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2019-000994

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ARXIU DOCUMENTAL DEL SEM
Plec de prescripcions tècniques
1. Objecte:
És objecte d’aquest document, la regulació de les condicions tècniques per a la
contractació del servei d’arxiu documental del SEM.
2. Presentació
L’organització interessada és el Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya, en
endavant SEM, organització que pertany al sector públic Català, adscrit al Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i propietat de la qual és íntegrament del Servei
Català de la Salut (CatSalut).
2.1. Missió:
La nostra raó d’esser, és que som una organització prestadora de serveis sanitaris
encarregada de donar resposta a les situacions d’urgència i emergència prehospitalària,
així com de donar informació i consell sanitari, tant en situacions ordinàries com
extraordinàries.
Els nostres valors son l’honestedat, el respecte, la professionalitat, l’accessibilitat,
transparència, eficàcia, qualitat i compromís, garantint un nivell d’accés públic universal
i eficient, als serveis qualificats de salut.
La nostra aspiració és, en el marc del Departament de Salut, prestar un servei
d’informació, orientació i atenció sanitària, pròxim, proactiu, excel·lent i eficient, que
obtingui la satisfacció de les persones que viuen i visiten Catalunya.
2.2. Contacte:
Les seves oficines corporatives estan ubicades al carrer Pablo Iglesias (denominada
antigament carrer Industria), numero 101. Codi postal 08908 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Tel. + 34 932 644 400. Fax+ 932 644 406.

Correu electrònic:

sem@gencat.cat . Web: www.sem.gencat.cat Geoposició (GPS): 41o 20´ 45,5” N - 2o
7´ 29,8” E
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2.3. Personalitat jurídica i registre:
SEM té forma jurídica de societat anònima unipersonal i el seu número d’identificació
fiscal és A-60252137, estant registrada en el Registre Mercantil Central de Barcelona,
volum 25.346, foli 102, secció general. Full B-87.421, inscripció 1ª.
2.4. Descripció de l’activitat
El Sistema d’Emergències Mèdiques té encarregades, entre d’altres funcions, la
prestació

i

coordinació

de

l’assistència

sanitària

d’urgència

i

emergència

extrahospitalària, gestionant les trucades que arriben al Centre Coordinador i activant
els recursos assistencials més adients; i la prestació dels serveis assistencials així com
del transport sanitari urgent quan és necessari. Igualment presta serveis d’informació i
consell sanitari.
Per a poder dur a terme aquesta tasca, el SEM disposa d’un centre coordinador, 419
recursos mòbils, tant d’Unitats de Suport Vital Avançat aeri, com d’Unitats de Suport
Vital Avançat terrestre. Unitats de Suport Vital Bàsic distribuïts en 260 bases repartides
per la geografia catalana.
Anualment s’atenen més de 1.500.000 trucades, més de 800.000 intervencions, i més
de 1.000.000 d’incidents.
3. Contingut mínim
El contingut del present plec es considera de caràcter mínim, de manera que el licitador
podrà millorar-lo i/o adequar-lo als objectius i continguts plantejats a millors o majors
expectatives, sempre que a judici de l’òrgan de contractació, aquests millorin de manera
substancial els objectes inicialment plantejats.
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4. Descripció general del servei/obra/producte a contractar
El servei contractat ha de garantir la implantació d’un arxiu documental que permeti la
unificació de la gestió de la documentació generada pel SEM, incloent:
4.1. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL SEM: el
plantejament del servei ha de permetre minimitzar el temps que passa entra la
recollida i recepció segura dels documents per procedir al seu arxivament i
custòdia, garantint la traçabilitat de tota la documentació lliurada.


L’adjudicatari

procedirà

a

la

recollida,

transport

i

recepció

d’aproximadament 2.500.000 informes assistencials i annexos
generats en suport paper per les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) de
tota Catalunya, custodiats a les seus de les empreses adjudicatàries de
Transport Sanitari Urgent.


L’adjudicatari disposarà de la infraestructura necessària per a la recepció
i comprovació de la documentació administrativa custodiada per l’actual
proveïdor, equivalent a 250 contenidors.

