
FULL RESUM – VALIDACIÓ DELS CRITERIS DE SELECCIÓ

Utilitzant este model com guia, les Mútues participants hauran de desglossar els continguts de la seua

proposició,  a  manera  d'autobaremació  dels  criteris  de  selecció,  i  la  referència  numerada  a  la

documentació que s'aporta per a acreditar cada apartat.

En  els  apartats  d'observacions,  les Mútues  participants  hauran  de  fer  constar  els  comentaris  i

aclariments que consideren oportuns per a facilitar la valoració de les ofertes.

A) CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA: REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓) SI NO

1. Reserva d'Estabilització per Contingències Professionals. Disposa de la reserva legal

Acredita per mitjà d'auditoria (BOE)

2. Reserva d'Estabilització per Contingències Comunes. Disposa de la reserva legal

Acredita per mitjà d'auditoria (BOE)

Relació de Documentació que s'aporta. 

Observacions

B) CRITERIS DE QUALITAT ASSISTENCIAL. 40%  Fins a 400 punts REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓)  

I PUNTUAR CRITERI SI ÉS EL CAS

SI NO

3.  Centres  Assistencials  Ambulatoris Propis i  Concertats  a la  província  de

València. Máxim 200 punts.

3.1. Requisits dels Centres Assistencials Ambulatoris: 3.1.a) Horari 8 h Lu a Vi

3.1.b) Personal mínim: 

Metje + Infermer + Fisioterapeuta (Horari mínim 4 hores)

Aporta Certificat d'inscripció com a Centre, Servei o Establiment Sanitari

en la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, on conste la 

titularitat.

Si és el cas, aporta Concert.

Justifica el personal en plantilla per mitjà de TC2, Contracte de treball i 

còpia del Títol. 

En cas de Centres no propis, aporta documentació legal justificativa.

3.2. Proximidad territorial. 3.2.a. Disponibilitat de Centre Assistencial Ambulatori a una distància 

igual o inferior a 10 km de cada un dels centres de treball del Consorci 

es puntuarà (PT1):

• Propis (P): 6 punts.

• Concertats amb solució administrativa (CCS): 6 punts.

• Concertats sense solució administrativa (CSS): 4 punts.

3.2.b. Disponibilitat de Centre Assistencial Ambulatori a una distància 

igual o inferior a 20 km i superior a 10 km de cada un dels centres de 

treball del Consorci es puntuarà (PT2):

• Propis (P): 5 punts.

• Concertats amb solució administrativa (CCS): 5 punts.

• Concertats sense solució administrativa (CSS): 3 punts.

3.2.c. Disponibilitat de Centre Assistencial Ambulatori a una distància 

igual o inferior a 30 km i superior a 20 km de cada un dels centres de 

treball del Consorci es puntuarà (PT3):

• Propis (P): 4 punts.

• Concertats amb solució administrativa (CCS): 4 punts.

• Concertats sense solució administrativa (CSS): 1 punts.



PARC Localitat  Centre

Ambulatori

Punts per 

Tipus de Centre

PT1, 2 o 3

P, CCS o CSS

Máxim 108 punts

3.3. Horari 

Obertura 

8-12 h /D  0.75p

8 h / SA o DO 1p

12-24 h /D  1,25p

Máxim 22 punts

3.4. Personal Addicional

Metge, Infermer o 

Fisioterapeuta.

0,025 punts /h setmana

3..5. Pers. Fac. Espec.

Radiodiagnòstic 

0.35p per Centre

FE Rehabilit i FE COT

0.05p / h sem 

Màx 2 punts /FE

Máxim 40 puntos

3..5. Sistema Telemàtic que

permet prestació del servei 

encara en absència del FE.

1 punt.

Acredita CCS Aporta Justificació S/N Aporta Justificació S/N Aporta Procediment S/N

SAGUNT

POBLA DE FARNALS

MONCADA

PATERNA

BURJASSOT

L´ELIANA

TORRENT

SILLA

CATARROJA

GANDÍA

CULLERA

OLIVA

ALZIRA

XÁTIVA

ONTINYENT

REQUENA

CHIVA

CENTRAL (VALENCIA)

Sub-Totals

Fins a 108 punts
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4.  Centres  Hospitalaris per  a  l'assistència d'urgències,  realització  de  proves

complementàries, hospitalització i cirurgia a la província de València. Máxim 10

punts

Per cada Centre 10 punts

Puntuació Màxima 10 punts

Disposa dels Serveis de:

