
 

  

1. CLÀUSULA ADDICIONAL DOTZENA 
 
Codi Contracte: 784700712 
Entre l’entitat: Fundació Sanitària de Mollet i el Servei Català de la Salut 
Data Contracte: 1 de febrer de 2013 
Nom Entitat i NIF: Fundació Sanitària de Mollet, G61289971 
Línia Assistencial: Altres serveis d’atenció especialitzada 
Activitat Contractada: Unitat de Salut Laboral 
Posició Pressupostària: D/251001200/4120/0000 
Nom i Codi Unitat Proveïdora: USL Vallès Oriental i Vallès Occidental, 01575 
Període Clàusula: De l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 
 
Codi contracte: S’ha observat que en les clàusules addicionals corresponents als anys 
2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 hi figura el codi de contracte 784700713. Aquest codi queda 
substituït pel codi 784700712. 
 
2. ACTIVITAT 
La Unitat de Salut Laboral del Vallès Occidental i del Vallès Oriental desenvoluparà les 
seves actuacions en l'àmbit territorial corresponent. 
 
D'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública; la Llei 31/1995, de prevenció 
de riscos laborals i l’estratègia de salut laboral del Departament de Salut la Unitat de Salut 
Laboral (USL) desenvoluparà funcions de: 
 

o Assessorament i suport als serveis assistencials, especialment en el nivell de l’atenció 

primària, per a la gestió de casos de patologia professional, ajudant a la orientació de 

l’assistència cap a la MATMP, i la prevenció cap al servei de prevenció de riscos 

laborals. 

o Assessorament i suport a les empreses i als serveis sanitaris dels serveis de 

prevenció de riscos laborals, propis i aliens, perquè puguin acomplir llurs obligacions 

i activitats sanitàries de salut laboral, d’acord amb la Llei de prevenció de riscos 

laborals i el reglament que la desenvolupa.  

o Promoció, supervisió i avaluació de la qualitat de les activitats sanitàries  dels Serveis 

de Prevenció de Riscos Laborals de les empreses que actuen a Catalunya. 

o Participació activa en el  sistema de vigilància de malalties i problemes de salut 

relacionats amb el treball, i la realització d’estudis epidemiològics per a la identificació 

i prevenció dels problemes de salut que puguin afectar a la salut dels  treballadors. 

o Participació en l’elaboració i revisió de protocols per a la vigilància de la salut dels 

treballadors exposats als riscos laborals específics. 

o Col·laboració amb la xarxa d’unitats de vigilància epidemiològica en la investigació i 

control dels brots epidèmics en l’àmbit laboral.  
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o Coordinació i participació en la  gestió de programes de vigilància de la salut 

postocupacional, d’acord a la legislació vigent de prevenció de riscos laborals. 

o Assessorament a l’activitat assistencial directe a l’usuari en cas de malalties laborals. 

 

L’entitat es compromet a crear i mantenir els dispositius materials i humans adients, així 

com prestar el suport necessari per a l’organització del treball dins de la USL,  per tal que 

aquesta desenvolupi, d'acord amb les directrius i els criteris establerts pel Departament de 

Salut – Àrea de Salut Laboral de la Secretaria de Salut Pública, les activitats següents: 

 

o Donar suport i assessorament, als professionals sanitaris de la xarxa assistencial del 

SISCAT, que ajudi a la identificació de les causes, al diagnòstic correcte i la gestió i 

orientació adequat de la patologia relacionada amb el treball cap a l’assistència al 

sistema de MATMP,  d’acord amb l‘acord signat el 6 de juliol de 2009 entre el Ministeri 

de Treball i el Departament de Salut , i també cap a la prevenció dins de l’empresa 

per part del Servei sanitari dels Serveis de prevenció de riscos laborals. 

o Donar suport i assessorament, a les empreses i als professionals dels Serveis 

sanitaris dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals  que actuen en aquestes 

empreses, per tal de millorar la qualitat de les activitats sanitàries, d’acord amb el que 

preveu com a competències del Departament de Salut la llei de prevenció de riscos 

laborals ( llei 31/1995) i el reglament que la desenvolupa (RD 39/1997 i RD 843/2011).  