4.2. CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ NO DIGITALITZADA: Un cop finalitzat el
procés de recollida, transport i recepció de l’arxiu històric i de la documentació
administrativa custodiada per l’actual proveïdor, es preveu que el volum de
documentació no digitalitzada a custodiar sigui el següent:


2.500.000 informes assistencials i/o annexes que equivalen a 1320
contenidors aproximadament.



671 caixes de documentació administrativa, equivalent a 250
contenidors aproximadament, distribuïda en:



o

444 caixes tipus C1 de dimensions 10x28x39

o

167 caixes tipus C4 de dimensions 40x28x39

o

60 caixes tipus C5 de dimensions 50x28x39

Documentació administrativa generada pel SEM, en suport paper. Es
preveu un volum aproximat anual de 50 contenidors.
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4.3. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERADA, EN
SUPORT PAPER, A PARTIR DE L’INICI DEL SERVEI: el plantejament del servei ha

de permetre minimitzar el temps que passa entre la recollida i recepció segura
dels documents per procedir a la seva digitalització, garantint la traçabilitat de
tota la documentació lliurada.


Informes assistencials i annexos, generats en suport paper, per els
diferents tipus d’unitats del SEM de tota Catalunya. Es preveu un volum
aproximat anual de 22.800 informes assistencials i 27.800 annexes.



Documentació administrativa generada pel SEM, en suport paper. Es
preveu un volum aproximat anual de 50 contenidors.

4.4. DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL GENERADA A PARTIR
DE L’INICI DEL SERVEI: el plantejament del servei ha de permetre minimitzar el

temps que passa entre la digitalització i la seva disponibilitat a la base de dades
del SEM , garantint la traçabilitat de tota la documentació lliurada. El procés de
digitalització es desenvoluparà, coma mínim, en les següents fases:


Preparació i classificació dels informes assistencials i annexos generats
a partir de l’inici del servei, d’acord amb les especificacions del SEM



Digitalització, captació de dades i indexació dels informes assistencials i
annexos generats a partir de l’inici del servei: La captura de dades serà
de camps limitats en la totalitat dels informes i d’un percentatge variable
de camps clínics en determinades situaciones d’acord amb les
especificitats de cada tipus de documentació indicades pel SEM.



Validació de la documentació digitalitzada: introducció de regles
específiques, validació contra base de dades, etc. Per facilitar el procés
de validació, el SEM lliurarà un fitxer amb dades clau dels afectats. A
mode d’exemple, i sense caracter limitatiu, les dades facilitades seran:
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CINCIDENT
CAFECTADO
DIA
RECURS
DIAG_IN_SITU
CIP
CO_ASSIST_FACT
DESCRIPCIÓ_ASSIST_FACT
NOM_ASSISTENCIAL
CAT_ASSISTENCIAL
CODI_ASSISTENCIAL
NOM_AFECTAT
DIRECCIÓ INCIDENT
CAL_EDITAR
CINTERVENCIÓ

4.5.

TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ DIGITALITZADA: Un cop digitalitzada la

documentació, l’adjudicatari finalitzarà el procés amb el lliurament de les
imatges i informació digitalitzada al SEM: l’àrea TIC de SEM té desenvolupat un
servei web (Web Service) que es posarà a disposició de l’adjudicatari del
contracte per a l’enviament de les dades dels informes assistencials i annexos
digitalitzats (dades i PDF) a la Base de dades del SEM on quedaran enregistrats
definitivament. Un cop enregistrat correctament la informació enviada a la BBDD
de SEM, l’adjudicatari tindrà una setmana per eliminar-ho del seu entorn local
així com per procedir a la destrucció certificada de l’informe assistencial i/o
annex en suport paper.
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4.6. DESTRUCCIÓ CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓ


Destrucció certificada, seguint indicacions de SEM, dels informes
assistencials i annexos generats a partir de l’inici del servei, un cop
finalitzats els processos de digitalització i captació de dades i el seu
enviament a la base de dades del SEM



Destrucció certificada, seguint indicacions de SEM, de la documentació
no digitalitzada no necessària per motius cronològics

4.7. GESTIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI: l’adjudicatari establirà un sistema de
gestió d’incidències i introducció de millores, especialment en el procés de
validació.