-Oftalmologia

-Cardiologia

-Otorinolaringologia

-Pneumologia

-Dermatologia

-Neurologia

Aporta Autorització Ministerial

5.  Centres Hospitalaris per  a  l'assistència d'urgències,  realització  de  proves

complementàries, hospitalització i cirurgia a nivell estatal. Máxim 75 punts

Per cada Centre 10 punts

Puntuació Màxima 30 punts

Per Unitat Especialitzada 3 punts

Segon i Següents 2 punts

Ubicació en Comunitat Valenciana 1 punt addicional per Unitat

Per compromís d'assistència:

• Abans de 24 h  1 punt

• Entre 24 i 48 h 0.5 punts

• Entre 48 i 72 h 0.25 punts

Puntuació Màxima 45 punts

Aporta Autorització Ministerial

Disposa de les següents Unitats Especialitzades: Unitat de Rehabilitació Cardíaca

Unitat de Cirurgia de Mà

Unitat de Cremats

Unitat de Valoració del Dany Corporal

Unitat de Valoració Funcional Biomecànica

Unitat de Valoració Psicosocial

Unitat de Conductes Addictives

Altres Unitats Especialitzades

Aporta Protocol per a Assistència al Personal en estes Unitats

6. Disponibilitat d'Unitats Sanitàries Especialitzades. Máximo 50 punts Per Unitat Especialitzada 3 punts

Segon i Següents 2 punts

Ubicació en Comunitat Valenciana 1 punt addicional per Unitat

Per compromís d'assistència:

• Abans de 24 h  1 punt

• Entre 24 i 48 h 0.5 punts

• Entre 48 i 72 h 0.25 punts

Puntuació Màxima 50 punts

Unitat d'Assistència Psicosocial amb Suport Psicològic Intervinents.

Unitat de Rehabilitació Cardíaca

Unitat de Cirurgia de Mà

Unitat de Cremats

Unitat de Valoració del Dany Corporal

Unitat de Valoració Funcional Biomecànica

Unitat de Valoració Psicosocial

Unitat de Conductes Addictives

Altres Unitats Especialitzades

Aporta Protocol per a Assistència al Personal en estes Unitats

Aporta Autorització Ministerial o d'Autoritat Sanitària.

7. Disponibilitat de Servei d'Ambulàncies 24 hores. Máxim 20 punts • TNA 5 punts

• SVB 10 punts

• SAMU 20 punts

8. Telèfon d'assistència 24 hores. Máxim 10 punts. • Específic per a empleats del Consorci 10 punts

• No específic 5 punts



9. Assistència Sanitària fora de la província de València. Máxim 10 punts. Aporta protocol d'assistència sanitària

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Disponibilitat de Centres Assistencials

• Temps requerit per a l'Assistència

• Trasllat si és el cas de l'Accidentat

• Sistemàtica de la Comunicació Administrativa

Millor Oferta 10 punts

Segona Millor Oferta 5 punts

Tercera Millor Oferta 1 punt

Resta 0 punts

10. Assistència Sanitària fora d'Espanya. Máxim 10 punts. Aporta protocol d'assistència sanitària

Aporta extracte de la pòlissa d'assegurança si és el cas

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Temps requerit per a l'Assistència

• Trasllat si és el cas de l'Accidentat

• Sistemàtica de la Comunicació Administrativa

Millor Oferta 10 punts

Segona Oferta 5 punts

Tercera Oferta 1 punt

Resta 0 punts

11. Pròtesi i Ajudes Tècniques. Máxim 15 punts. Aporta protocol específic que ho regula

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Amplitud de la cobertura d'esta prestació

• Sistemàtica administrativa per a la seua sol·licitud

Millor Oferta 15 punts

Segona Millor Oferta 10 punts

Tercera Millor Oferta 5 punt

Resta 0 punts 
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C) GESTIÓ DE CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS.  7.5% Fins a 75 punts REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓)  

I PUNTUAR CRITERI SI ÉS EL CAS

SI NO

12. Comissió de seguiment en la gestió de contingències professionals Aporta proposta Comissió de Seguiment

13. Procediments de gestió de contingències professionals.

13.1. Documentació. Máxim 20 punts. Aporta:

• Procediment de derivació de contingències comunes.

• Procediment de gestió de sospita de malaltia professional.

• Procediment de gestió de prestació de risc durant embaràs 

i lactància.