o Impulsar l'adscripció voluntària dels professionals sanitaris de la xarxa assistencial 

pública (SISCAT), així com també els professionals sanitaris dels serveis de prevenció 

de riscos laborals com a notificadors del sistema de vigilància epidemiològica de salut 

laboral,  al  registre de malalties relacionats amb el treball (RMRT). 

o Gestionar el registre de malalties relacionades amb el treball detectades en l'àmbit 

territorial corresponent, el registre de vigilància postocupacional de problemes de 

salut, com per exemple l’Amiant, així com aquells altres registres que estan 

relacionats amb el sistema d’informació en salut laboral de l’àrea de salut laboral de 

la Secretaria de Salut Pública.  

o Desenvolupar i implementar mòduls de formació sobre salut laboral adreçada als 

professionals sanitaris de la xarxa assistencial (SISCAT) i dels serveis sanitaris dels 

serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses radicades a l’àmbit territorial 
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de referència de la USL, especialment als professionals notificadors del sistema de 

detecció i registre de problemes de salut relacionats amb el treball. 

o Desenvolupar el conjunt d’actuacions que en l’àmbit de la salut laboral hagin de ser 

desenvolupades en el territori, d’acord amb l’estratègia del Departament de Salut, i 

sota les directrius de la Unitat de Salut Laboral Central de la Secretaria de Salut 

Pública  

o Intervenció directe en l’activitat assistencial, ja sigui de forma presencial amb 

desplaçament al centre d’atenció primària o per via telemàtica o correu. 

 
3. SISTEMA DE PAGAMENT 
 
Import màxim període clàusula: 107.651,28 euros. 
 
Import fix: 102.268,72 euros corresponents al 95% de l’import abans assenyalat que es 
farà efectiu en pagaments fixes mensuals. 
 
Import variable: 5.382,56 euros corresponents al 5% de l’import màxim assenyalat. El 
pagament d’aquesta quantitat es podrà fer efectiu al finalitzar el periode a proposta del 
gerent de la Regió Sanitària en funció del grau de compliment dels objectius que 
anualment definirà la Regió Sanitaria corresponent a proposta de l’Àrea de Salut Laboral 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En cap cas es procedirà al pagament 
d’aquesta part variable sense l’informe corresponent. 
 
4. FACTURACIÓ 
 
La facturació corresponent a la contraprestació econòmica resultant de l’aplicació del 
sistema de pagament a l’activitat contractada es realitzarà d’acord amb el que s’indica en 
els manuals de facturació i amb les normes i instruccions que dicti el CatSalut al respecte. 

 
Tanmateix els criteris per determinar quina activitat pot ser facturable a càrrec del 
CatSalut, s’especifiquen en els esmentats manuals de facturació i les normes i instruccions 
que el complementen.  
 
En tot cas, el CatSalut es reserva el dret a descomptar de la facturació emesa per l’entitat 
els imports per l’assistència en els supòsits que se li hagin facturat i el pagament no li 
correspongui, o hagi de ser a càrrec de les entitats o tercers corresponents.  
 
La signatura d’aquesta clàusula implica l’autorització del director del Servei Català de la 
Salut a les unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor 
de l’entitat signant de la clàusula en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i 
l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques 
derivades que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat 
el compliment de la finalitat de l’objecte de la clàusula addicional. 
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5. INFORMACIÓ - DOCUMENTACIÓ 
 
L’entitat te l’obligació d’aportar còpia de la documentació esmentada al sistema de 
facturació sempre que el CatSalut ho demani i sempre en un termini no superior a tres 
setmanes des de la data de reclamació dels justificants.. 
 
6. RATIFICACIÓ 
 
Conforme amb el que preveu l’apartat 3 de l’acord del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut, de 27 de gener de 1993 de delegació de funcions d’aquest òrgan en el 
director del Servei, aquesta clàusula addicional està sotmesa a la ratificació del Consell 
esmentat. 
 
I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic.  
 
Gemma Craywinckel Martí  Jaume Durán Navarro 
Directora  Director general 
Servei Català de la Salut   Fundació Sanitària de Mollet 
 


