Encàrrec a un mitjà propi instrumental en
l’àmbit de la contractació pública
Ens contractant:
CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU
Ens destinatari de l’encàrrec:
LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
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A Barcelona, a 9 de maig de 2022

REUNITS
D’una part, la societat CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU, domiciliada a 08022 – Barcelona,
avinguda Tibidabo 21, amb NIF B-65412587, representada pel Dr. José Augusto García
Navarro, major d’edat i amb document d’identitat 05651533L, en la seva condició de
gerent d’aquesta i en virtut de l’escriptura pública formalitzada pel Notari de Barcelona,
Sr. Ricardo Ferrer Marsal, en data 26 de març de 2014, amb número 922 del seu
protocol. En endavant, CSC ATENCIÓ SOCIAL.
I de l’altra, la societat LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA,
domiciliada a 08820 – El Prat de Llobregat, carrer Selva 10, edifici Inblau A, amb NIF
A59954487, representada pel Sr. Pere Vallribera i Rodriguez, major d’edat i amb
document d’identitat 37283445P, en la seva condició de gerent d’aquesta i en virtut de
l’escriptura pública formalitzada pel Notari de Barcelona, Sr. Ricardo Ferrer i Marsal, en
data 6 de novembre de 2019, amb número 2.264 del seu protocol. En endavant, LRC.

Ambdues parts es reconeixen la qualitat i representació amb la que actuen i capacitat
legal suficient per obligar-se, i de la seva lliure i espontània llibertat,

MANIFESTEN

I. Que CSC ATENCIÓ SOCIAL és una societat mercantil i el seu capital pertany
íntegrament a Consorci de Salut i Social de Catalunya SA (en endavant, CSCSA),
conseqüentment la primera està controlada per aquesta societat. L’objecte social de
CSC ATENCIÓ SOCIAL és, a títol enunciatiu i no exhaustiu, l’estudi, creació, posada en
marxa, execució, desenvolupament, explotació, gestió i prestació de serveis
assistencials adreçats a tot tipus de persones, amb especial atenció a les persones
grans, malalts crònics, discapacitats, i en general, tots els col·lectius necessitats
d’atenció social o sociosanitària, amb objecte de contribuir al progrés social de la nostra
societat, augmentant la seva qualitat de vida, tant en l’àmbit domiciliari com en el
comunitari i institucional.

II. Que LRC és una societat mercantil composada íntegrament per entitats del sector
públic, l’objecte social de la qual, entre d’altres descrits a l’article 3 dels seus Estatuts,
són la realització de proves de suport diagnòstic mitjançant anàlisis clíniques i, en
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general, l’activitat de diagnòstic clínic i de control sanitari ambiental i alimentari per
qualsevol mitjà; la gestió de laboratoris i serveis de suport diagnòstic; el
desenvolupament i comercialització de sistemes d’informació de laboratoris i centres
diagnòstics; la col·laboració amb unitats docents per a la formalització especialitzada en
les especialitats relacionades amb l’objecte social; i el comerç, lloguer, instal·lació i
reparació de maquinària, equips, utensilis, aparells tècnics, instal·lacions i altres béns
tangibles relacionats amb l’activitat diagnòstica mitjançant anàlisis clíniques, diagnòstics
per la imatge i serveis anatomopatològics.
III. Motius d’eficàcia relacionats amb la coordinació de les tasques analítiques del territori
han determinat l’interès, per part de CSC ATENCIÓ SOCIAL, de què LRC gestioni la
prestació dels serveis de laboratori d’anàlisis clíniques i d’altres proves diagnòstiques
del Centre Social i Sanitari Frederica Montseny (CSS FREDERICA MONTSENY).
IV. Atenent que raons d’eficàcia, relacionades amb la necessària homogeneïtzació de
tècniques i equivalència de sistemes així com amb l’oportunitat d’optimitzar
l’aprofitament de recursos determinen l’interès en encarregar a LRC les prestacions que
són objecte d’aquest contracte. El gerent de CSC ATENCIÓ SOCIAL, en exercici de les
competències que li són pròpies, ha decidit que LRC gestioni els serveis de laboratori
de anàlisis clíniques de l’entitat que s’han indicat, garantint el control i qualitat de les
proves que efectuï i col·laborant en el compliment de la seva activitat.
V. Que LRC, d’acord amb la Disposició Addicional Primera dels seus Estatuts, té la
condició de mitjà propi personificat del CSC, de totes les entitats que hi estan
participades o vinculades, entre aquestes, CSC ATENCIÓ SOCIAL, així com dels seus
accionistes.

VI. Que LRC reuneix tots els requisits materials per a ser considerat mitjà propi
personificat de CSC,SA, del CSC, de les seves persones jurídiques controlades i dels
poders adjudicadors associats al CSC, als efectes del previst a l’article 32 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 12 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública, en la mesura que, d’una banda,
els associats del CSC, de forma directa o indirecta a través de CSC,SA, ostenten
respecte de l’LRC un control conjunt anàleg que el que exerceixen sobre els seus propis
serveis i, de l’altra, que realitza la part essencial de la seva activitat per a entitats
respecte de les quals ostenta la condició de mitjà propi i no existeix participació directa
de capital privat a la societat.
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VII. Que la Disposició Addicional Primera s’estableix la prohibició d’aquesta entitat a
participar en licitacions dels poders adjudicadors respecte les quals és mitjà propi.

VIII. Que LRC es sotmet al control del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del
CSC, òrgan integrat a la societat matriu Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya, SA, (en endavant, CSC, SA) en els termes previstos a l’article 32.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Sens perjudici de les
competències i de les facultats que legalment i estatutària corresponen als òrgans de
govern de la societat, aquesta resta subjecta als acords, a les propostes i a les
instruccions que emanin del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC en
relació a la seva activitat com a mitjà propi, en aplicació de la Disposició Addicional
Primera del Estatuts de l’LRC.