4.8. GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE CONSULTA I/O RECUPERACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ NO DIGITALITZADA. Es preveu un volum de 121 consultes
anuals.
A la finalització del contracte, l’adjudicatari es compromet al retorn de la documentació
no digitalitzada custodiada i no destruïda a la ubicació especificada pel SEM.
5. Característiques tècniques:
El servei a contractar abasta els següents processos:
5.1. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL SEM
A l’inici del servei i amb l’objectiu de unificar l’arxiu documental, l’adjudicatari haurà de
procedir a la recollida i transport dels informes assistencials, en format paper, custodiats
per les diferents empreses adjudicatàries de TSU.
La documentació recollida es verificarà d’acord a un albarà d’entrega, que inclourà
informació de capses, i documents de cada capsa.
El procés de recollida i transport de l’arxiu històric s’haurà de realitzar a l’inici del servei
pel següent volum de documentació i des de les següents localitzacions:
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Empresa adjudicatària

Localització

TSU
Ambulàncies La Pau

Transport Sanitari de
Catalunya

Camí del Sant Crist 44, 08302
Mataró

Volum aproximat de
documentació
700 arxivadors tipus AZ

Camí de Sant Bartomeu, 68.
Pol. Ind. La Valldan.
08600, Berga
C/ Pere IV, 453, 08020,
Barcelona

1410 arxivadors definitius

125 capses tipus DNI-4

Ambulancias Domingo
C/ Santander, 50-52, 08020
Barcelona

125 capses tipus DNI-4

C/ Subble, 111 Polígon
industrial els Frares (CIM),

67 arxivadors AZ

25190, Lleida
Carrer D, Polígon Riu Clar,
UTE Egara

43006, Tarragona
Carrer de l'Or, s/n Polígon Riu
Clar, 43006, Tarragona

31 arxivadors definitius

231 arxivadors definitius

Carrer Electronica 10, 08110

53 caixes, tamany: 30x24x22

Montcada i Reixach ( Barcelona)

cm TIPUS DIN4

C/Mitjorn, 1 08226 Terrassa

335 arxivadors definitius

Falck VL
C/ Jaume Ferran, 2 08402
Granollers

335 arxivadors definitius

Així mateix, el licitador disposarà de la infraestructura necessària per a la recepció i
comprovació

de la documentació administrativa custodiada per l’actual proveïdor

corresponent a 250 contenidors.
El plantejament del servei ha de permetre minimitzar el temps que passa entre la
recollida segura dels documents, el seu arxivament i custòdia a les dependències de
l’adjudicatari i la seva disponibilitat, garantint la traçabilitat de tota la documentació
lliurada.
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5.2. CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ NO DIGITALITZADA
L’adjudicatari tindrà la capacitat de custodiar la documentació lliurada de forma segura
a les seves instal·lacions fins a rebre l’ordre específica del SEM de procedir a la
destrucció certificada de la mateixa o el seu retorn al SEM.
El SEM pot generar documentació administrativa, a partir de l’inici del servei, equivalent
a 50 contenidors. En el cas que s’efectuï la seva recollida, aquesta documentació es
custodiarà en les mateixes condicions.
El SEM es reserva el dret d’efectuar periòdicament les inspeccions i controls per
comprovar in situ les condicions de conservació de la documentació, incloent, si és el
cas un mostreig aleatori de la documentació.
 L’adjudicatari haurà d’acreditar que les instal·lacions on s’ubiquen els recursos
materials i tecnològics per a la gestió documental on es custòdia la informació
i documentació disposa de l’acreditació ISO 27001 de Sistemes de Gestió de
la Seguretat de la Informació, o equivalent, per garantir un correcte tractament
de la informació confidencial als sistemes d’informació.
 L’adjudicatari haurà d’acreditar que totes les seves instal·lacions han d’haver
estat adaptades segons la normativa vigent i han d’haver superat
favorablement totes les inspeccions tècniques obligatòries.
L’empresa haurà de disposar de les mesures de protecció de la documentació
custodiada que s’indiquen per garantir una conservació òptima:
a) Sistema de protecció contra incendis
Les instal·lacions de l’empresa hauran d’estar dotades de les mesures de
seguretat contra incendis normativament establertes. En tot cas,
-

