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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
Assumpte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ INTEGRAL ALIÈ DELS 
EMPLEATS DE L'AJUNTAMENT DE CALONGE. 
 
 
Prescripcions tècniques particulars que han de regir la realització de la prestació 
i definir la seva qualitat, d'acord amb el que determina l'article 116 de la TRLCAP. 
 
Activitats de Prevenció Tècnica 
 
A partir de l’avaluació de riscos laborals de llocs de treball ja existent i altres 
actuacions (planificació preventiva, vigilància de la salut, plans d’emergència, etc.) ja 
realitzades per empreses anteriors per a l’ajuntament de Calonge, les empreses 
concursants han d’ofertar les activitats de prevenció detallades a continuació. 
 
Pla de Prevenció de Riscos Laborals: anàlisi de les necessitats relatives a l’estructura 
organitzativa de prevenció d’acord amb la legislació vigent i les característiques 
d’aquesta, per tal de definir un sistema organitzatiu i els procediments que permetin 
gestionar la prevenció dels riscos laborals d’una forma integral, eficaç, efectiva i fiable, 
mitjançant la programació d’activitats. 
 
Revisió de l’Avaluació de Riscs Laborals: revisió de l’informe tècnic de l’Avaluació de 
Riscs, avaluant els nous riscs, en cas d’existir, i revaluant aquells riscs identificats amb 
anterioritat i pels que ja es van planificar mesures preventives.  
 
Planificació de l’Activitat Preventiva: especificació a l’informe tècnic de les activitats 
preventives a desenvolupar, relacionades amb els riscos identificats i valorats; incloent  
la seva priorització, proposta de designació de responsables de la seva execució i 
recursos econòmics.  
 
Verificació de l’Eficàcia de les Mesures preventives: verificació, en funció de l’entitat 
dels riscos i de la mida de l’empresa, del grau d’implantació de les mesures 
programades, mitjançant comprovació de les condicions de seguretat del centre de 
treball i del seguiment i control del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. 
 
Investigació d’Accidents: investigació dels accidents de treball qualificats com lleus, 
greus i molt greus, sempre que l’empresa informi al Servei de Prevenció sobre el seu 
esdeveniment.  
 
Informació als Treballadors: informació  als treballadors sobre els riscos per a la seva 
seguretat i salut, relacionats amb el seu lloc de treball i amb el centre de treball en 
general, així com de les mesures  de protecció, prevenció i emergència aplicables, 
mitjançant el format més adequat a les necessitats de l’empresa. 
 
Formació als Treballadors: formació als treballadors sobre els riscos per a la seva 
seguretat i salut a la feina, d’acord amb la modalitat més adequada a les necessitats 
de l’empresa, registrant els treballadors assistents i emetent un certificat d’aprofitament 
de la sessió impartida.  
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Mesures d’Emergència: identificació de les possibles situacions d’emergència que 
puguin produir-se en una empresa o centre de treball per tal d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir la intervenció i control de manera ràpida i eficaç, en cas 
d’emergència i, en particular, en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació dels treballadors, tenint en compte la mida, activitat i possible presència de 
persones alienes.  
 
Memòria Anual de Prevenció Tècnica: resum de les activitats de Prevenció Tècnica 
desenvolupades pel Servei de Prevenció en l’empresa durant el període de vigència 
del contracte.  
 
Activitats de Vigilància de la Salut  
 
Planificació de Vigilància de la Salut: planificació de les accions necessàries per a un 
eficaç control dels riscos laborals sobre la salut dels treballadors i establiment de les 
prioritats de les activitats sanitàries a realitzar en funció de la magnitud dels riscos, del 
nombre de treballadors exposats i de la possible patologia laboral associada als 
mateixos. 
 
Estudi Epidemiològic: estudi descriptiu dels resultats obtinguts dels Exàmens de Salut 
Específics, amb la finalitat d’identificar problemes de salut Específics, amb la finalitat 
d’identificar problemes de salut abordables o modificables mitjançant intervencions 
col·lectives. S’elaborarà un informe quan s’hagin realitzat un mínim de 10 Exàmens de 
Salut Específics. 
 
Qüestionaris de Salut: recopilació de dades per a la detecció d’aspectes relacionats 
amb la salut dels treballadors. Permeten detectar la necessitat de realitzar Exàmens 
de Salut. 
 