IX. Que la Junta General de CSC, SA celebrada en data 20 de juny de 2019 i el Comitè
de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC de 14 de maig de 2021, tots els poders
adjudicadors associats al CSC, representats en els termes de l’article 32.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, van donar la conformitat
sobre la condició de mitjà propi que ostenta LRC respecte CSCSA, CSC, les entitats
controlades per aquesta i totes les entitats associades.
X. Que l’article 32.2.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que un mitjà
propi pot rebre tant un encàrrec del seu poder adjudicador com d’altres persones
jurídiques controlades per aquest poder adjudicador. Paral·lelament, l’article 32.4.b),
preveu la mateixa possibilitat quan el mitjà propi està controlat per més d’un poder
adjudicador.

Que essent CSC ATENCIÓ SOCIAL una persona jurídica controlada per CSC,SA que
és poder adjudicador de LRC, la primera pot conferir encàrrecs a la darrera en els termes
de l’article 32.4.b) de la Llei 9/2017.

XI. Que CSC ATENCIÓ SOCIAL, en base als acords presos a la Junta General de 20
de juny de 2019 i del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC de 14 de
maig de 2021, i en compliment de l’article 32.2 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, ratifica aquests acords i dona autorització
expressa a LRC per a què porti a terme el present encàrrec, havent verificat que disposa
dels mitjans necessaris per dur-lo a terme.
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XII. Que la tarifa que s’ha aprovat per la prestació d’aquest servei s’ha calculat atenent
al cost real efectiu de l’encàrrec i amb l’únic objectiu de cobrir-lo.
XIII. Que l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic estableix que els encàrrecs de mitjans propis no tindran la consideració de
contractes als efectes d’aquesta llei.

XIV. Que és voluntat de CSC ATENCIÓ SOCIAL encarregar a LRC la prestació de
diversos serveis que s’estipularan al cos d’aquest encàrrec i als seus annexos.

Que ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca capacitat suficient per a
l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a un mitjà
propi instrumental, que es regirà per les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte.

CSC ATENCIÓ SOCIAL encarrega a LRC els serveis diagnòstics sol·licitats des dels
centres sanitaris gestionats per CSC ATENCIÓ SOCIAL, que actualment corresponen
a SS amb origen PRS i Salut Laboral (Mancomunitat) amb origen PS
Aquests serveis es relacionen i es detallen a l’Annex I.
L’encàrrec que es formalitza no suposa cessió a LRC de la titularitat de la competència
en els serveis que corresponen a CSC ATENCIÓ SOCIAL, ni tampoc la dels elements
substantius del seu exercici.

Segona.- Ubicació i activitat.

LRC atendrà les sol·licituds de proves diagnòstiques, mitjançant anàlisis clíniques, que
presentin CSC ATENCIÓ SOCIAL respecte el CSS Frederica Montseny, situat a 08840
– Viladecans, Carrer d’Eslida, 6.
Els laboratoris de la xarxa de laboratoris de LRC que s’utilitzaran principalment són els
següents:
-

Laboratori Mas Blau.
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-

Laboratori Hospital del Mar

No obstant al que s’ha exposat a la present clàusula, LRC es reserva la facultat d’atendre
les sol·licituds de proves diagnòstiques a qualsevol dels laboratoris que formen part de
la xarxa de laboratoris de LRC i que consten a l’enllaç web següent:
https://www.lrc.cat/ca/laboratoris-en-xarxa/.
Tercera.- Abast i contingut de les activitats que comprenen l’encàrrec.
LRC té l’obligació d’atendre les activitats següents:
A. Respecte els serveis diagnòstics sol·licitats des dels centres sanitaris, LRC
s’obliga a:
a. Gestionar el servei d’anàlisis clíniques de CSC ATENCIÓ SOCIAL. El
temps de resposta de les proves de rutina és el que consta en el catàleg
complet de les proves de LRC, que es pot consultar a la pàgina web
www.lrc.cat.
b. Mantenir actualitzat i a disposició de CSC ATENCIÓ SOCIAL el catàleg
de serveis i el peticionari de les diferents proves.
c. Assumir que les peticions d’analítiques es podran articular a través del
CSC ATENCIÓ SOCIAL i podran ser ampliades, si s’escau, per LRC.
d. Aportar per a l’execució de les prestacions objecte de l’encàrrec els
mitjans de personal i materials necessaris.
e. Tenir cura del manteniment dels recursos tècnics, les instal·lacions i, en
general, dels materials i l’equipament del laboratori a fi de l’adequada
prestació de l’encàrrec.
f.

Planificar, gestionar i fer efectiva la contractació dels subministraments,
inclosos reactius, si s’escau, i serveis que requereixin les prestacions
assignades.

g. Transportar les mostres a requeriment i segons les indicacions de CSC
ATENCIÓ SOCIAL, la qual cosa s’ha de fer efectiva per mitjà de la xarxa
de recollida de mostres de LRC, garantint en tot moment la normativa
vigent referent al transport de mostres biològiques i amb personal
degudament qualificat a fi d’aquesta tasca, si s’escau.
h. Els resultats dels informes finalitzats s’informaran a l’extranet de LRC,
també s’ha habilitat una funcionalitat que permet a CSC realitzar la
sol·licitud de peticions des de l’extranet. En cas de que ens autoritzi CSC
ATENCIÓ SOCIAL, els resultats també els podrem publicar a l’HC3. De
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publicar-se a l’HC3, l’Oficina de Salut s’encarrega de publicar-ho a La
Meva Salut (LMS), en base als temps de processament pactats amb
l’oficina de salut.
i.

Participar, a sol·licitud de CSC ATENCIÓ SOCIAL a sessions clíniques,
comissions, o altres reunions de treball que es puguin constituir i en les
que la participació de LRC sigui rellevant d’acord amb els objectius a
assolir.

j.

Estudiar conjuntament amb la direcció de CSC ATENCIÓ SOCIAL noves
línies de serveis que puguin oferir valor afegir als professionals i pacients
de CSC ATENCIÓ SOCIAL.

k. Facilitar la identificació de les persones responsables de les diferents
àrees així com la de la persona responsable del Departament de Control
de Qualitat i Docència, per tal de poder efectuar les consultes
necessàries de qualsevol tema relacionat amb el servei i necessitat
clínica.
l.

Mantenir a disposició de CSC ATENCIÓ SOCIAL els programes i
resultats dels controls de qualitat de l’activitat, que seran entregats a
petició d’aquest.

