupament de la seva
jornada laboral .
En el reial Decret realitza una distinció entre els organismes biològics
deliberadament manipulats, i els que poguessin trobar-se en els llocs
de feina sense que aquest s’hagin introduït de manera voluntària. Amb
motiu de la pandèmia declarada per el Corona virus , definit com
SARS-COV-2, l´informe ha de procedir a avaluar els riscos laborals
per exposició dels treballadors de les diferents empreses u organismes
públics a les diverses activitats que realitzen .”
La avaluació ha de :
.-Facilitar la classificació dels casos , segons els llocs de feina .
.-Orientar envers les mesures que haurien d’esser adoptades envers
els diferents llocs de feina
.-Possibilitar el seguiment del risc al mateix lloc de feina
Fet que permetria , un estudi comparatiu amb altres agents biològics
b) Riscos psicosocials:



Avaluació de risc psicosocial i treball en grup dels resultats de
l’avaluació psicosocial en diferents col·lectius.
Formació i informació als treballadors en temes de
a) Lideratge i gestió d’equips de treball
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b) Assetjament i discriminació. Conceptes i protocol.
c) Mediació: altres formes de resoldre conflictes.
- Processos de mediació en conflictes laborals i intervenció en crisis
- Estudis d’hàbits i estils de vida del personal treballador.
c) Higiene Industrial.
















Sonometria en bandes d’octava al Centre d’Acollida d’Animals de
Companyia.
Mesures higièniques als laboratoris i programa d’higiene estadístic
Estudi qualitatiu d’agents químics a l’edifici Peracamps.
Estudi qualitatiu d’agents biològics l’edifici Peracamps.
Assimilació del grup de risc d’agents biològics.
Verificació de les cabines de control.
Classificació i estudi de contenció d’API’s, mostreig d’API’s.
Assessorament en OGM’s.
Estudi de qualitat de l’aire dels diferents edificis.
Estudis i mesures d’amiant i radó (monitors passius).
Col·laboració amb l’especialitat de Vigilància de la Salut en temes
d’Higiene Industrial.
Estudi de casos de lipoatrofia
Estudis d’emisió d’ones d’alta i baixa freqüència.
Ús d’estadística Bayesiana com a mètode de decisió per l’avaluació
de la necessitat d’ús d’Equips de Protecció Respiratòria
Fit Testing Quantitatiu: Realització de proves d’ajust per verificar
que l’equip de protecció respiratòria s’ajusta correctament a
l’usuari.

d) Seguretat en el Treball.









Suport en l’elaboració de plans d’emergència i simulacres dels
edificis de l’ASPB.
Desenvolupament de fitxes de riscos per lloc de treball o activitat.
Assessorament en desenvolupament de documentació tècnica.
Manuals de treball per activitats.
Visita de seguiment d’obra. Assessorament tècnic en fase d’obra.
Assistència tècnica a la coordinació d’activitats empresarials en la
fase d’execució d’obres.
Elaboració informe Benchmarking d’accidentabilitat dins del sector
i/o llocs de treball.
Estudis de mobilitat.
Realització de chec-list per llocs de treball i grau d’acompliment de
mesures preventives.

e) Formació.



Realització de formació de riscos específics per a treballadors de
diferents Serveis (per exemple: treballs en alçada i altres empreses,
ús d’equips de protecció individual, etc)
Formació en la implantació dels plans d’emergència dels diferents
edificis de l’ASPB.
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Sensibilització i integració de comandaments i responsables en
gestió de PRL.
Campanyes divulgatives de riscos i recomanacions a distancia.
Observacions in situ per valorar l’efectivitat de les formacions en els
llocs de treball.
Elaboració de Manuals per riscos o activitats.
Formació relacionada amb la Covid.

f) Ergonomia.


Realització d’estudis de treballs amb PVD i treballs al laboratori.

g) Gestió.



3.

Assessorament en la implementació de la norma ISO 45001 o noves
normes.
Assessorament en la integració de la PRL a l’empresa i altres normes
ISO.

Memòria Tècnica

L’empresa licitadora elaborarà una memòria tècnica que serà objecte de
valoració de conformitat amb els criteris d’avaluació continguts en el plec
administratiu. La seva forma és lliure i el licitador, segons el seu criteri,
incorporarà, en tot cas, el projecte tècnic i operatiu.
El projecte tècnic i operatiu haurà de contenir, com a mínim, la concreció del
procediment relatiu a la metodologia de les tasques a realitzar en el suport i
assessorament en PRL. S’haurà d’incloure una relació detallada del material i
equipament disponible que permetin a l’empresa adjudicatària portar a terme
el punt 2.
Cal tenir en compte, però, que les millores relatives als requisits dels recursos
humans, de terminis i disponibilitat per la realització de les tasques i de les
eines de treball, s’han d’incloure en el sobre C, juntament amb l’oferta
econòmica, ja que són aspectes de valoració amb criteris automàtics (la seva
inclusió en el sobre B, suposarà l’exclusió del licitador).
Barcelona, 21 de desembre de 2020

Luz Barroso Alonso
Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals
Agència de Salut Pública de Barcelona
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