Detecció automàtica. Detectors automàtics de gasos i fums o tèrmics,
instal·lats en el sostre de tots els dipòsits i connectats a una central
d’alarmes 24 hores.
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-

Extintors adients de pols polivalent o d’aigua polvoritzada. El nombre i la
instal·lació s’adaptarà a al que estableixi la normativa vigent, tenint
present que s’han de cobrir tots els dipòsits i espais d’arxiu de forma que
, des de qualsevol punt, s’accedeixi a un extintor sense recórrer més de
15 metres.

-

Boques d’incendis equipades en l’exterior o interior.

-

Portes tallafoc o de tancament automàtic entre dipòsits

-

Senyalització d’emergència d’acord amb la normativa vigent

-

Prohibició de fumar al centre de custodia externa d’arxius.

-

Existència de sectorització d’incendis de l’arxiu.

b) Sistemes de protecció d’intrusió o robatori
Sistema antiintrusió connectat a una central receptora d’alarmes amb servei de
resposta a alarma 24 hores al dia 365 dies any i comunicat amb la policia o els
cossos de seguretat més propers. Coma mínim:
-

Protecció física de les portes, finestres i altres possibles accessos des de
l’exterior

-

Control d’accessos de persones: espai amb accés restringit, càmera de
vigilància, etc

-

Detectors volumètrics de presència davant portes i finestres, que
assegurin el control de tots els possibles accessos.

c)

Zona de seguretat al voltant del centre de custòdia externa d’arxius

Sistemes de protecció preventiva de l’aigua
A la zona de dipòsit de la documentació ha de quedar garantit l’aïllament de la
documentació de qualsevol font d’humitat, ja sigui procedent del sostre, del terra
o de paràmetres verticals,. En tot cas, s’ha de tenir en compte:
-

Absència de canonades que circulin dins del dipòsit d’arxiu per damunt o
amb proximitat a les instal·lacions de prestatgeries on es custodia la
documentació de manera que en cas de fuita pugui afectar-la.

-

Les prestatgeries hauran d’estar protegides (elevades del terra 10 cm per
evitar que alguna inundació pugui afectar les capses d’arxiu).
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d) Sistemes de protecció contra plagues
-

Revisió ocular setmanal dels dipòsits de documentació

-

Implantació d’actuacions en cas d’aparició de signes de rosegadors i
altres plagues

-

Fumigació periòdica mitjançant una empresa especialitzada en la
protecció contra paràsits, insectes, rosegadors que poden atacar el
paper, etc.

e) Neteja de les instal·lacions
-

Neteja regular i habitual de les prestatgeries i mensual del dipòsit

f) Condicions climàtiques
-

Sistema de mesura de la temperatura i la humitat dels dipòsits

-

Aplicació de mesures correctores de nivells de temperatura i humitat
incorrectes a fi de garantir unes condicions climàtiques controlades.

-

Assegurar ona ventilació i evitar assolir temperatures extremes.

5.3. RECOLLIDA, TRANSPORT I RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERADA,
EN SUPORT PAPER, A PARTIR DE L’INICI DEL SERVEI
Un cop iniciat el servei, el licitador procedirà, periòdicament, a la recollida i transport de
la nova documentació generada en format paper pel SEM, tant assistencial com
administrativa.
La documentació recollida es verificarà d’acord a un albarà d’entrega, que inclourà
informació de capses, i documents de cada capsa.
El plantejament del servei ha de permetre minimitzar el temps que passa entre la
recollida segura dels documents i la seva arribada a les dependències de l’adjudicatari
per procedir al seu arxivament i custòdia o a l’inici del procés de digitalització, d’acord al
tipus de documentació, garantint la traçabilitat de tota la documentació lliurada
La recollida i transport es realitzarà des de la Seu Central del SEM, C/ Pablo Iglesias
101-115, 08908, l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb els següents termes:
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Tipus de documentació