Sense perjudici de que correspongui a CSC ATENCIÓ SOCIAL dictar tots els actes i
resolucions de caràcter jurídic que requereixi l’activitat objecte d’encàrrec, LRC
executarà l’encàrrec segons criteris professionals propis, ajustats als principis
d’eficiència i gestió acurada de recursos sanitaris i, en tot cas, amb sotmetiment estricte
a les indicacions que estableixi CSC ATENCIÓ SOCIAL i amb les condicions fixades en
l’Annex I.

Quarta.- Obligacions de CSC ATENCIÓ SOCIAL
Amb caràcter general, per tal de fer possible i facilitar el compliment de l’encàrrec, CSC
ATENCIÓ SOCIAL s’obliga a:
a. Dictar els criteris i establir les indicacions que han de regir el compliment de
l’encàrrec.
b. Respectar l’exercici de l’autonomia i discrecionalitat professional de LRC en el
compliment de l’encàrrec, dins del marc de les indicacions establertes.
c. Supervisar periòdicament el compliment de les obligacions per part de LRC,
mitjançant reunions i altres instruments tècnics de suport i avaluació.
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d. Abonar l’import dels serveis executats d’acord amb la tarifa establerta i els
terminis legalment establerts.
e. Exercir la potestat de tutela sobre l’activitat i el control de la seva qualitat, resoldre
les incidències que sorgeixin, en interès de la continuïtat i qualitat del servei i les
prestacions assistencials que té assignades i mantenir reservada la facultat
d’intervenció.

Respecte els serveis diagnòstics sol·licitats des dels centres sanitaris, CSC ATENCIÓ
SOCIAL s’obliga a:
a. Realitzar l’extracció o obtenció de les mostres biològiques del pacient.
b. Formar i executar, amb els seus mitjans, els plans d’inversions que decideixi i el
que, si escau, recomani LRC pel que fa a instal·lacions tècniques i utillatge
adscrits al laboratori.
c. Assumir, si s’escau, la impressió dels resultats.

Cinquena.- Professionals.

LRC mantindrà al seu càrrec i al corrent totes els obligacions laborals i socials que
corresponguin a la dedicació dels professionals propis que assigni al compliment de
l’encàrrec.

Sisena.- Prevenció de riscos laborals
LRC proporcionarà als seus treballadors i al que estiguin sota l’àmbit de l’encàrrec, la
formació i la informació necessària relativa als riscos generals de les activitats que
desenvolupin, així com els equips de protecció individual necessaris per a la realització
de les seves tasques.

Setena.- Finançament

Per al finançament del present encàrrec CSC ATENCIÓ SOCIAL farà efectiu el
pagament de les corresponents factures, que haurà d’elaborar LRC prenent com a base
el règim de tarifes aprovat en cada moment pel Comitè de Control Conjunt de Mitjans
Propis del CSC, amb els factors correctors que es detallen en l’Annex II.
Aquestes factures s’emetran amb caràcter mensual i seran liquidades en el termini de
trenta (30) dies naturals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 4.3 de la Llei 3/2004,
Pàgina 8 de 27

de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
operacions comercials.
No obstant, les parts podran optar per a l’establiment d’un import de facturació fix
mensual en funció d’una estimació de facturació anual pels serveis objecte de l’encàrrec,
en la mesura en què, d’acord amb la naturalesa jurídica del present encàrrec, el
finançament del mateix ha d’anar referit als costos reals de prestació del servei per part
de LRC. Per tant, anualment es realitzaran, si escau, les regularitzacions necessàries
prenent com a base les tarifes aprovades pel Comitè de Control Conjunt de Mitjans
Propis del CSC; així com, es podrà prendre com a base el menor cost que pugui haver
assumit LRC degut a la despeses directes o indirectes en que incorri CSC ATENCIÓ
SOCIAL, que impacti en el cost efectiu de servei; o altres circumstàncies degudament
acreditades.
Les quantitats especificades en el present pacte no comprenen cap tribut que pugui
gravar l’assistència tècnica objecte del present encàrrec, donat que els encàrrecs
realitzats a una entitat que té la condició de mitjà propi no estan subjecte a IVA, d’acord
amb el previst a l’article 7.8, lletra d, de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit.
S’adjunta com a Annex II les tarifes vigents en la data de formalització del present
document per les activitats de LRC vinculades al present encàrrec, sense prejudici que
puguin patir modificacions, en virtut del que es disposa en la present clàusula.

Vuitena.- Comissió de seguiment.

Es crearà una comissió de seguiment formada, com a mínim, per una persona en
representació de cada part, a la seva lliure elecció, a fi de seguir i avaluar l’activitat i els
seus resultats i de proposar noves actuacions i tot el que consideri adequat a fi del
progrés de les prestacions, la qual es reunirà, també com a mínim, un cop al semestre i
sempre que ho sol·liciti qualsevol d’ambdues parts.

Novena.- Responsabilitat de les parts.
CSC ATENCIÓ SOCIAL mantindrà vigent permanentment una pòlissa d’assegurances
que ofereixi adequada cobertura a la responsabilitat que li correspongui per raó de la
seva activitat. Així mateix, LRC mantindrà vigent permanentment una pòlissa
d’assegurances que ofereixi adequada cobertura a la responsabilitat que li correspongui
per raó dels danys i perjudicis que causi el compliment de l’encàrrec.
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Desena.- Cessió i subcontractació.

El present encàrrec s'atorga en atenció de la personalitat de cadascuna de les parts
intervinents, per la qual cosa no podrà ser cedit, ni podran cedir-se els drets i obligacions
derivats d'aquest o dels convenis que s'estableixin per el seu desenvolupament.
La subcontractació de prestacions objecte del present encàrrec estarà subjecta a les
limitacions establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

Onzena.- Confidencialitat de la informació.
Tota la informació respectiva a la que s’accedeixi en el context del present encàrrec que
no sigui de domini públic és confidencial i, per tant, no se’n podrà fer ús ni divulgar o
cedir a tercers sense la conformitat expressa de la part de la que procedeixi.
Les entitats adoptaran les mesures oportunes per tal de garantir la vinculació dels seus
professionals (treballadors i col·laboradors) que tinguin accés a informació de l’altra part,
a la confidencialitat que es regula en aquest pacte.
Les obligacions de confidencialitat no s’extingiran per la finalització de l’encàrrec i
l’incompliment de les obligacions de confidencialitat serà causa de resolució d’aquest,
sense prejudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.

