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PLEC TÈCNIC PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SER VEIS DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I ASSESSORAMENT A LA 
PREVENCIÓ EN LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL SERV EI DE GESTIÓ 
DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
 
0. FONAMENTS DE DRET 
 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre , de Prevenció de Riscos Laborals,  
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre  pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
• Reial 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 i donada la necessitat de 
contractar a un equip extern per a la Coordinació de Seguretat i Salut, 
l’assessorament en la prevenció d’activitats, la coordinació d’activitats 
empresarials en els treballs de les obres del Servei de Gestió de l’Espai 
Públic i la realització de tasques de suport en matèria de seguretat al personal 
del servei, es redacta el present Plec. 

 
 
1. OBJECTE DEL PLEC   
 
Dins de l’àmbit de les activitats dutes a terme pel Servei de Gestió de l’Espai Públic 
de l’Ajuntament de Terrassa, l’objecte d’aquest Plec és la realització de les tasques 
de Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte i d’obra a l’àmbit d’aplicació 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de l’assessorament en la prevenció 
d’activitats a on sigui d’aplicació allò establert per la Llei 31/1995, de 8 de novembre 
de Prevenció de Riscos Laborals, de la coordinació d’activitats empresarials en les 
que concorri personal propi  i / o d’altres empreses en un mateix centre de treball, 
segons el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, així com la realització de tasques 
de suport en matèria de seguretat al personal del servei. 
 
 
2. TASQUES  
 
Els treballs contemplats al present plec, a desenvolupar per part de l’empresa 
adjudicatària seran els següents: 
 
2.1 Tasques de Coordinació de Seguretat 
 

I. Realitzar les tasques de coordinació de seguretat i salut  en les obres del 
Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa que estiguin 
dins de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. Aquestes funcions es dividiran en dues fases: 

 
a. Coordinació de seguretat i salut en fase de Project e. S’inclouran 

les feines de redacció dels Estudis de Seguretat i Salut dels Projectes 
redactats pels tècnics del Servei de Gestió de l’Espai Públic, segons 
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els requeriments del Reial Decret 1627/1997,  fins a un màxim de 10 
anuals 

 
b. Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució  d’obra . En 

aquestes tasques s’inclouran totes les funcions del coordinador de 
seguretat especificades a l’article 9 del citat Reial Decret 1627/1997. 

 
Per a aquesta funció es preveu una dedicació de 528 hores anuals.  
 
Les obres més comuns que es realitzen des del Servei de Gestió de l’Espai 
Públic i que seran objecte per dur a terme la Coordinació de Seguretat i Salut 
tant a nivell de redacció de projecte com en fase d’execució d’obra són: 

• Execució de nous guals adaptats en diferents punts de la 
ciutat 

• Reparació o ampliació de petits trams de voreres 
• Rehabilitació o reforç estructural de diferents trams de 

calçada 
• Subministrament i col·locació de mobiliari urbà, jocs infantils, 

baranes, etc. 
• Execució de petits murs de contenció o tancaments 
• Reparació de la xarxa de clavegueram i de reg (reixes, 

embornals, tubs de reg, arquetes, col·lectors) o execució de 
petits nous trams de col·lectors 

• Plantació d’arbrat 
 
Es preveu que durant que l’import destinat a aquestes obres serà 
aproximadament de 300.000 € anuals.  

 
 

II. Realitzar les tasques d’assessorament en la prevenció d’activitats en tots els 
treballs que executi el Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de 
Terrassa, a on sigui d’aplicació allò establert per la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre de Prevenció de Riscos Laborals, així com en les activitats que 
quedin fora de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/1997. 
 
Per a aquesta funció es preveu una dedicació de 528 hores anuals.  

 
 

III. Realitzar les tasques de coordinació d’activitats empresarials en les activitats 
desenvolupades pel Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de 
Terrassa en les que concorri personal propi i d’altres empreses en un mateix 
centre de treball, tal i com regula l’article 24 de la Llei 31/1995 , de 8 de 
novembre de Prevenció de Riscos Laborals desenvolupat pel Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
Aquesta funció es realitzarà de forma simultània amb les descrites en els punts 
1 i 2, quedant la seva dedicació laboral integrada en les previstes en els 
respectius punts. 
 
 

 
 



 

Servei de Gestió de l’Espai Públic 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

 

  

2.2 Tasques d’assessorament en Prevenció de Riscos Laborals  
 

I. Realitzar tasques de suport en matèria de seguretat al personal de l’Ajuntament 
de Terrassa en els següents àmbits, sempre vinculats a les activitats 
executades pel Servei de Gestió de l’Espai Públic: 

 
a. Obertures de centres de treball. 
 
b. Seguiment de la confecció del mapa de riscos dels edificis del Servei, 

ubicats al Carrer Igualtat núm. 52, Carrer Provença núm. 239 i el Viver 
Municipal situat a Torre Mossèn Homs. 

 
c. Seguiment del manteniment preventiu de la maquinària en propietat 

per les diferents seccions del Servei de Gestió de l’Espai Públic.. 
 

d. Assessorament en la prevenció d’activitats en les feines dutes a terme 
pels diversos Plans d’Ocupació, considerant l’activitat simultània en 
diferents punts de la ciutat. 

 
Per a aquesta funció es preveu una dedicació de 44 hores anuals.  

 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’incloure dins l’equip ofert, personal suficient per a 
cobrir les tasques exposades en els 4 punts anteriors, durant els 365 dies de l’any i 
que pugui suplir als tècnics descrits a l’apartat de solvència tècnica en cas de 
vacances, malaltia, baixa laboral o per realitzar tasques de reforç en les seves 
activitats en els casos que es sobrepassi el límit màxim d’equips de treball previstos 
en el present Plec. (Caldrà aportar currículum vitae, titulacions acadèmiques i 
formació específica d’aquestes persones). 

