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1. MARC NORMATIU
El present Plec de Clàusules Tècniques desenvolupa el que estableix la Llei 31/1995
de 8 de novembre, modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre, la Llei 39/1999
de 5 de novembre, el Reial Decret 5/2000 de 4 d’agost, i la Llei 54/2003 de 12 de
desembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i el capítol VI, articles del 34 al 37 del
Reglament dels Serveis de Prevenció, Reial Decret 30/1997, de 17 de gener, modificat
pels Reials Decrets 780/1998, de 30 d’abril, i el 604/2006, de 19 de maig i el RD
843/2011 de 17 de juny, modificat pel RD 901/2015, de 9 d’octubre.
D’acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, els
serveis de prevenció hauran de tenir caràcter interdisciplinari i disposar dels recursos
suficients per dur a terme les actuacions obligatòries en matèria d’avaluacions de
riscos, elaboració i implantació de plans d’emergència i vigilància de la salut mitjançant
l’especialitat de medicina del treball.
Per tal de fer efectiu el compliment de les obligacions establertes en el conjunt de la
normativa anteriorment esmentada, s’estableix la present concertació dels recursos
necessaris per al desenvolupament de l’activitat sanitària de prevenció de riscos
laborals i suport en l’activitat preventiva de l’Institut Municipals de Serveis Socials de
Barcelona (en endavant IMSS).

2. OBJECTE
L’objecte i finalitat del contracte és per una banda, la vigilància de la salut (medicina
del treball),
necessaria per garantir que l’IMSS compleix amb les obligacions
establertes en la normativa de prevenció de riscos laborals. Així com la gestió i
seguiment, incloses les proves necessàries, dels casos dels treballadors/es
vulnerables i que hagin donat positiu per prova o hagin estat diagnosticats de CODIV19 i dels contactes estrets a l’àmbit laboral.
I per altra banda, és l’assistència continuada en matèria de les activitats d’avaluacions
de riscos, plans d’emergència.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Tota la plantilla, actualment 1284 professionals, així com els 50 centres de treball de
l’IMSS.

2

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBi

4. ACTIVITATS OBJECTE DE LA CONCERTACIÓ
BLOC 1 – Vigilància de la salut: especialitat , reconeixements mèdics i gestió
COVID19
Aquesta activitat sanitària comportarà amb caràcter anual, excepte en els casos en
que s’especifiqui el contrari, el següent:
1/Exàmens de salut específics en funció dels riscos inherents al lloc de treball.
L’examen es realitzarà:
- Inicialment, després de la incorporació per primer cop al treball o després de
l’assignació de tasques específiques amb riscos nous per a la salut.
- Periòdicament, a intervals d’1 i 2 anys, segons llocs de treball i especial sensibilitat
individual, inclosa maternitat i lactància.
- Després de la reincorporació al treball amb posterioritat a una absència
perllongada de més de 6 mesos per motius de salut a on, a sol·licitud de l’interessat,
es valorarà la reincorporació progressiva a la feina segons l’acord de condicions de
l’Ajuntament.
El protocol de l’examen de salut, com a mínim, contemplarà els següents aspectes:
Part general:
- Identificació d’hàbits fisiològics, tòxics i vacunacions generals
- Exploració física per aparells.
- Electrocardiograma
- Revisió oftalmològica: agudesa visual (lluny – prop-intermedi) i cromatòpsia. Fons
d’ull.
- Tonometria (a criteri mèdic segons antecedents familiars i clínica).
- Biometria: tensió arterial, pes, talla, IMC.
- Analítica general de sang: hemograma i VSG. Bioquímica metabòlica completa. PSA
homes majors de 45 anys.
- Analítica general d’orina.
- Vacunació o recordatori si procedeix, de la vacuna del tètanus-diftèria.
Part específica:
Contingut dels protocols mèdics o altres guies específiques per als riscos següents:
- Pantalles de Visualització de Dades.
- Postures forçades i Moviments repetitius.
- Manipulació manual de càrregues.
- D’altres que es puguin identificar.
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Els exàmens d’aquest tipus tindran caràcter biennal, a excepció del casos en que es
realitzin a persones que s’hagin de considerar d’especial sensibilitat, estimats en un
5% del total, per als quals la periodicitat serà anual.
En qualsevol cas, un cop efectuat l’examen de salut, aquest s’haurà d’ampliar amb
altres proves complementàries a criteri mèdic segons el risc no determinat o
susceptibilitat personal de cada treballador.
L’empresa haurà de comunicar per escrit i al seu domicili, o per mitjans telemàtics si
així ho accepten, el resultat mèdic dels/les treballadors/es que s’hagin sotmès a un
reconeixement mèdic mitjançant el corresponent informe. Aquesta comunicació l’haurà
d’efectuar l’empresa adjudicatària en un termini màxim de 15 dies des de la pràctica
del reconeixement mèdic. Així mateix, també caldrà que remeti a l’IMSS el certificat
d’aptitud laboral per a cada un dels treballadors/es que haurà de contenir la informació
següent: nom i cognoms, centre de treball, determinació de l’aptitud laboral i protocol/s
mèdics o guies específiques aplicats.
El lliurament dels resultats dels reconeixements mèdics al personal es farà per mitjans
que garanteixin al màxim la confidencialitat de les dades i directament a cadascun
dels/de les treballadors/es.
2/ Vigilància de la Salut Colectiva
S’oferiran un mínim de 15 hores de formació .
Aquesta formació anirà adreçada al personal de l’IMSS en funció dels riscos i la
memòria epidemiològica anual i segons els criteris establerts des del servei de PRL de
l’IMSS: contingut, nombre de sessions, programació.
S’haurà de realitzar una planificació anual que s’haurà de presentar com a màxim 1
mes després de l’adjudicació del contracte, que haurà de ser aprovada pel
responsable del contracte.
Així mateix l’empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria anual dels serveis
prestats i reconeixements realitzats abans de l’1 de febrer.
3/ Gestió i seguiment, incloses les proves necessàries, dels casos dels
treballadors/es vulnerables i que hagin donat positiu per prova o hagin estat
diagnosticats de CODIV-19 i dels contactes estrets a l’àmbit laboral, en concret:
-Valoració de vulnerabilitat
-Valoració de contactes estrets a l’àmbit laboral
-Realització de PCR o altres proves diagnòstiques de possibles casos de contactes
estrets
-Realització de tests ràpids.
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El termini màxim d’entrega d’aquests informes, als treballadors/es i al servei de PRL
de l’IMSS serà com a norma general de 2 dies hàbils des del seu encàrrec però aquest
termini es podria veure reduït en cas de risc greu o imminent o requeriment de les
autoritats corresponents.