• Procediment de gestió de prestació per atenció de menors 

per malaltia greu.

• Procediment de determinació de contingències.

• Procediment d'impugnació d'alta mèdica per contingència 

professional.

• Procediment de sol·licitud de prestacions especials.

Es valorarà complementàriament fins 20 punts la presentació d'altres 

procediments

13.2. Millores. Máxim 40 punts.

Es valorarà complementàriament l'existència de:

Procediment de Comunicació Administrativa Telemàtica de les 

assistències sanitàries realitzades:

• Abans de 3 hores 20 punts

• Abans de 6 hores 15 punts

• Abans de 12 hores 10 punts

• Entre 12 i 24 hores 5 punts

Posada a disposició d'aplicacions o sistemes de comunicació propis de 

la Mútua que milloren la coordinació administrativa.

20 punts

13.3. Segona opinió mèdica Presenta Procediment de gestió de segona opinió mèdica

15 punts.
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D)GESTIÓ DE CONTINGÈNCIES COMUNES.  7.5% Fins a 75 punts REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓)  

I PUNTUAR CRITERI SI ÉS EL CAS

SI NO

14. Comissió de seguiment en la gestió de contingències comuns Aporta proposta Comissió de Seguiment

15. Procediments de gestió de contingències comunes.

15.1. Documentació. Máximo 20 punts Aporta:

• Procediment de gestió, control i seguiment de contingència 

comuna.

• Procediment d'actuació davant d'incompareixença.

• Procediment de gestió d'actuacions sanitàries d'urgència, 

avanç de proves, intervencions i processos de recuperació 

funcional d'empleats de baixa per contingència comuna.

Se valorará complementariamente hasta 20 puntos la presentación de 

otros procedimientos

15.2. Millores. Máximo 40 punts. S'aporta certificació del nombre de processos de baixa per Contingència 

Comuna coberts per la Mútua durant l'any 2016 a València

S'aporta certificació del cost destinat per la Mútua i els seus centres 

concertats o mancomunats a l'avanç proves diagnòstiques i 

complementàries, consultes d'especialitats i realització d'intervencions 

quirúrgiques en processos de contingències comunes durant 2016 a 

València.

Es valorarà proporcionalment considerant la Mútua que haguera destinat majors

recursos en relació amb el núm. de processos de baixa per cont. comú

Assignant a la primera 40 punts

A la segona 30 punts

A la tercera 20 punts

A la quarta 10 punts

A la quinta 5 punts

A la resta 0 punts

15.3. Segona opinió mèdica. Presenta Procediment de gestió de segona opinió mèdica

15 punts.
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E) ASSESSORAMENT I COL·LABORACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA PREVENTIVA.

15% Fins a 150 punts

REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓)  

I PUNTUAR CRITERI SI ÉS EL CAS

SI NO

16. Suport tècnic al Consorci. Máxim 125 punts

Es valorarà fins a un màxim de 75 punts la disponibilitat de suport tècnic en matèria

tècnica i jurídica al Consorci orientat a:

Es valorarà amb 10 punts cada proposta que aporte valor

fins a un màxim de 75 punts

• Realització d'informes sobre factors de risc i mesures 

preventives, riscos emergents i riscos prevalents.

• Assistència tècnica a l'Equip Mediador per al tractament de

qüestions relatives a assetjament laboral, sexual o per raó 

de sexe en el treball.

• Assessorament al Comité de Seguretat i Salut

• Assistència social, orientació i readaptació professional.

• Informació en matèria preventiva sobre criteris de selecció 

de personal

• Actualització normativa en matèria preventiva i de 

seguretat social.

Es valorarà:

• núm. de tècnics propis de la Mútua 

• núm. d'empreses associades a la Mútua (a data fi termini sol·licituds)

considerant el ràtio Tècnics / Empreses associades

fins a un màxim de 50 punts

S'assignaran 50 punts a la Mútua amb millor ràtio

40 punts a la segona

30 punts a la tercera

20 punts a la quarta

10 a la quinta.

0 punts a la resta

Aporta núm. Tècnics, TC2, Contracte de Treball, Titulacions i 

Especialitats

Aporta núm. d'empreses associades

17. Presència en el sector dels SPEIS. Máxim 25 punts.

Es valorarà proporcionalment considerant el nombre d'empleats pertanyents a SPEIS

associats a la Mútua per a la cobertura de contingències professionals en 2016

S'assignaran 25 punts a la millor oferta

15 punts a la segona

5 punts a la tercera

0 punts a la resta
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F) ACCIONS DE FORMACIÓ, INFORMACIÓ,  SENSIBILITZACIÓ I  DIVULGACIÓ.