Dotzena.- Protecció de dades

Les parts fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa
de protecció de dades personals d’aplicació en cada moment, en especial, el Reglament
(UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), i es comprometen a adoptar les mesures de seguretat normativament
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.
LRC guardarà sigil sobre les dades de caràcter personal, i especialment les relatives a
la salut i l’estada dels pacients, de les que tingui coneixement per raó de les prestacions
objecte del present encàrrec. Així mateix, per al tractament de les dades se sotmetrà en
tot moment a les instruccions del responsable de les entitats destinatàries.
Concretament, LRC es compromet a:
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−

No aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en
l’exercici de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats diferents a
les d’aquest encàrrec.

−

No cedir ni revelar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en
l’exercici de les funcions que li han estat encarregades a terceres persones.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol
altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, per
part de l’empresa o del personal a seu servei serà causa de resolució de l’encàrrec,
sense perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
Les dades personals dels representats legals que subscriuen el present encàrrec seran
tractades d'acord amb allò que es disposa a la normativa vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal, essent aquesta el RGPD i la LOPDGDD. Aquestes
dades seran tractades amb finalitats pròpies de l’encàrrec, en el seu cas, per al
seguiment de la seva execució, així com per al rendiment de comptes amb les instàncies
i/o organismes de control intern i extern del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya
(Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, Sindicatura de Comptes, Tribunal
de Cuentas, entre altres), o per a la seva presentació a òrgans administratius necessaris
per a l’assoliment d’autoritzacions i acreditacions.
Aquestes dades seran conservades per les parts, degudament protegides amb les
mesures de seguretat adequades, mentre segueixi en vigor el present encàrrec,
respectant els terminis de conservació legalment establerts. Quan les dades ja no siguin
necessàries, es suprimiran d’acord al que disposa la normativa vigent. No està previst
comunicar dades a tercers excepte obligació legal. Qualsevol altra cessió no prevista
serà informada prèviament a les parts.
En qualsevol moment els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament,
dirigint-se mitjançant comunicació escrita al responsable o responsables del tractament
pertinents, a l'adreça de correu electrònic que apareix a la part final de la present
clàusula. Si l’interessat considera vulnerats els seus drets podrà interposar una
reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat). En
aplicació de la normativa relativa a la protecció de dades, cada Part ha designat un
Delegat de Protecció de Dades, amb qui es pot contactar a través de les adreces de
correu electrònic següents:
−

CSC ATENCIÓ SOCIAL: dpd@consorci.org
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−

LRC: protecciodades@lrc.cat

En paral·lel al present instrument, les parts subscriuen un contracte regulador de
l’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal on s’hi estableixen les
obligacions corresponents a la respectiva condició de responsable i encarregat de
tractament.
Així mateix, en relació a les dades incorporades en el present document, ambdues parts
les tractarà amb la finalitat de donar compliment a les estipulacions del present
contracte. Aquestes dades es conservaran mentre sigui vigent el contracte, mentre
existeixi un a obligació legal de conservació i pel termini en el que es puguin exercir
accions de defensa de reclamació. Pot exercir els seus drets, així com presentar una
reclamació a l’Autoritat de Control si s’escau, pel mateix procediment que l’indicat a
l’apartat anterior.
Les parts garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i
actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, en un
altre cas.
Tretzena.- Durada i pròrrogues de l’encàrrec.

El present encàrrec tindrà una durada de quatre (4) anys, és a dir, fins el dia 8 de maig
de 2026.
Finalitzat aquest termini, el contracte podrà ser prorrogat expressament per acord de les
parts, per un termini màxim de quatre (4) anys, això és, fins el dia 8 de maig de 2030.
Catorzena.- Finalització de l’encàrrec i causes de resolució.

Seran causes de resolució les següents:
a. Pel transcurs del termini de vigència establert, sense que es procedeixi a la
seva pròrroga.
b. Per realització de la totalitat de les prestacions que l’integren.
c. Per mutu acord entre les parts.
d. Per voluntat d'una de de CSC ATENCIÓ SOCIAL, avisant a LRC amb tres
mesos d'antelació.
e. Per la concurrència de qualsevol de les següents causes de resolució:
−

Per incompliment reiterat de les obligacions establertes a càrrec de LRC.

−

Falta de pagament per part de CSC ATENCIÓ SOCIAL.

−

Incompliment de la confidencialitat de la informació.
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−

Incompliment de la legislació de protecció de dades.

En aquests casos serà necessari denunciar l’incompliment a l’altra part, per tal
que amb el termini de quinze (15) dies l’esmeni. Si un cop transcorreguts quinze
(15) dies des de la notificació fefaent, l’incompliment de les seves obligacions
persisteix, l’encàrrec es resoldrà automàticament.
f.

Per causa de força major degudament justificada que impossibiliti LRC el
compliment de les seves obligacions.

g. La impossibilitat material o legal sobrevinguda al marge de tota
responsabilitat de les entitats.
h. Causes d’interès públic que ho justifiquin.
La resolució de l’encàrrec requerirà la seva prèvia liquidació i concretament obligarà a
CSC ATENCIÓ SOCIAL a retornar a LRC qualssevol pagaments que aquest hagi
realitzat a compte dels serveis pendents de finalització a la data de la resolució.

Quinzena.- Domicili a efectes de notificacions

El domicili de les parts a efectes de notificacions es fa constar que és el que figura a
l’encapçalament d'aquest document.
Setzena.- Règim jurídic de l’encàrrec.
El present document té la naturalesa jurídica d’encàrrec atenent al fet que LRC té
respecte CSC ATENCIÓ SOCIAL la condició de mitjà propi personificat als efectes d’allò
que es disposa a l’art. 32 de la LCSP. En aquest sentit, es regirà per les seves pròpies
previsions i per la legislació de caràcter administratiu que li resulti d'aplicació.