BLOC 2- Suport en l’activitat preventiva: avaluacions de riscos, plans
d’emergència i informes puntuals d’equipaments.
Aquesta activitat consisteix en donar suport al servei de prevenció de riscos en les
següents activitats:
-

Realització d’Avaluacions de riscos: inicials o revisions amb amidament de les
condicions ambientals ( CO2, temperatura, humitat, corrent d’aire i il·luminació).
Plans d’Emergència inicials i possible suport en implantació.
Altres informes en funció de l’especificitat (higiènics, psicosocials, ergonòmics).

El termini màxim d’entrega d’aquests informes al servei de PRL de l’IMSS, serà com a
norma general de 10 dies hàbils des del seu encàrrec però aquest termini es podria
veure reduït en cas de risc greu o imminent o requeriment de les autoritats
corresponents a 3 dies hàbils.

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’entitat adjudicatària estarà obligada a:
1/ Lliurar una memòria de les activitats realitzades.
La Memòria tindrà caràcter anual. Cada any, aquesta memòria haurà d’incloure pel
primer bloc, els resultats dels estudis epidemiològics per a la vigilància de la salut i la
promoció de la salut en el lloc de treball pel segon bloc, les visites i informes realitzats.
2/ Pel BLOC 1:Elaborar i mantenir per a cada treballador/a avaluat/da una història
clínica-laboral amb els continguts que estableix la Llei 41/2002 i el RD 39/97 dels
Serveis de Prevenció.
3/ Pel BLOC 1:Vetllar per la confidencialitat de la informació mèdica personal de
cadascun dels treballadors/es, conservar la documentació que generi, quedant
subjecte el personal mèdic o autoritats sanitàries que hi intervinguin al deure de secret
professional, la qual cosa no obstarà perquè l’IMSS rebi de l’entitat adjudicatària la
informació a què legalment té dret, en virtut del que preveu l’article 22 de la LLPRL.
4/ Pel BLOC 1:Els/les treballadors/es que s’hagin sotmès a un reconeixement mèdic
objecte d’aquest contracte se’ls haurà de comunicar per escrit i al seu domicili, o per
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mitjans telemàtics si així ho accepten, el resultat mèdic. Aquesta comunicació l’haurà
d’efectuar l’empresa adjudicatària en un termini màxim de 15 dies des de la pràctica
del reconeixement mèdic. Aquestes dades no es podran utilitzar amb fins
discriminatoris ni en perjudici dels treballadors/es i sempre hauran de garantir la
normativa relativa a protecció de dades personals vigent.
5/ Pel BLOC 1:Als efectes de coordinació i control de l’activitat objecte del present
contracte, l’adjudicatari informarà amb periodicitat setmanal al responsable municipal
del contracte en relació a les revisions mèdiques concertades pel personal municipal.
6/ Pel BLOC 1:Traslladar al servei de PRL de l’IMSS i el certificat d’aptitud laboral per
a cada un dels treballadors/es que haurà de contenir la informació següent: nom i
cognoms, centre de treball, determinació de l’aptitud laboral i protocol/s mèdics o guies
específiques aplicats.
7/ Pel BLOC 1: petició del servei de PRL de l’IMSS, l’adjudicatari exposarà els
resultats de les anàlisis epidemiològiques al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de
l’IMSS .
8/ Pel BLOC 1:Informar de forma immediata al SERVEI DE PRL corresponent de
l’IMSS els casos de no aptitud laboral, i els pendents de qualificació i/o restriccions
mèdiques, als telèfons 934132934/932918800 i imssb_prevencio_riscos@bcn.cat.
9/ Pel BLOC 1: L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’organització dels
reconeixements i la seva distribució entre els seus centres ( en cas de que en disposin
de més d’un) d’acord amb la demanda de reconeixements. Es posarà a disposició del
personal de l’IMSS un número telefònic i una adreça de correu electrònic per a la
concertació de les visites mèdiques, quedant a criteri del responsable del contracte de
l’IMSS l’opció d’un, l’altre o tots dos mitjans de contacte. En tot cas es farà càrrec de
l’edició i lliurament al SERVEI DE PRL d’informació gràfica on hi consti el procediment
de l’examen de salut, el termini de sol·licitud i tota la informació que el SERVEI DE
PRL sol·liciti per tal de fer arribar al personal de l’IMSS per mitjans telemàtics.
10/ Pel BLOC 2: L’empresa adjudicatària ha de realitzar i entregar els informes en el
termini indicat de 10 dies hàbils o amb caràcter urgent (3 dies hàbils) i segons les
condicions establertes pel servei de PRL de l’IMSS.

