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Informe: sar17/20

INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: Justificació de la necessitats de la compra de gel hidroalcohòlic, dels
dispensadors de gel hidroalcohòlics i la substitució de dispensadors de sabó manual per
automàtics.

I.-OBJECTIU
El

present informe recull les característiques tècniques que han de complir el gel

hidroalcohòlic, recomanant els dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlics i la substitució
de dispensadors de sabó manual per els automàtics, com elements de protecció col·lectiu de
diferents llocs de treball i dependències municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
per combatre la propagació del Coronavirus i la Covid19.

II.-ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Donada la situació de pandèmia i d'alarma sanitària causada per la Covid19, s'estan
elaborant uns plans de restabliment dels diferents serveis amb la intenció que hi hagi una
reincorporació progressiva presencial. S'estableixen un unes pautes comunes de seguretat,
higiene i organització als diversos llocs de treball i s'han de tenir en compte les especifitats
manifestes i les específiques recollides en les avaluacions de riscos laborals dels diferents
llocs de treball en relació a la exposició al Coronavirus.
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La finalitat es protegir, al màxim, al personal exposat presencialment, reactivant amb
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garanties els serveis municipals que per les peculiaritats pròpies requereixen d'una atenció
presencial.

Segon.- La Resolució 2020/1254 aprovada per la Regidora delegada de RR.HH de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 10 de març de 2020, Exp. 180/2020/2 sobre El
Protocol d'actuació bàsica contra el nou Coronavirus COVID-19 contempla un seguit de
mesures preventives en relació a la higiene de mans i concretament en relació a la higiene
freqüent de mans com la millor de les mesures preventives. La resolució demana que el/la
treballador/a es renti freqüentment les mans amb aigua i sabó o solucions a base d'alcohol,
conegudes com a gel antisèptic o desinfectant de mans.

Tercer.- Aquesta necessitat de gel higienitzant de mans no només es dona pel personal
municipal treballador sinó que el personal usuari del servei ha de disposar-ne com a mesura
preventiva per garantir la seguretat i salut del personal treballador i del propi personal usuari
del servei.

III.- NORMATIVA D'APLICACIÓ.
1.-La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
2.-Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
prevenció.
3.-Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció del personal treballador contra el
riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
4.- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
5.-Directrices de buenas pràctica en los centros de trabajo del Ministeri de Sanitat. Medidas
de prevención de contagios para el Covid19.
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6.- Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
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de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

7.-Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

IV.-QUESTIÓ PLANTEJADA:

necessitat de dotar les dependències

municipals de gel hidroalcohòlic, dels dispensadors de gel hidroalcohòlics i la
substitució de dispensadors de sabó manual per automàtics.

Primer.- L'exposició de motius de la LLei de prevenció 31/1995, de 12 de novembre és clara
quan ens remet a l'article 40.2 de la Constitució espanyola on s'encomana als poders públics,
com un dels principis rectors en la política social i econòmica, a vetllar per la seguretat i
higiene en el treball. Aquest mandat constitucional comporta la necessitat de dur a terme una
política de protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats
del treball i troba en aquesta Llei el seu pilar fonamental, la llei de prevenció.
La llei esmentada en el seu article 2 té per objecte promoure la seguretat i la salut dels
treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i l’exercici de les activitats necessàries per a la
prevenció de riscos derivats del treball.

Concretament a l'article 14 de la llei de prevenció es recull el dret dels treballadors a una
protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i el deure de l'empresari de vetllar
per la protecció davant dels riscos laborals:
Article 14
Dret a la protecció davant els riscos laborals

1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
PREVEN_Informe Tècnic: 01 - Informe necessitats compra de gel
desinfectant sar17 (2)

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LS38K-NI91T-FIIYP
Data d'emissió: 25 de juny_2 de 2020 a les 10:13:38
Pàgina 4 de 8

ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
1.- Tècnica de Riscos Laborals de Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
08/06/2020 18:26

Servei de Prevenció Propi
Avda. Guiera, Nº 6-8 -1
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Telèfon 93 580 88 88
www.cerdanyola.cat

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2459600 LS38K-NI91T-FIIYP E54737407409F6A3DC507C9F2484015F9BC50F53) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

treball.

Aquest dret suposa l’existència d’un deure correlatiu de l’empresari de protecció dels
treballadors davant els riscos laborals.

Aquest deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques
respecte al personal al seu servei.

Els drets d’informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització
de l’activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes
que preveu aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en
matèria de seguretat i salut en el treball.

En base a aquesta obligació legal de l'article 14.2 s'haurà de garantir el deure de protecció, la
seguretat i salut dels treballadors al seu servei i tots els aspectes relacionats amb el treball.
Així mateix, l'activitat preventiva a l'empresa i l'adopció de totes les mesures que siguin
necessàries per protegir la seguretat i salut dels treballador/es de l'Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès

Segons.- Per donar compliment al Protocol d'actuació bàsica contra el nou Coronavirus
SARS CoV-2, dirigit a tots el personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, atès el risc
biològic del CoV-2 que es va aprovar per la Regidora delegada de RR.HH de l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès del 10 de març de 2020, Exp. 180/2020/2, es contempla tot un seguit
de mesures preventives entre les quals es fa especial importància a la neteja i la higiene
freqüent de mans i concretament es demana que el/la treballador/a es renti freqüentment les
mans amb aigua i sabó o solucions a base d'alcohol, conegudes com a gel higienitzant o
desinfectant de mans.
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El RD 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció del personal treballador contra els riscos
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relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball preveu a l'article 6 i 7 mesures
higièniques i mesures per la reducció del risc, per tant l'obligatorietat empresarial d'adoptar
mesures preventives per reduir o minimitzar el risc biològic en l'àmbit laboral.