Volum aproximat de

Periodicitat

Informes assistencials i annexos
generats en paper per les unitats

SETMANAL

del SEM
Documentació administrativa

ANUALMENT

documentació
1.055 documents setmanals
guardats en arxius definitius

50 contenidors

5.4. DIGITALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL GENERADA A
PARTIR DE L’INICI DEL SERVEI
La nova documentació assistencial generada en format paper pel SEM, recollida a partir
de l’inici del servei es sotmetrà a un procés de digitalització que inclourà les següents
fases o etapes:
5.4.1. Preparació i classificació de la documentació. L’adjudicatari procedirà a la
revisió dels documents per assegurar la correcta digitalització de la documentació:
procedirà a l’extracció de grapes, clips, post-it o altres elements externs, s’assegurarà
que no existeixen arrugues que impedeixin el procés i detectarà aquella documentació
que no té sentit digitalitzar per no contenir informació i que haurà de ser destruïda
seguint el procés de destrucció, prèvia autorització per part del SEM. En aquest darrer
cas, lliurarà la relació de documents.
La documentació del SEM es classificarà per a la seva digitalització i captació de dades
d’acord amb el tipus d’informe i les especificacions del SEM en:


Informes assistencials de Suport Vital Bàsic (SVB)



Informes assistencials de Suport Vital Avançat (SVA)



Informes assistencials de Suport Vital Avançat Pediàtriques (SVAP)



Informes assistencials Serveis Integrals de Psicologia (sips)



Annexos



Altres possibles fulls susceptibles de ser digitalitzats, amb metadades o sense,
implementats per SEM durant la duració del contracte.
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5.4.2. Digitalització dels documents, captura de dades i indexació.
L’adjudicatari disposarà de la tecnologia i maquinària necessària per a obtenir una
òptima resolució d’imatge en la digitalització de la documentació assistencial i un
escaneig llegible de la documentació amb característiques que dificulten la seva lectura
(colors de fons, anotacions manuals, etc.). El resultat serà un document en format PDF
amb una resolució aproximada de 200 dpi en B/N.
La captura de dades es realitzarà d’acord amb les especificacions del SEM i el tipus
d’informe assistencial (veure annexos). El document en paper es dividirà en seccions
agrupant els camps en un sentit funcional.
L’adjudicatari posarà els mitjans per tal que el procés de captura d’un document incorpori
mecanismes de neteja i eliminació de soroll, eliminació del moaré, correcció de la
orientació i eliminació de marques dels fulls objecte del servei a contractar.
L’adjudicatari ha d’establir els mecanismes basats en treball manual o automatitzat que
assegurin un òptim nivell de reconeixement de les dades i la seva gravació en camps
preparats a tal efecte.
L’adjudicatari informarà els camps capturats per cada secció en el procés de tractament
documental segons el que sol·liciti el SEM per cada formulari.
Es procedirà a la indexació de les metadades extretes a la captura de dades
especificada per cada tipus de document
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S’indexaran totes les seccions segons es descriu a continuació:
a. Informes de Suport Vital Bàsic (SVB)
SECCIÓ

CAMP A CAPTURAR

DADES DE CAPÇALERA

NÚM. AFECTAT
DATA
HORA ACTIVACIÓ
UNITAT
DNI/PASSAPORT
CIP
CRITERIS D’ACTIVACIÓ CECOS

ANAMNESI

PREGUNTES CLAU/Actuacions
immediates
EXPLORACIÓ

TAULA DE CONSTANTS

TRACTAMENT

ASSISTÈNCIA
IMMOBILITZACIÓ
TRASLLAT

CODIS ESPECIALS

CODI ACTIVACIÓ
En cas d’aturada cardiorespiratòria (ACR)

TRASLLAT I FINALITZACIÓ

HI COL·LABOREN
TRANSFERIT
DESTÍ
CODI PATOLOGIA
EFECTES PERSONALS
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b. Informes de Suport Vital Avançat (SVA)
SECCIÓ