6. MITJANS
Mitjans humans:
- Pel BLOC 1: Com a mínim, 1 Unitat Bàsica de Salut constituïda per un/a metge/ssa i
un/una DUE (Diplomat/da en Infermeria) especialistes en medicina del treball amb més
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de 2 anys d’experiència, les quals prestaran servei a les instal·lacions de l’empresa
adjudicatària o les que aquesta disposi.
- Pel BLOC 2: Com a mínim d’1 Tècnic/a Superior en les especialitats d’Higiene,
Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia amb més de 2 anys d’experiència.

Mitjans tècnics i estructurals:
- L’adjudicatari haurà de disposar dels mitjans tècnics i tecnològics adequats per a la
realització de totes aquelles tasques objecte del present contracte, com a mínim dels
aparells necessaris per dur a terme les proves específiques i complementàries dels
reconeixements mèdics i els amidaments als centres de treball .
-

Disposar de l’autorització administrativa de caràcter sanitari, així com complir
amb les acreditacions conforme a la normativa vigent aplicable als Serveis de
Prevenció Aliens.

-

Disposar instal·lacions pròpies o bé contractades de forma estable en
l’actualitat.

-

Pel BLOC 1: Per a la realització dels reconeixements, així com per a l’atenció al
treballador/a de l’IMSS quan sigui necessari, l’empresa adjudicatària disposarà
com a mínim d’un centre propi a la ciutat de Barcelona.

-

Pel BLOC 1: Disposar de laboratori clínic propi o concertat.

-

Pel BLOC 1: Disposar d’instal·lacions adaptades per a persones amb
disminució, com a mínim a tot el circuit de reconeixements.

-

Pel BLOC 2: Per a la realització dels informes l’empresa adjudicatària haurà de
disposar de instruments adequats i calibrats conforme a la normativa vigent en
matèria de prevenció.

7. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES
L’avaluació de la salut haurà de ser desenvolupada sota el principi de confidencialitat
de dades i només podran subministrar-se dades de caràcter mèdic al propi
treballador/a, a les persones vinculades amb aquest en la mesura que ho hagi permès
expressament, a qui acrediti la representació de treballador/a, al personal mèdic de
l’empresa adjudicatària, exclusivament en compliment a les finalitats de vigilància de la
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salut, i a les autoritats sanitàries de conformitat amb el que disposa la Llei 31/1995, de
8 de novembre, així com la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica, i la
Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal. A l’empresa
contractant, únicament se li remetran les conclusions en termes d’aptitud per al
desenvolupament del lloc de treball, i si s’escau, assenyalant la necessitat d’introduir o
millorar les mesures de protecció i prevenció.
Comentaris generals:
-

Es preveuen mecanismes de control de les activitats: seguiment de les tasques
mitjançant consultes a l’empresa i reunions de coordinació amb l’empresa
adjudicatària.

Barcelona, en la data de la signatura
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