La Ordre SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, recomana
com a mesura preventiva en la Secció 2ª sobre les mesures d'higiene i prevenció en l'article
4.1:
(...)
En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o
cuando esto no sea posible, agua y jabón

La necessitat de dotar a tot el personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès d'una
solució a base d'alcohol i especialment als llocs de treball on es fa una atenció al públic i en
general on es treballa amb diferents persones es considera imprescindible, com a mesura
preventiva, que els llocs de treball a més de disposar d'aigua i sabó disposin a totes les
dependències municipals de gel o solució antisèptic o similar que faciliti la neteja de mans de
manera immediata per incrementar la freqüència de la neteja de les mans.

Tercer.- Actualment la necessitat de dotar de solució higienitzant de mans no només és pel
personal municipal treballadors sinó també pel personal usuari del servei que per per
normativa es permeti la reobertura. .
La Ordre SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad:
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Artículo 13.3:
Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del local, que deberán estar siempre en
condiciones de uso, siendo recomendada la puesta a disposición de estos dispensadores
también en las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía
pública.

Serà necessari instal·lar aquests dispensadors en llocs de fàci accés i preferentment a les
entrades de les instal·lacions.
Tercer.- Característiques del gel hidroalcohòlics, dels dispensadors de gel hidroalcohòlics i
la substitució de dispensadors de sabó manual per automàtics.
El gel hidroalcohòlic dermatològic serà un antisèptic per la desinfecció de les mans. Amb
contingut d'alcohol com acció antimicrobiana per la desnaturalització de les proteïnes. Amb
eficàcia per les bactèries, fongs i virus.
Serà un preparat que no calgui d'aigua i s'evapori ràpidament per l'acció de fricció amb les
mans deixant-les seques.
Es recomana que s'instal·lin aparells amb aquest contingut de gel a les diferents dependències
on hi ha afluència de personal usuari del servei que no calgui accionar amb les mans,
automatitzant aquest procés per exemple amb infrarojos que detecti les mans i accioni el
contingut de producte, per evitar el contacte de superfícies.

Es recomana també instal·lar aquests aparells d'infrarojos, en substitució dels d'accionament
manual no només pel que fa al gel higienitzant sinó també pels dispensadors de sabó que hi
ha instal·lats a les diferents dependències municipals. Es proposa que de manera progressiva
es faci la substitució dels accionaments manuals.
La Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales
para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como
medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 en el punt 2ª del àmbit
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d'aplicació s'inclouen els antisèptics de pell autoritzats per la Agencia Espnayola de
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medicaments i productes sanitaris, i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans, de
naturalesa cosmètca autoritzats temporalment per la Agencia tenen protegit i estipulat el seu
preu màxim de mercat actual, sens perjudici que es pugui actualitzar, en funció de l'envàs:


Fins a 50ml:0.021€/ml:



De 150 y 300ml: 0.018€/ml.



De 300ml i 1 litre: 0.015€/ml

Quart.- Atès que la situació és canviant i les necessitats i instruccions poden modificar-se cal
preveure que hi hagi una pròrroga de les mesures higièniques i de prevenció, més enllà del
que actualment es pot intuir o preveure considerant-se que podria establir-se un contracte
menor per un any per abastir la demanda d'aquesta necessitat en les diferents dependències i
serveis municipals.
En relació a la contractació que es proposa realitzar, s'indica expressament que no s'altera
l'objecte de la mateixa per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.
V.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La situació actual de la pandèmia ocasionada per la crisi sanitària del moment justifica la
tramitació d’emergència.
Donada la situació de pandèmia i d'alarma sanitària causada per la Covid19, s'ha elaborat i
validat uns plans de restabliment dels diferents serveis amb la intenció que hi hagi una
reincorporació progressiva presencial. La reincorporació de part de la plantilla requereix de
material de prevenció i protecció per tenir cura de la seguretat i salut de les persones en els
diferents llocs de treball.
Els plans de restabliment estableixen un unes pautes comunes de seguretat, higiene i
organització als diversos llocs de treball i s'han de tenir en compte les especifitats manifestes
i les específiques recollides en les avaluacions de riscos laborals dels diferents llocs de treball
en relació a la exposició al Coronavirus.
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El material que es vol comprar té com a finalitat la

protecció del personal exposat
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presencialment, reactivant amb garanties els serveis municipals que per les peculiaritats
pròpies requereixen d'una atenció presencial.
És d'aplicació de l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, pel que s’adopten mesures urgents
per a respondre a l’impacte econòmic del COVID19, i l’art. 120 LCSP, aprovat per la Llei
9/2017, de 8 de novembre.

VI.-CONCLUSIONS

Por tot l'exposat, es considera necessari un contracte menor per un temps prudencial, com
podria ser un any, que permeti que tots aquells serveis que es vagin restablint puguin abastirse d'aquest material, gel hidroalcohòlics i dels dispensadors de gel hidroalcohòlics i la
substitució de dispensadors de sabó manual per automàtics, tptes aquestes
preventives amb l'objectiu de combatre la Covid19.

En Cerdanyola del Vallès, signat digitalment.
La tècnica en Prevenció de Riscos Laborals
e.f. Cap de secció

Sandra Álvarez Rubio

mesures