 
Donada la naturalesa de les tasques a desenvolupar, el personal de l’empresa 
adjudicatària, requerit en cas d’emergència per part del personal del Servei de Gestió 
de l’Espai Públic, haurà de tenir la disponibilitat de personar-se en un temps no 
superior a 30 minuts en qualsevol punt del terme municipal de Terrassa. 
 

 
3. SOLVÈNCIA TÈCNICA EXIGIDA A LES EMPRESES LICITAD ORES 
 
La solvència tècnica de les empreses licitadores i del personal proposat per aquestes 
s’haurà d’acreditar mitjançant els perfils tècnics següents:  
 
- Un/a  Coordinador/a de Seguretat i Salut : Titulat competent segons el Reial 
Decret 1627/1997 i amb titulació habilitant d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que acrediti formació específica en 
Coordinació de Seguretat i Salut en obres (mínim 120 hores), (caldrà acreditar 
aquesta condició), i amb experiència professional no inferior a 3 anys en la  
coordinació de seguretat i salut d’obres a on s’inclogui experiència en obres a la 
via pública. 
 
S’haurà de presentar currículum vitae dels tècnics ofertats i una declaració signada 
amb l’experiència professional, indicant obres realitzades, any d’execució, import, 
promotor i petita descripció. 
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Serà requisit necessari l’acreditació per part de tercers conforme la persona 
designada com a Coordinador de Seguretat i Salut ha realitzat els últims 3 anys un 
mínim de tres coordinacions de seguretat d’obres d’enginyeria civil. 
 
- Un/a  Tècnic/a  superior de prevenció de riscos lab orals : Titulat competent que 
hagi realitzat la formació corresponent (caldrà acreditar aquesta condició). S’haurà de 
presentar currículum vitae del tècnic ofertat. 
 
 
L’empresa oferent haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €) i haurà de 
lliurar a l’Ajuntament de Terrassa una còpia completa de la pòlissa original (signada 
per asseguradora i prenedor). En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’empresa adjudicatària serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no 
assegurats 
 
 
4. MITJANS MATERIALS  
 
L’empresa haurà de disposar del següent mitjans propis imprescindibles: 
 

- Equip informàtic amb els programes del paquet Office, TCQ2000 (inclòs 
mòdul de seguretat i salut), Microsoft-Project i Autocad per a gestionar tota la 
documentació i redactar les actes i informes corresponents, fer el seguiment 
de les certificacions d’obra i la planificació. 

 
- Despatx / sala de reunions. 

 
- Connexió Adsl fibra òptica 100MB/s 

 
- Telèfon, E-mail i un mòbil per a cada tècnic. 

 
- Impressora làser A4/A3 Color. 

 
- Tots els equips de protecció individual necessaris per a les visites d’obra 

(casc, botes de seguretat, armilla reflectant…) 
 

- Càmera fotogràfica. 
 

- Vehicle. 
 
L’acreditació d’aquests mitjans propis es realitzar à amb l’aportació d’una 
declaració responsable signada pel representant leg al de l’empresa. 
 
 
5. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE  
 
Durant el desenvolupament dels treballs l’empresa adjudicatària, a través dels 
tècnics designats, haurà d’aportar al Servei de Gestió de l’Espai Públic totes les 
actes de visita, reunions i inspeccions que es redactin. 
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Les feines objecte d’aquest plec s’efectuaran de dilluns a divendres durant tots els 
dies laborables de l’any, incloent treballs d’emergència que s’executin dissabtes, 
diumenges i dies festius.  

La franja horària habitual en què es desenvoluparan les feines estarà compresa entre 
les 7:00 i les 15:00 hores, sense perjudici de la jornada laboral dels treballadors que 
es desenvoluparà d’acord a la legislació vigent.  

En les dates que fixi el Servei, el contractista proposarà un calendari anual on 
s’especificarà l’horari de treball, incloent els torns de vacances del personal, que 
s’hauran d’adequar a les necessitats del servei i en funció de les indicacions del 
mateix. Aquest calendari serà actualitzat i lliurat al servei amb les baixes dels 
treballadors en el moment en que aquestes es produeixin i finalitzin.  

Donada la naturalesa de les tasques a desenvolupar el personal de l’empresa 
adjudicatària, requerit en cas d’emergència per part del personal del Servei de Gestió 
de l’Espai Públic, haurà de tenir la disponibilitat de personar-se en un temps no 
superior a 30 minuts en qualsevol punt del terme municipal de Terrassa. 
 
6. VOLUMETRIA ESTIMADA EL CONTRACTE  
 
La previsió d’hores per destinar a aquest contracte és 1.100 hores anuals com a 
màxim. Aquest previsió és orientativa i no vinculant. 
El preu màxim per hora de servei és fixa en 22,54 € IVA exclòs.  
 
La previsió per distribuir les tasques a desenvolupar és la següent:   
  

• 48 % en coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte i d’obra. 
• 48 % en assessorament en la prevenció d’activitats. 
• La tasca de coordinació d’activitats empresarials en les que concorri personal 

propi i/o d’altres empreses en un mateix centre de treball es realitzarà de 
forma simultània amb les descrites en els punts 1 i 2, quedant la seva 
dedicació laboral integrada en les previstes en els respectius punts. 

• 4% en suport en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals al 
personal del Servei 

 
Aquesta distribució és orientativa i podrà experimentar augments o disminucions en 
funció de les necessitats del Servei.   
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