CAMP A CAPTURAR

DADES DE CAPÇALERA

NÚM. AFECTAT
DATA
HORA ACTIVACIÓ
UNITAT
DNI/PASSAPORT
CIP

ANAMNESI

ANAMNESI

EXPLORACIÓ

EXPLORACIÓ FÍSICA I
EXPLORACIÓ FÍSICA II
MONITORITZACIÓ DE CONSTANTS
ECG
ESCALES DE VALORACIÓ

TRACTAMENT

TRACTAMENT: Procediments
MANIOBRES: Mobilització/Immobilització
TRACTAMENT: Fàrmacs i Fluids

CODIS ESPECIALS

CODIS I PREACTIVACIÓ HOSPITALS
REGISTRE UTSEIN

TRASLLAT I FINALITZACIÓ

ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA
DADES DEL TRASLLAT
INCIDENTS EN EL TRÀNFER
HOSPITALARI
EFECTES PERSONALS
FINALITZACIÓ DEL SERVEI

TRÀNSIT

DADES DE L’ACCIDENT
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c. Informe assistencials Unitat Suport Vital Pediàtrica (SVAP)
SECCIÓ

CAMP A CAPTURAR

DADES DE CAPÇALERA

NÚM. AFECTAT
DATA
HORA ACTIVACIÓ
UNITAT
DNI/PASSAPORT
CIP

ANAMNESI

ANAMNESI + ESTABILITZACIÓ
CATEGORITZACIÓ
DADES CLÍNIQUES

EXPLORACIÓ

MONITORITZACIÓ CONSTANTS

TRACTAMENT

ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA
DADES COMPLEMENTÀRIES
ACTUACIONS
TRACTAMENTS
PERFUSIÓ
BALANÇ HIDROELECTROLÍTIC
DOCUMENTS I MOSTRES

TRASLLAT I FINALITZACIÓ

DADES DE L TRASLLAT
EVOLUCIÓ DURANT EL TRASLLAT

d. Informe assistencials Serveis Integrals de Psicologia (sips)
SECCIÓ

CAMP A CAPTURAR

DADES DE CAPÇALERA

NÚM. AFECTAT
DATA
HORA ACTIVACIÓ
NÚM. COL.
DNI/PASSAPORT
CIP

ANAMNESI

ANTECEDENTS SALUT MENTAL

EXPLORACIÓ

REACCIONS DAVANT L’INCIDENT:
INDICADORS DETECTATS
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e. Annexos es realitzarà una digitalització senzilla dels annexos i s’indexaran amb
el número d’afectat de l’informe assistencial al que correspon.
5.4.3. Validació: l’adjudicatari establirà els mecanismes necessaris per la validació de
les dades digitalitzades (introducció de regles específiques, validació contra base de
dades, etc.) Per facilitar el procés de validació, el SEM lliurarà un fitxer amb dades clau
dels afectats. A mode d’exemple, i sense caracter limitatiu, les dades facilitades seran:

CINCIDENT
CAFECTADO
DIA
RECURS
DIAG_IN_SITU
CIP
CO_ASSIST_FACT
DESCRIPCIÓ_ASSIST_FACT
NOM_ASSISTENCIAL
CAT_ASSISTENCIAL
CODI_ASSISTENCIAL
NOM_AFECTAT
DIRECCIÓ INCIDENT
CAL_EDITAR
CINTERVENCIÓ

5.5. TRASPÀS DE LA INFORMACIÓ DIGITALITZADA
Un cop finalitzat el procés de digitalització, captació de dades, indexació i validació,
l’adjudicatari enviarà la informació digitalitzada al SEM: l’Àrea TIC de SEM té
desenvolupat un servei web (Web Service) que es posarà a disposició de l’adjudicatari
del contracte perquè envií les dades dels informes digitalitzats (dades i PDF) a la Base
de dades del SEM on quedaran enregistrats definitivament. Un cop enregistrat
correctament un informe a la BBDD de SEM, l’adjudicatari té una setmana per eliminarho del seu entorn local.
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L’adjudicatari disposarà de la infraestructura tècnica i la tecnologia necessària per
realitzar aquest enviament, assegurant que el grau de robustesa de la solució garanteixi
l’enviament de la informació i les dades tot i l’existència de falles en el seu sistema o en
el del SEM.
Així mateix, la solució per al traspàs de la informació digitalitzada permetrà obtenir un
report periòdic dels intents d’enviament i el seu estat.
Aquest servei haurà d’estar disponible en un màxim 30 dies des de l’acceptació d’inici
del servei, i en qualsevol cas en el termini proposat en l’oferta adjudicada.
5.6. DESTRUCCIÓ CERTIFICADA
La previsió aproximada de documentació assistencial a destruir a la finalització del
contracte, serà de 883.933:


Documentació assistencial no digitalitzada: 833.333 informes assistencials
aproximadament, corresponent a una tercera part dels informes objecte del
procés de recollida i transport d’arxiu històric



Documentació assistencial digitalitzada: 22.800 informes assistencials i 27.800
annexes aproximadament, corresponents als informes i annexes generats a
partir de l’inici del servei.

L’adjudicatari procedirà a la destrucció de la documentació no necessària per motius
cronològics o per haver estat digitalitzada.
En el cas de la documentació assistencial generada i digitalitzada a partir de l’inici del
servei, un cop enregistrada correctament la informació enviada a la BBDD de SEM,
l’adjudicatari tindrà una setmana per eliminar el document i/o annex en format paper
d’acord amb el procés de destrucció certificada especificat.
La destrucció serà del tipus trituració i el certificat del servei ha d’indicar:


Que la documentació relativa al servei ha quedat destruïda e irrecuperable
conforme la LOPD, detallant el procediment utilitzat en la destrucció, així com el
lloc i la data exactes. Ha d’indicar la grandària de partícula màxima en la qual
queda el suport després del procés de destrucció.
Pàgina 18 de 29



L’adjudicatari acreditarà mensualment la destrucció de la documentació
destruïda durant el mes vençut.



El proveïdor disposarà de la certificació de la norma UNE-EN 15713:2009, o
equivalent, de destrucció segura de material confidencial.

5.7. GESTIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI
El servei inclourà un procés de verificació d’incidències que permeti detectar i tractar
tots els cassos en que no sigui possible relacionar un document assistencial en paper
amb un incident enregistrat en el SEM, o bé que es detecti que un incident enregistrat
al SEM no disposi de l’informe corresponent.
Forma part del servei la proposta i execució de millores en el procés de validació amb
la finalitat de reduir al màxim les possibles no correspondències entre informes a
digitalitzar i afectats presents al registre facilitat per SEM, amb l’objectiu d’assolir un
índex inferior al 1% de no correspondències.
5.8. PROCÉS

DE

GESTIÓ

DE

LES

SOL·LICITUDS

DE

CONSULTA

I/O

RECUPERACIÓ DOCUMENTAL
La documentació custodiada podrà ser sol·licitada per a la seva consulta de les següents
formes:
 De forma ordinària: el termini d’entrega serà de 24h des de la petició. La
documentació sol·licitada podrà ser requerida en suport físic o bé en format
digital codificat d’acord amb la sistemàtica indicada pel SEM
 De forma urgent: el termini d’entrega serà el mateix dia de la petició. La
documentació sol·licitada podrà ser requerida en suport físic o bé en format
digital codificat d’acord amb la sistemàtica indicada pel SEM
6. Condicions d’execució.
6.1. Aportació de mitjans: l’empresa adjudicatària aportarà pel seu compte l’equip
humà i recursos materials necessaris per a efectuar les funcions objecte del contracte.
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6.2. Relació laboral. En cap cas existirà relació laboral entre els empleats de l’empresa
adjudicatària i SEM

