
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE  DELS 
SERVEIS PREVENTIUS I D’INTERVENCIÓ SANITÀRIA ALS ACTES PÚBLICS 
PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS..  

 

1.Objecte.  

És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, definir de forma clara i concisa 
les condicions tècniques en les que s’han de desenvolupar els serveis preventius i 
d’intervenció sanitària a contractar per l’Ajuntament de Dosrius.   

2. Abast.  

L’abast d’aquest servei és extensible a qualsevol acte lúdic, cultural, esportiu o 
d’esbarjo promogut per l’Ajuntament de Dosrius.  

La base pressupostària del contracte contempla la realització de 139 hores de Suport 
Vital Bàsic (SVB) i 38 hores de Suport Vital Intermedi (SVI).   

3. Tasques generals.  

El servei sanitari preventiu constituirà un equip especialment preparat per coordinar i 
facilitar en cas d’emergència la prestació de primers auxilis a les persones que puguin 
estar afectades per la mateixa, així com procedir a la seva correcta evacuació en cas 
necessari.  

El servei no podrà quedar mai descobert en cas de trasllat hospitalari.  

4. Unitats de prevenció i intervenció sanitària.  

Qualsevol servei sanitari preventiu estarà compost pel número determinat a l’Annex 1 
del present plec.  

Existeixen dos tipus de suport:  

• Suport Vital Bàsic (SVB) 

Ambulància de classe B, destinada a proporcionar suport vital bàsic i atenció sanitària 
inicial, segons Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les 
característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles 
de transport sanitari per carretera.  

Dotació Personal Mínima : 1 conductor (BTP + TES) + 1 ajudant (TES)  

BTP: persona en possessió del carnet de conduir tipus B, en categoria BTP. (vehicle 
de transport Públic i Urgències) 

TES: Tècnic en emergències sanitàries.  

 

• Suport Vital Intermedi (SVI) 



Ambulància de classe C, destinada a proporcionar suport vital avançat, segons Reial 
decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques tècniques, 
l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per 
carretera.  

Dotació Personal Mínima : 1 conductor (BTP + TES) + 1 DUI  

BTP: persona en possessió del carnet de conduir tipus B, en categoria BTP. (vehicle 
de transport Públic i Urgències) 

TES: Tècnic en emergències sanitàries.  

DUI: Diplomat Universitari en Infermeria.  

 5. Part de servei sanitari preventiu 

S’haurà d’elaborar un full de part per l’empresa adjudicatària després de cada servei, 
el qual s’haurà de lliurar a algun responsable de l’ Ajuntament de Dosrius, a on 
constaran  com a mínim les següents dades:  

- Descripció del servei 

- Dotació efectiva 

- Hora d’inici 

- Hora de finalització 

- Incidències sanitàries 

- Observacions 

6. Memòria 

Mensualment l’empresa adjudicatària realitzarà una memòria dels serveis preventius 
prestats, la qual s’haurà d’adjuntat a la facturació corresponent.  

7. Pagament 

L’empresa adjudicatària tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament 
executada amb el preu convingut una vegada realitzat el servei, tot adjuntant la 
memòria referida en el punt anterior.  

8. Salut laboral 

L’empresa adjudicatària haurà de complir i fer complir la Llei de prevenció de riscos 
laborals vigent en tots els seus àmbits d’aplicació.  

El personal destinat a fer els diferents serveis, estarà format i informat sobre els riscos 
laborals que de les seves funcions es deriven. També disposarà dels equips de 
protecció individuals necessaris i adequats per desenvolupar les diferents tasques.  

 



9. Responsabilitats. 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil 
d’import mínim 2.000.000€ per fer front a possibles danys o perjudicis fruit o 
conseqüència de les seves accions i/o omissions. Així mateix té la responsabilitat 
d’executar correctament els serveis sanitaris preventius que se li encomanin.  

 

L’assistenta social 

 

 

Caterina Prat Rovira 

Dosrius, 21 de gener de 2016.  

 

  



ANNEX 1 SERVEIS PREVENTIUS ANUALS 

NOM ACTIVITAT DATA 
HORES DE 

SERVEI 

AMBULÀNCIA 
SVB (INCLOU 

BTP I TES) 

AMBULÀNCIA 
SVI (INCLOU 
BTP + DUI) 

Cavalcada de reis Gener 5 1   

Festa major de 

Canyamars Juliol-Agost 17,3 1   

Festa Major de Can 

Massuet Agost 26,3 1   

Festa Major de Dosrius 

Agost-

Setembre 23 1   

Festa de la Vellesa Octubre 4 1   

Fira medieval Octubre 20   1 

Ecofira Juny 18   1 

Actes varis culturals al llarg de l'any 25 1   

 


