
 

 
 

ACORD ENTRE SPASS I GREMIBCN  
ASSESSORAMENT DELS AGREMIATS SOBRE RISCOS LABORALS 

 
             2016 
 
El Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, en col·laboració amb SPASS, Servei de Prevenció Aliè en 
Seguretat i Salut Laboral, SL, acreditat amb el núm. SP-002/2000-G pel Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya com a servei de prevenció aliè en riscos laborals, ofereix a tots els seus 
associats la possibilitat de contractar de forma integral i preferencial un Servei de Prevenció Aliè que 
contempla la totalitat de les especialitats que determina la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Aquest conveni inclou el desenvolupament de les activitats tècniques i sanitàries (veure annex), així 
com l’ informació i formació necessària i obligatòria del personal 
 
Amb aquest concert les empreses associades al Gremi d’Instal·ladors compliran el preceptiu en quan 
a la Llei de Prevenció de Riscos laborals i aixó amb uns preus molt ajustats. 
 
 
TARIFA ESPECIAL PER LA  

Nº DE TREBALLADORS PREVENCIÓ TÈCNICA VIGILANCIA SALUT 
RECONEIXEMENT 

MEDIC 

AUTÓNOMO 120,7 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

1 a 3 248 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

4 a 6 372 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

7 a 10 496 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

11 a 14 620 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

15 a 19 744 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

20 a 23 868 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

24 a 27 992 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

28 a 31 1.116 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

32 a 35 1.240 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

36 a 39 1.364 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

40 a 43 1.488 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

44 a 47 1.612 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

48 a 51 1.736 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

52 o + 1.860 € 12 € per treballador 42 € per treballador 

Els preus de la prevenció tècnica son IVA no inclòs.  
La medicina del treball està exclosa de IVA 
  
FACTURACIÓ 
 
La facturació del contracte d’autònom, es realitza del total del 3 apartats. 
La  facturació dels altres contractes es fa segons la següent modalitat: 

 Els apartats Prevenció Tècnica i Vigilància de la Salut es realitzarà amb una sola 
factura. 

 La facturació i pagament dels reconeixements Mèdics es realitzaran una vegada es 
realitzin els reconeixements mèdics. 

 
Els pagaments s’efectuaran mitjançant rebut bancari de SPASS a l’empresa client en el seu número 
de compte. 



 

 
 
 
La prevenció tècnica inclou les activitats de les especialitats de Seguretat, Higiene Industrial, 
Ergonomia i psicosociologia aplicada. La medicina del treball inclou la vigilància de la salut i el 
reconeixement mèdic laboral específic amb analítiques i segons el protocol determinat en funció del 
lloc de treball. 
 
La petició d’aquest servei es farà mitjançant el full adjunt “PETICIÓ DE INFORMACIÓ DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ”, que s’haurà d’enviar degudament complimentat al mail recepcio@gremibcn.cat 
 
Una vegada rebuda la petició, el Servei de Prevenció SPASS es posarà en contacte amb l’empresa a 
fi de formalitzar el contracte e iniciar l’activitat preventiva. 
 
ANNEX 
 
En quan a les activitats tècniques, s’inclou: 
 
Assessorament, suport i realització del Pla General de Prevenció de Riscos Laborals; Avaluació 
General de Riscos; Planificació de l’activitat preventiva; Programació anual d’actuacions preventives; 
Elaboració del protocol d’actuació i de Coordinació d’Activitats empresarials; Disseny, programació i 
desenvolupament del Pla d’informació i consulta dels treballadors; Programació i desenvolupament de 
la formació sobre riscos generals i/o específics; Protocol d’anàlisi i realització de d’investigació 
d’accidents i malalties professionals; Disseny i manteniment de programes se seguiment estadístic de 
la sinistralitat registrada i factors de correcció; Memòria anual i Valoració de l’efectivitat de la 
integració de la prevenció de riscos en el Sistema General de Gestió de l’empresa; Control i revisió 
del sistema documental; Revisió periòdica de l’Avaluació de Riscos;Seguiment i Valoració de 
l’implantació de les activitats derivades de l’Avaluació; Elaboració del Pla d’emergència. 
 
No s’inclouen en el pressupost la presa de mostres, estudis de seguretat i ergonòmics específics, 
despeses analítiques de mostres ambientals o sanitaris. 
 
En quan a les activitats sanitàries, s’inclou: 
 

a) Vigilància de la Salut col·lectiva: Elaboració del programa específic de vigilància de la salut; 
Estudi epidemiològic dels resultats de la vigilància de la salut; Estudi de malalties i absències 
del treball per motius de salut dels treballadors; Investigació de danys; Programació, i 
desenvolupament de formació; Estudi i valoració dels riscos que puguin afectar a 
treballadores embarassades, a menors i a treballadors especialment sensibles a determinats 
riscos;Informació sanitària i col·laboracions amb el Sistema Nacional de Salut; Establiment de 
protocols de vigilància de la salut en funció dels riscos dels llocs de treball. 

 
b) Avaluacions de salut individual (reconeixements mèdics) amb protocols  específics: inicial o 

per canvi de lloc de treball o de tasques a realitzar per part del treballador; després 
d’absència prolongada per motius de salut; periòdics. Les proves que es fan dins dels 
reconeixements mèdics son:  

 
- Control visió 
- Audiometria 
- Espirometria basal 
- Electrocardiograma 
- Talla/pes 
- Exploració física complerta 
- Anàlisi sistemàtic de sang i orina 

No queden incloses en el present pressupost les analítiques específiques que es puguin derivar de la 
manipulació de productes tòxics, les del personal sotmès a risc biològic o qualsevol altre risc que 
requereixi d’una detecció analítica imprescindible per portar a terme la vigilància de la salut dels 
treballadors 

mailto:recepcio@gremibcn.cat


 

 
 

 
 

PETICIÓ D’INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
 

D’acord amb el conveni entre GremiBCN i SPASS                                    
 
 
 

NOM DE L’EMPRESA________________________________________________________ 
 
 
NIF_______________________________________________________________________ 
 
 
DOMICILI__________________________________________________________________ 
 
 
POBLACIO________________________________________________CP______________ 
 
 
TELÉFON__________________________________FAX____________________________ 
 
 
E-MAIL____________________________________________________________________ 
 
 
PERSONA DE CONTACTE____________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE TREBALLADORS________________________________________________ 
 
 
CENTRES DE TREBALL_____________________________________________________ 
 
 
GREMI AL QUE PERTANY____________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE SOCI__________________________________________________________ 
        
 
 
 
DATA                                                                                          SIGNATURA I SEGELL           

 