Memòria Anual de Vigilància de la Salut: resum de les activitats de Vigilància de la 
Salut desenvolupades pel Servei de Prevenció en l’empresa durant el període de 
vigència del contracte.  
 
Revisions mèdiques 
 
Exàmens de Salut Específics: pràctica d’exàmens de salut relacionats amb els riscos 
laborals, que donaran lloc a l’elaboració d’un informe mèdic personalitzat que 
s’entregarà al treballador, i a la valoració de l’aptitud del treballador per al seu lloc de 
treball, indicant, en el seu cas, la necessitat d’adoptar mesures preventives 
complementàries. 
 
Vacunes: detecció d’exposició a agents biològics per als que existeixi vacunació 
eficaç, informació individualitzada als treballadors sobre els avantatges i inconvenients 
de la seva vacunació i aplicació en cas de consentiment del treballador. 
 
Consultes de Salut (facultatiu i/o DUE): valoració i exploració puntual de l’estat de salut 
d’un treballador per presentar algun signe o símptoma d’alteració de la seva salut 
relacionat amb  les condicions laborals del seu lloc de treball. No s’inclouen les 
consultes sanitàries amb metges d’altres especialitats. 
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Exploracions Instrumentals: exploracions puntuals no incloses en el Exàmens de Salut 
realitzats, amb la corresponent valoració mèdica  de la prova. No s’inclouen les proves 
instrumentals no realitzades pel Servei de Prevenció aliè. 
 
Analítiques: anàlisis d’una mostra biològica d’un treballador, mitjançant un procés 
tècnic, obtenint-se uns resultats que faciliten la valoració del seu estat de salut. 
 
Els reconeixements mèdics tindran el següent contingut mínim: 
 
Amb caràcter bàsic per a tot el personal, i amb periodicitat anual: 
1.a) Història laboral i clínica 
Inclou la descripció del lloc de treball, exposició actual al risc, antecedents laborals en 
relació a exposicions anteriors i durada, antecedents familiars, antecedents personals 
(malalties comuns, malalties professionals, altres malalties relacionades amb el treball, 
accidents laborals i no laborals), hàbits fisiològics, hàbits tòxics, al·lèrgies, 
vacunacions, tractaments farmacològics, i qualsevol altre que a criteri mèdic pugui 
tenir incidència en la prestació de treball. 
 
1.b) Exploració clínica. 
Inclou la realització de les següents proves bàsiques, a les quals s’afegiran les 
exploracions específiques per protocol d'aplicació en cada lloc de treball: 
Biotipologia: pes i talla. 
Tensió arterial. 
Audiometria tonal: funció auditiva. 
Optometria: agudesa visual (visió monocular i binocular de prop i de lluny) 
Electrocardiograma (a majors de 45 anys, a criteri mèdic o per protocol mèdic) 
Espirometria (en funció de protocol mèdic) 
Exploració mèdica: 
Exploració dermatològica: Pell   
Exploració ocular 
Exploració ORL: boca,  nas,  coll, oïda (amb otoscòpia) 
Exploració cardiovascular: auscultació cardíaca  
Exploració aparell respiratori: auscultació pulmonar 
Exploració abdominal 
Exploració aparell genitourinari: puny-percusió lumbar 
Exploració aparell locomotor; sobre tot columna i extremitats. 
Exploració sistema nerviós: reflexes osteotendinosos i pupilars 
Exploració aparell circulatori 
Anàlisis de sang: 
Hemograma i fórmula leucocitària: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, 
PLT, NEUT, LYMP, MONO, EOS, BASO, LUC. 
Plaquetes 
Glucosa 
Urea 
Creatinina 
Àcid úric 
Colesterol total i HDL colesterol (si colesterol elevat) 
Triglicèrids 
Gamma GT 
Transaminases ( ALT, AST) 
Siderèmia  
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PSA a homes majors de 50 anys 
Anàlisis d’orina: 
Densitat 
PH 
Proteïnes 
Glucosa 
C. Cetònics 
Bilirubina 
Sang 
Nitrits 
Urobilinogen 
Leucòcits 
Sediment 
 
En els casos reglamentàriament establerts i en els supòsits de col·lectius específics 
(personal de la brigada d’obres i serveis, jardiners i neteja) s’inclouran a més de les 
proves bàsiques aquelles establertes en els protocols extrets de l’avaluació de riscos 
dels llocs de treball, d’acord amb les prescripcions i/o recomanacions dels organismes 
competents en matèria sanitària i de seguretat i salut en el treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


