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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

CM SERV 1-2021
CONTRACTE MENOR SERVEI
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei de Prevenció de Riscs Laborals Seguretat en el Treball i Vigilància de la Salut per a l’any
2021.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
La Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals estableix els principis
generals relatius a la prevenció dels riscos derivats de les condicions de treball per tractar
d’establir un adequat nivell de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, mitjançant la
promoció de la millora de les condicions de treball, com a obligació expressa que recau en
l’empresari. En aquest cas, el Patronat Municipal de l’ Habitatge i de Rehabilitació Integral de
Barris.
D’acord amb l’article 10 del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret
39/1997 de 17 de Gener, l’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de
les activitats preventives podrà ser realitzada per un Servei de Prevenció aliè, és a dir, el servei
prestat per una entitat especialitzada per a la realització de les activitats preventives,
l’assessorament i suport que precisi l’empresa en funció dels tipus de riscos.
El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997 de 17 de gener,
destaca que la Prevenció de Riscos Laborals ha de ser una activitat integrada en el conjunt de
actuacions de l’ empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa.
Donat que el Patronat no disposa dels mitjans materials ni personal necessaris per dur un
servei de prevenció de riscs laborals, el gerent que subscriu proposa que s’iniciïn els tràmits
oportuns per a la contractació d’un servei de prevenció de riscs laborals per l’any 2021.
3. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA
Pressupost Base de Licitació (PBL):
El Pressupost Base de Licitació s’ha determinat de forma adequada als preus de mercat i indica
la quantia màxima de despesa a comprometre amb motiu del contracte (IVA inclòs).
Lot/Contracte
TOTAL CONTRACTE

Import de licitació

Import IVA

(IVA exclòs)

(21%)

3.377,95 €

340,86 €

PBL (IVA inclòs)

3.377,95 €

Per al càlcul del preu del contracte sense IVA, s’ha tingut en compte que la part del contracte
corresponent a “vigilància de la salut” si té un IVA del 21%, i per a la part corresponent als
reconeixements metges per als treballadors NO s’ha d’aplicar el IVA.
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Per al càlcul del PBL del contracte s’han tingut en compte els costos directes i indirectes, així
com altres despeses eventuals necessaris per l’execució de la prestació del contracte/lot.
Sistema de determinació del preu:
 Preus unitaris: el pressupost del contracte/lots s’ha formulat en termes de preus
unitaris referits a les distintes components de la prestació o a les unitats que
s’entreguin o executin.

Desglossament del PBL del contracte:
Pressupost determinat a preus unitaris:
El pressupost del contracte s’ha formulat en termes de preus unitaris referits a les distintes
components de la prestació o unitats a subministrar o executar.
Als efectes de valorar el PBL, el número d’unitats s’ha estimat en base als consums reals de
contractes similars adjudicats als exercicis precedents, així com l’execució o consum previst
durant la vigència del contracte que es proposa.
Pel que fa a la determinació dels preus unitaris, indicar que s’han estimat en base als preus
generals de mercat. A aquests efectes, s’ha consultat les tarifes o llistats de preus d’empreses
del sector que ofereixin prestacions similars a les del contracte i com a resultat s’ha calculat un
preu unitari per a cada una de les components de prestació. A més, també s’ha tingut en
compte els preus unitaris d’adjudicació del contracte actualment vigent, als efectes de
disposar d’una referència més per a la determinació dels preus unitaris.
Empreses consultades:
DICONSAL
SERVEI BALEAR DE PREVENCIÓ

ARXIDUC
QUIRÓN PREVENCIÓN
ANTEA PREVENCIÓN

B07589724
B07909393
B07855810

B64076482
B98603608

La conclusió és que el preu del contracte, fixat en termes unitaris, serà per una banda de
quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims d’euro (42,80 €) per treballador -calculat en
referència a quaranta un treballadors (41) pel concepte de reconeixements metges, i, per
altra, mil sis-cents vint i tres euros amb quinze cèntims d’euro (1.623,15 €) MÉS IVA en
concepte de vigilància de la salut col·lectiva (exclòs el reconeixement metge).
Atès que les prestacions del contracte estan subordinades a les necessitats del Patronat, el PBL
té caràcter estimatiu (despesa màxima) i no queda obligat a una quantia determinada
d’unitats, ni a gastar la totalitat del pressupost (DA 33a. LCSP).
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Descripció components de
prestació Contracte
CONTRACTE
Component 1
Component 2

Total PBL Contracte

Núm. Unitats

Preu unitari
reconeixement

Quota IVA
(_21_%)

Total PBL
(IVA inclòs)

41 treballadors

42,80€
1.623,15 €

0.00€
340,86 €

1.754,80 €
1.964,01 €

3.377,95 €

340,86 €

3.718,81 €

TERMINI DE EXECUCIÓ: 1 ANY
RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El Gerent del PMHRIBA
PRESSUPOST DE CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: L’import de la contractació serà
abonat a càrrec de la partida pressupostària núm. 00.15210.22706

Gerent del PMHRIBA.

Josep M Rigo Serra
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