Dissetena.- Controvèrsies i sotmetiment a fur.
Les parts es comprometen a interpretar i seguir aquest conveni atenent l’interès que
n’és causa i a resoldre les divergències que sorgissin atenent la finalitat que n’és causa
i, respecte de les que fossin insalvables, sens perjudici de les competències que
corresponen a CSC ATENCIÓ SOCIAL en la interpretació d’aquest encàrrec i en la
resolució dels dubtes que· sorgeixin en el seu compliment, segons dirimeixin els Jutjats
i Tribunals de la cuitat de Barcelona.
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Divuitena.- Elevació a públic.
El present document podrà ser elevat a públic davant Notari per qualsevol de les parts,
en qualsevol moment. Les despeses ocasionades aniran a càrrec de qui ho insti.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec a la ciutat i en i la
data assenyalats a l’encapçalament, per duplicat i a un sol efecte.

Sr. José Augusto García Navarro

Pere Vallribera Rodríguez

CSC ATENCIÓ SOCIAL, SLU

LABORATORI

DE

REFERÈNCIA

DE

CATALUNYA, SA
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Annex I
Condicions tècniques dels serveis
diagnòstics
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1. Especificacions tècniques
Codi Prova Descripció Prova
1000

GLUCOSA Sèrum

1010

UREA Sèrum

1020

CREATININA Sèrum

1024

F. GLOMERULAR ESTIMAT

1030

URAT Sèrum

1040

IONOGRAMA Sèrum

1041

IONOGRAMA Orina

1060

OSMOLALITAT Sèrum

1061

OSMOLALITAT Orina

1063

FILTRAT GLOMERULAR ESTIMAT (CK

1080

LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) S

1081

LDH Sèrum

1090

CREATINA CINASA (CK) Sèrum

1095

ALDOLASA Sèrum

1100

BILIRUBINA TOTAL Sèrum

1103

BILIRUBINA DIRECTA Sèrum

1110

ASPARTAT AMINOTRANSFERASA (AST

1111

ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALT)

1120

Gamma Glutamil Transferasa (GG

1130

FOSFATASA ALCALINA Sèrum

1150

CALCI Sèrum

1160

FÒSFOR Sèrum

1165

MAGNESI Sèrum

1170

PROTEÏNES TOTALS Sèrum

1175

ALBÚMINA Sèrum

1180

COLESTEROL Sèrum

1183

COLESTEROL LDL Sèrum

1185

COLESTEROL HDL Sèrum

1190

TRIGLICÈRIDS Sèrum

1200

ALFA- AMILASA Sèrum

1206

Calci Corregit amb albumina

130A

FERRO Sèrum
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130C

SATURACIÓ TRANSFERRINA Sèrum

1315

LITI

1952

DIGOXINA

1960

FENOBARBITAL

1961

CARBAMAZEPINA

1963

ÀCID VALPROIC

2000

URIANÀLISI

2010

SEDIMENT URINARI

2701

Detecció automatitzada de san

3000

TIROTROPINA (TSH) Sèrum

3011

TRIIODOTIRONINA LLIURE (T3 LLI

3022

TIROXINA LLIURE (T4 LLIURE )

3041

AC. ANTIPEROXIDASA TIROÏDAL

3043

Ac. Anti-Tiroglobulina Sèrum

3069

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

3110

PROLACTINA

3140

TESTOSTERONA Sèrum

3211

CORTISOL BASAL 8 h

3351

VITAMINA D (25 OH) Sèrum

3500

FERRITINA Sèrum

3510

VITAMINA B12 Sèrum

3520

FOLAT Sèrum

3586

VITAMINA B6

3599

BIOTINA

4105

PREALBÚMINA

4130

TRANSFERRINA Sèrum

4180

PROTEÏNA C REACTIVA Sèrum

4199

NT-PROBNP

4210

ANTÍGEN CARCINOEMBRIONARI (CEA

4220

CA 125 Sèrum

4240

CA 15.3 Sèrum

4250

ANTIGEN ESPECIFIC PROSTÀTIC (P

4251

ANTIGEN ESPECÍFIC PROSTÀTIC LL

4253

ÍNDEX SÈRIC ANTIGEN ESPECÍFIC

4495

TRANSGLUTAMINASA AUTOANTICOSSO
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5000

HEMOGRAMA

5009

RECOMPTE RETICULÒCITS

5010

VSG

5011

HEMOGLOBINA RETICULOCITARIA

5400

MORFOLOGIA SANG PERIFÈRICA

5999

COMENTARI HEMATOLOGIA

6100

TEMPS DE PROTROMBINA

6102

INR

6103

TEMPS PROTROMBINA RATI

6105

T TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV

6108

T TROMBOPLASTINA P ACTIVAT RÀT

6110

TEMPS DE TROMBINA

6111

T. TROMBINA RATI

6112

T. REPTILASE

6113

T. REPTILASE RATI

6121

FIBRINOGEN Clauss

6150

FACTOR II (C)

6155

FACTOR V

6156

FACTOR VII

6157

FACTOR X

6700

COOMBS INDIRECTE

6710

COOMBS DIRECTE

6999

COMENTARI HEMOSTÀSIA

7000

CULTIU ESPUT

7002

T. GRAM/ESPUT

7050

CULT. FROTIS NASAL

7060

CULT. FROTIS ÒTIC

7062

T. GRAM/FROTIS ÒTIC

7063

Cultiu Frotis Otic Fongs

7084

INVESTIGACIO BLEAS

7094

DETECCIO CARBAPENEMASES

7100

URINOCULTIU

7102

TINCIÓ DE GRAM / ORINA

7104

Detecció Carbapenemases (II)

7200

CULTIU FROTIS VAGINAL
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7202

GRAM FROTIS VAGINAL

7250

CULT. FROTIS URETRAL

7252

T. GRAM/FROT. URETRAL

7300

COPROCULTIU

7309

DETECCIO CLOSTRIDIUM DIFFICILE

7400

CULTIU FERIDA AEROBI

7401

CULTIU FERIDA ANAEROBI

7402

T. GRAM/FERIDES

7406

CULTIU FERIDA QUIRÚRGICA

7407

CULTIU FERIDA QUIRÚRGICA ANAER

7408

CULTIU ÚLCERA

7418

T GRAM ÚLCERA

7835

PARÀSITS BIÒPSIA

8109

E. MOL. TOXINA C. DIFFICILE

2. Sol·licituds per la realització del servei d’anàlisis clíniques
CSC ATENCIÓ SOCIAL sol·licitarà a LRC la realització del servei d’anàlisis clíniques
mitjançant les plantilles de petició que s’adjunten com Annex I-A i Annex I-B.