6.3. Clàusules de garantia
L’adjudicatari es compromet a formular amb els empleats que prestin servei per aquest
contracte, clàusules alienes al contracte de treball o a la prestació de serveis, que faci
saber a l’empleat, al menys els següents termes:
a) Que al tractar informació i/o documentació crítica, guardarà confidencialitat sobre
el contingut de la seva feina, informes o documentació de la que tingués
coneixement.
b) Que el treballador és coneixedor que en cap cas manté relació laboral amb el
SEM.
6.4. Confidencialitat (si escau)
Tenint en compte que per la prestació dels corresponents serveis, es podria tenir accés
a dades personals per compte de tercers i de conformitat amb el previst en l’article 12
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal, que fa referència a l’accés de dades de caràcter personal vinculat a la
prestació de serveis a compte de tercers, l’adjudicatari queda obligat a que:
a) La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s’hi
pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres
finalitats diferents a l’estricta execució del contracte. Aquesta condició es
extensible al personal d’assistència que l’adjudicatari contracti per a la prestació
del servei objecte d’aquest plec.
b) L’ adjudicatari, i el personal que intervingui en l’objecte d’aquest plec, es
comprometi al compliment de la legalitat vigent en relació amb la llei de protecció
de dades.
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c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la
informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament
anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, del SEM.
La vulneració d’aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte,
sense perjudici de les accions que l’òrgan de contractació estimi convenients
realitzar
d) Caldrà mantenir la confidencialitat, durant i després de l’execució del contracte,
de tota la informació a la qual pugui tenir accés durant el desenvolupament de la
prestació del servei. Les persones que pertanyin a l’equip de treball,
independentment de la seva funció, quedaran subjectes al compromís de
confidencialitat que s’estableix per l’adjudicatari.
6.5. Requisits específics.
L’adjudicatari designarà un responsable de servei que serà l’interlocutor amb el SEM
per a tot el relacionat amb l’objecte d’aquesta contractació durant el període de vigència.
Per part del SEM s’assignarà un responsable tècnic i un responsable funcional que
vetllaran pel compliment del contracte i realitzaran amb l’adjudicatari el seguiment de la
correcta prestació del servei
L’assistència tècnica respondrà als següents requisits específics:


Si escau, el treball haurà d’estar formulat per un titulat en enginyeria i estar visat
pel corresponent col·legi professional



Si escau, en el treball haurà de participar i actuar com a supervisor de seguretat,
al menys un director de seguretat, habilitat pel Ministeri de l’Interior. Es justificarà
mitjançant declaració responsable, indicant nom i número d’habilitació.
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7. Control i seguiment del contracte
En qualsevol moment i sense previ avis, l’interlocutor del SEM podrà obtenir del
responsable nomenat per l’empresa adjudicatària tota la informació que consideri
necessària per al seguiment de la feina.

8. Protecció medi ambiental, seguretat i prevenció de riscos laborals
L’adjudicatari haurà de respondre a la normativa vigent en matèria mediambiental, de
seguretat i de prevenció de riscos laborals.
Actuant sota la seva responsabilitat en el compliment de les mateixes, haurà de disposar
al menys de les següents mesures:
a) Utilitzar paper 100% reciclat en els documents que entregui a l’òrgan de
contractació.
b) Disposar en les seves instal·lacions del pla de seguretat i/o emergència.
c) Disposar d’un pla de prevenció de riscos laborals o tenir-lo contractat.
d) Amb independència de la resta, els treballadors que intervinguin en la tasca
objecte d’aquesta licitació hauran de conèixer les mesures de prevenció de
riscos laborals de la seva empresa.
e) Quant el personal de l’adjudicatari estigui ubicat en instal·lacions del SEM
hauran de

respectar la normativa de seguretat i control d’accessos, la

mediambiental, la resta de normativa interna del SEM així com la normativa
aplicable en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
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9. Imatge corporativa
Les tasques realitzades hauran de comptar, a indicació de SEM, amb el logotip del SEM
i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Cap de l’Àrea de Control de la Qualitat i Màrqueting

Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C Fernando
García Alfranca
Fernando
Fecha: 2019.11.27
García Alfranca 13:55:03 +01'00'
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ANNEX 1 . INFORME ASSISTENCIAL SVB
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ANNEX 2 . INFORME ASSISTENCIAL SVA

ANNEX 3 . INFORME ASSISTENCIAL SVAP
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ANNEX 4 . INFORME ASSISTENCIAL SIPS

ANNEX 5. POSSIBLES ANNEXOS A LA DOCUMENTACIÓ ASSISTENCIAL

1. Electrocardiogrames (ECG) de diferents longiuds

Pàgina 28 de 29

2. Document Consentiment informat per al trasllat
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