3. Obtenció de mostres
La recollida de mostres al CSC ATENCIÓ SOCIAL la realitzarà CSC ATENCIÓ SOCIAL,
amb personal degudament qualificat a fi d’aquesta tasca, si s’escau.

4. Transport de mostres
El transport de mostres rutinari des del CSC ATENCIÓ SOCIAL fins a Mas Blau es
realitzarà per LRC i anirà a càrrec de LRC. Per tant, el preu d’aquest transport ja està
repercutit en el preu de les tarifes. Aquest transport consisteix en una (1) valisa diària
de dilluns a divendres, entre les 8:30h i les 9:00h.
El transport requerit en cas d’enviament de mostres urgents a Hospital del Mar o
recollides extraordinàries, serà a càrrec de CSC ATENCIÓ SOCIAL i no està repercutit
en el preu de tarifes.
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5. Interlocució
L’horari d’atenció de LRC és de dilluns a divendres des de les 8 h fins a les 22 h a través
del telèfon 93 396 53 00 o mitjançant correu electrònic:

•

En cas de dubtes sobre l’obtenció de les mostres o les condicions de transport
s’haurà de contactar amb l’àrea de Preanalítica:

Nom del Professional

Descripció de l’àrea

E-mail*

Guillen Gonzalez, Ana

Responsable de l’àrea de Preanalítica

aguilleng@lrc.cat

•

En cas de dubte sobre la facturació de les proves incloses, s’haurà de contactar
amb l’àrea de Comptabilitat:

Nom del Professional

Descripció de l’àrea

E-mail*

Soler Fernández, Bertran

Responsable de facturació

bsolerf@lrc.cat

•

L’interlocutor de l’àrea/àrees de les proves incloses a l’abast d’aquest encàrrec
és:

Nom del Professional

Descripció de l’àrea

E-mail*

Canal Aranda, Mireia

Directora Tècnica

mcanala@lrc.cat
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Annex II
Condicions econòmiques dels serveis
diagnòstics
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1. Límit i funcionament de les condicions econòmiques
1.1 Els imports de la compensació que CSC ATENCIÓ SOCIAL ha de satisfer a LRC
per raó de les despeses d’aquest projecte es preveu per un import anual
d'aproximadament DIVUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS I VINT-I-CINC
CÈNTIMS D’EURO (18.293,25 €). Aquest import està condicionat al consum que faci
CSC ATENCIÓ SOCIAL.

1.2. El preu unitari per prova es calcula en funció de les tarifes vigents en la data de
formalització del present document i les proves sol·licitades per CSC ATENCIÓ SOCIAL.
En cas d’ampliació dels serveis sol·licitats, LRC presentarà un pressupost de les proves
addicionals, que haurà de ser aprovat per CSC ATENCIÓ SOCIAL, i que serà afegit com
a annex al present encàrrec.

2. Pressupost vigent en la data de formalització del present document

Codi

Descripció Prova

Quantitat

Preu 2021

Import 2021

Prova
1000

GLUCOSA Sèrum

462

0,8407 €

388,3843 €

1010

UREA Sèrum

463

0,8407 €

389,2249 €

1020

CREATININA Sèrum

464

0,8407 €

390,0656 €

F. GLOMERULAR

-

€

-

€

1024

ESTIMAT

317

1030

URAT Sèrum

102

0,8407 €

85,7472 €

1040

IONOGRAMA Sèrum

463

0,8407 €

389,2249 €

1041

IONOGRAMA Orina

1

0,8407 €

0,8407 €

1060

OSMOLALITAT Sèrum

1

6,5466 €

6,5466 €

1061

OSMOLALITAT Orina

1

0,8512 €

0,8512 €

FILTRAT GLOMERULAR
1063

ESTIMAT (CK

-

€

-

€

3

LACTATO

0,8407 €

2,5220 €

0,8407 €

27,7417 €

0,8407 €

19,3351 €

DESHIDROGENASA
1080

(LDH) S

1081

LDH Sèrum

3
33

CREATINA CINASA (CK)
1090

Sèrum

23
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1095

ALDOLASA Sèrum

1100

BILIRUBINA TOTAL Sèrum

1

0,8407 €

0,8407 €

189

0,8407 €

158,8845 €

0,8407 €

5,0440 €

0,8407 €

315,2470 €

0,8407 €

325,3349 €

0,8407 €

158,8845 €

0,8407 €

158,8845 €

BILIRUBINA DIRECTA
1103

Sèrum

6

ASPARTAT
AMINOTRANSFERASA
1110

(AST

375

ALANINA
AMINOTRANSFERASA
1111

(ALT)

387

Gamma Glutamil
1120

Transferasa (GG

189

FOSFATASA ALCALINA
1130

Sèrum

189

1150

CALCI Sèrum

337

0,8407 €

283,3019 €

1160

FÒSFOR Sèrum

2

0,8407 €

1,6813 €

1165

MAGNESI Sèrum

1

0,8407 €

0,8407 €

0,8407 €

337,9448 €

PROTEÏNES TOTALS
1170

Sèrum

402

1175

ALBÚMINA Sèrum

405

0,8407 €

340,4667 €

1180

COLESTEROL Sèrum

299

0,8407 €

251,3569 €

1183

COLESTEROL LDL Sèrum

5

0,8407 €

4,2033 €

1185

COLESTEROL HDL Sèrum

6

0,8407 €

5,0440 €

1190

TRIGLICÈRIDS Sèrum

299

0,8407 €

251,3569 €

1200

ALFA- AMILASA Sèrum

33

0,8407 €

27,7417 €

Calci Corregit amb
1206

albumina

130A

FERRO Sèrum

-

€

-

€

39
0,8407 €

141,2306 €

4,0141 €

449,5842 €

5

6,5466 €

32,7331 €

17

4,0141 €

68,2405 €

168

SATURACIÓ
130C

TRANSFERRINA Sèrum

112

1315

LITI

1952

DIGOXINA

1960

FENOBARBITAL

2

4,0141 €

8,0283 €

1961

CARBAMAZEPINA

2

4,0141 €

8,0283 €

1963

ÀCID VALPROIC

1

4,0141 €

4,0141 €

2000

URIANÀLISI

261

0,8512 €

222,1545 €
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2010

SEDIMENT URINARI

247

Detecció automatitzada de
2701

san

Sèrum

LLIURE (T3 LLI

LLIURE )

TIROÏDAL

Sèrum

418,2066 €

6,3365 €

95,0470 €

6,3365 €

418,2066 €

6,3365 €

6,3365 €

6,3365 €

6,3365 €

2,7321 €

314,1962 €

1

Ac. Anti-Tiroglobulina
3043

6,3365 €

66

AC. ANTIPEROXIDASA
3041

0,8512 €

15

TIROXINA LLIURE (T4
3022

0,8512 €

66

TRIIODOTIRONINA
3011

210,2382 €

1

TIROTROPINA (TSH)
3000

0,8512 €

1

HEMOGLOBINA
3069

GLICOSILADA

115

3110

PROLACTINA

2

6,3365 €

12,6729 €

3140

TESTOSTERONA Sèrum

1

6,3365 €

6,3365 €

3211

CORTISOL BASAL 8 h

1

6,3365 €

6,3365 €

6,3365 €

107,7199 €

VITAMINA D (25 OH)
3351

Sèrum

17

3500

FERRITINA Sèrum

138

6,3365 €

874,4321 €

3510

VITAMINA B12 Sèrum

160

6,3365 €

1.013,8343 €

3520

FOLAT Sèrum

190

6,3365 €

1.203,9282 €

3586

VITAMINA B6

7

6,5466 €

45,8264 €

3599

BIOTINA

1

6,5466 €

6,5466 €

4105

PREALBÚMINA

1

6,5466 €

6,5466 €

4130

TRANSFERRINA Sèrum

115

4,0141 €

461,6267 €

4,0141 €

445,5701 €

6,3365 €

19,0094 €

6,3365 €

12,6729 €

PROTEÏNA C REACTIVA
4180

Sèrum

4199

NT-PROBNP

111
3

ANTÍGEN
CARCINOEMBRIONARI
4210

(CEA

2

4220

CA 125 Sèrum

1

6,3365 €

6,3365 €

4240

CA 15.3 Sèrum

1

6,3365 €

6,3365 €
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ANTIGEN ESPECIFIC
4250

PROSTÀTIC (P

PROSTÀTIC LL

ESPECÍFIC

AUTOANTICOSSO

5000

HEMOGRAMA

RETICULÒCITS

5010

VSG

RETICULOCITARIA

455

PERIFÈRICA

65

HEMATOLOGIA

108

6102

INR

108

TEMPS PROTROMBINA

1,7864 €

242,9503 €

1,7864 €

116,1160 €

1,7864 €

242,9503 €

2,7321 €

202,1784 €

€

-

€

1,7864 €

192,9311 €

1,7864 €

192,9311 €

-

€

-

€

108
1,7864 €

T TROMBOPLASTINA
PARCIAL ACTIV

812,8118 €

4

PROTROMBINA

6105

1,7864 €

-

6100

RATI

6,2314 €

74

TEMPS DE

6103

6,2314 €

136

COMENTARI
5999

€

136

MORFOLOGIA SANG
5400

-

1

HEMOGLOBINA
5011

€

1

RECOMPTE
5009

6,3365 €

-

TRANSGLUTAMINASA
4495

6,3365 €
1

ÍNDEX SÈRIC ANTIGEN
4253

107,7199 €

17

ANTIGEN ESPECÍFIC
4251

6,3365 €

192,9311 €

108

T TROMBOPLASTINA P

-

€

-

€

6108

ACTIVAT RÀT

108

6110

TEMPS DE TROMBINA

3

1,7864 €

6111

T. TROMBINA RATI

3

-

6112

T. REPTILASE

2

1,7864 €

6113

T. REPTILASE RATI

2

-

6121

FIBRINOGEN Clauss

1

1,7864 €

1,7864 €

6150

FACTOR II (C)

1

1,7864 €

1,7864 €

6155

FACTOR V

2

1,7864 €

3,5728 €

6156

FACTOR VII

2

2,7321 €

5,4643 €

6157

FACTOR X

2

2,7321 €

5,4643 €

€
€

5,3592 €
-

€

3,5728 €
-

€
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6700

COOMBS INDIRECTE

1

38,1659 €

38,1659 €

6710

COOMBS DIRECTE

2

38,1659 €

76,3318 €

1,7864 €

17,8640 €

COMENTARI
6999

HEMOSTÀSIA

10

7000

CULTIU ESPUT

9

6,9249 €

62,3243 €

7002

T. GRAM/ESPUT

12

6,9249 €

83,0991 €

7050

CULT. FROTIS NASAL

1

6,9249 €

6,9249 €

7060

CULT. FROTIS ÒTIC

1

6,9249 €

6,9249 €

7062

T. GRAM/FROTIS ÒTIC

1

6,9249 €

6,9249 €

7063

Cultiu Frotis Otic Fongs

1

6,9249 €

6,9249 €

7084

INVESTIGACIO BLEAS

2

6,9249 €

13,8499 €

79,0219 €

158,0438 €

DETECCIO
7094

CARBAPENEMASES

2

7100

URINOCULTIU

272

6,9249 €

1.883,5797 €

7102

TINCIÓ DE GRAM / ORINA

197

6,9249 €

1.364,2103 €

79,0219 €

79,0219 €

Detecció Carbapenemases
7104

(II)

1

7200

CULTIU FROTIS VAGINAL

1

7,5975 €

7,5975 €

7202

GRAM FROTIS VAGINAL

1

6,9249 €

6,9249 €

7250

CULT. FROTIS URETRAL

1

6,9249 €

6,9249 €

6,9249 €

6,9249 €

6,9249 €

180,0481 €

6,3365 €

152,0751 €

6,9249 €

96,9490 €

6,9249 €

96,9490 €

6,9249 €

103,8739 €

6,9249 €

13,8499 €

6,9249 €

13,8499 €

T. GRAM/FROT.
7252

URETRAL

7300

COPROCULTIU

1
26

DETECCIO CLOSTRIDIUM
7309

DIFFICILE

24

7400

CULTIU FERIDA AEROBI

14

CULTIU FERIDA
7401

ANAEROBI

14

7402

T. GRAM/FERIDES

15

CULTIU FERIDA
7406

QUIRÚRGICA

2

CULTIU FERIDA
7407

QUIRÚRGICA ANAER

2

7408

CULTIU ÚLCERA

18

6,9249 €

124,6487 €

7418

T GRAM ÚLCERA

18

6,9249 €

124,6487 €

7835

PARÀSITS BIÒPSIA

1

6,9249 €

6,9249 €
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79,0219 €

E. MOL. TOXINA C.
8109
Total

DIFFICILE

237,0657 €

3
9432

18.293,2460 €

general
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CSSFM

SOL·LICITUD ANALÍTICA
CSS FREDERICA MONTSENY - VILADECANS

IDENTITIFICACIÓ DEL PACIENT:

Viladecans

N.H.CLÍNICA:

COGNOMS
NOM
DATA DE NAIXEMENT (DD/MM/AA)

SEXE(H home D dona)

DATA
LLIT
Etiqueta
LABORATORI

Signatura

IDENTITIFICACIÓ DEL SOL.LICITANT:

METGE SOL.LICITANT:
SERVEI SOL.LICITANT:
ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA:
TRACTAMENT:
OBSERVACIONS:

EDTA/VSG

SERUM

FORMALITZACIÓ:

CITRAT

ORINA ESPORADICA
Correcta

CONTENIDOR ESTERIL

TUB SENSE GEL SEPARADOR (ETIQUETA 40)
Camp obligatori

PERFILS ANALITICS
Perfil 1 Bàsic (Hemograma, Glucosa, Urea, Creatinina, Na, K, Cl)
Perfil 2 Seguiment Anèmia (Hemograma)
Es cursa Ferritina, Folat i B12 en funció del valor d'Hb i VCM
Perfil 3 Estudi Anèmia (Hemograma)
Perfil 4 Coagulació (Temps protrombina, Temps cefalina)
Perfil 5 Renal (Urea, Creatinina, Na, K,Cl)
Perfil 6 Hepàtic (AST/GOT, ALT/GPT, GGT, F alcalina, Bilirrubina total)
Es cursa HDL, LDL en funció del valor de colesterol
Perfil 7 Lipídic (Colesterol, Triglicèrids)
Perfil 8 Proteic (Proteïnes totals, Albúmina)
Perfil 9 Control Tiroides (TSH, T4L)
Perfil 10 Bàsic Urgències (Hemograma, Glucosa, Urea, Creatinina, Na, K, Cl,
Ca, AST/GOT, ALT/GPT)
Perfil AEA Ampliació Anèmia (Ferro, Transferrina, IST)

PROVES

HEMOGLOBINA GLICOSILADA
AMILASA
VSG
CALCI
CULTIU ORINA
CK
CULTIU ESPUT
LDH
CULTIU MOSTRA:
DIGOXINA
SEDIMENT ORINA
A URIC
CLOZAPINA
FG --- FILTRAT -GLOMERULAR
CARBACEPINA
VITAMINA B12
LEVETIRACETAM
À. FÒLIC
VITAMINA D (25- HIDROXI)
PCR
AC. IGG QUANT. SARS-CoV2 (SPIKE-TRIMÈRIC) Sèrum (8222T)

SOL·LICITUT ANALÍTICA.MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ
REVISIONS MÈDIQUES
CODI ORIGEN : FREDERICA MONTSENY (PRSRM)

COGNOMS
NOM

SEXE(H home D dona)

DATA DE NAIXEMENT (DD/MM/AA)

DATA
C.I.P.
Etiqueta

Signatura

IDENTITIFICACIÓ DEL SOL.LICITANT:

LABORATORI

METGE SOL.LICITANT:
SERVEI SOL.LICITANT:
ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA:
TRACTAMENT:
OBSERVACIONS:

SERUM

[04]

EDTA

[45]

Perfil Bàsic (No Sanitari) Codi:RMB
[04] Glu
[04] Crea
[04] AST
[04] ALT
[04] GGT
[04] Urat
[04] Trig

ORINA

[03]

Perfil Seguiment SARScov-2

[04] Colesterol
[04] HDL
[04] LDL
[45] Hemograma
[03] Sediment
[03] Urianalisi

[04]

AC. IGG QUANT. SARS-CoV2
(SPIKE-TRIMÈRIC) Sèrum (8222T)

Perfil Básic Sanitari Codi:RMBS
[04] Glu
[04] Crea
[04] AST
[04] ALT
[04] GGT
[04] Urat
[04] Trig

[04] Colesterol
[04] HDL
[04] LDL
[45] Hemograma
[03] Sediment
[03] Urianalisi

[04] AC. ANTÍGEN SUPERFICIE VIRUS HEPATITIS B
[04] AC. TOTALS ANTIGEN CORE VIRUS HEPATITIS B
[04] ANTIGEN SUPERFÍCIE VIRUS HEPATITIS B
[04] AC. IGG VIRUS HEPATITIS C
[04] AC. HIV Sèrum
[04] AC. IGG RUBÈOLA
[04] AC. IGG XARAMPIÓ
[04] AC. IGG VARICEL·LA ZÒSTER
[04] AC. IGG PAROTIDITIS

Perfil Exposició a Radiacions Codi:RMER
[04] Proteïnes Totals
[04] Albúmina
[04] Bilirubina Total
[04] Bilirubina Directa

[45] VSG
[04] IgA
[04] IgG
[04] IgM

[04] TSH
[04] T4 Lliure