20% Fins a 200 punts.

REQUISIT            (MARCAR SI o NO ✓)  

I PUNTUAR CRITERI SI ÉS EL CAS

SI NO

18. Informació Estadística i Estudis de Sinistralitat: Máxim 10 punts Constituirà un requisit per a les Mútues aportar mensualment informació

estadística i estudis de sinistralitat relatius a les cobertures de 

contingències professionals i la gestió de contingències comunes.

Es valorarà per la comissió de valoració la proposta de millores en este 

apartat amb fins a 10 punts.

19. Suport al Consorci per inclusió en plans d'actuació preferent de l'INVASSAT.

Máxim 5 punts.

Es valorarà la presentació de propostes de programa per a 

l'assessorament i suport en cas d'inclusió del Consorci en plans 

d'actuació preferent de l'INVASSAT amb fins a 5 punts.

20. Accions formatives. Máxim 40 punts. Aporta memòria explicativa de cada acció proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Idiomes

• Destinataris

• Calendarización

• Modalitat

• Avaluació

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Contingut de les accions formatives propostes

• Especificitat

• Forma d'impartició

• Certificabilidad pel SPRL del Consorci

Assignant:

40 punts a la millor oferta

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a les restants ofertes

21. Disponibilitat de materials formatius i de divulgació. Máxim 40 punts Aporta memòria explicativa de cada actuació proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Idiomes

• Destinataris

• Calendarización

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Contingut dels materials

• Especificitat

• Format

• Idioma

• Possibilitat de difusió entre els empleats del Consorci

Assignant:

40 punts a la millor oferta

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a les restants ofertes

22.  Realització  de campanyes  informatives  sobre  riscos específics,  seguretat

viària, i riscos emergents. Máxim 40 punts.

Aporta memòria explicativa de cada actuació proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Idiomes

• Destinataris

• Calendarización

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Número i Contingut de les campanyes proposades

• Destinataris

• Idioma

• Seguiment entre els empleats del Consorci

Assignant:

40 punts a la millor oferta

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a les restants ofertes

23.  Realització  de  Projectes   I+D+I  en  l'àmbit  de  les  lesions  múscul-

esquelètiques i la seua prevenció. Máximo 40 punts.

Aporta memòria explicativa de cada actuació proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Destinataris

• Calendarización

• Transferència esperada dels resultats

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Contingut del projecte

• Especificitat

• Participació i impacte sobre el personal operatiu

• Transferència dels resultats al Consorci

Assignant:

40 punts a la millor oferta

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a les restants ofertes



24.  Realització  de  Campanyes  de  Prevenció  Sanitària:  Tabaquisme,  Càncer,

Sobrepés, Estrés, Alimentació saludable, Vacunacions. Máximo 40 punts.

Aporta memòria explicativa de cada actuació proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Destinataris

• Calendarización

• Resultats esperats

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Número i contingut de les campanyes proposades

• Destinataris

• Idioma

• Seguiment entre els empleats del Consorci

Assignant:

40 punts a la millor oferta

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a les restants ofertes

25. Altres actuacions. Máxim 10 punts.

Del tipus de:

• Plataforma online per a la formació en prevenció de riscos laborals dels

empleats del Consorci.

• Bases de dades online sobre normativa legal i tècnica en matèria de

prevenció de riscos i seguretat social.

• Sistema  Telemàtic  de  comunicació  administrativa  (altes,  baixes,

assistències)

• Servei d'Atenció al Pacient (relatiu a la gestió sanitària dels processos,

història i informació sanitària)

• Programa de difusió de bones pràctiques preventives per a Directius i

Comandaments Intermedis.

• Programa de lliçons apreses en matèria de seguretat i salut.

• Programa d'investigació d'accidents, incidents.

• Programa de seguretat en màquines i equips de treball.

• Sistema d'ajuda per a la selecció d'equips de protecció individual.

• Aplicacions informàtiques i apps per a la gestió d'absències.

Aporta memòria explicativa de cada actuació proposada que incloga:

• Objectius

• Continguts

• Materials

• Idiomes

• Destinataris

• Calendarización

• Resultats esperats

Es valorarà proporcionalment considerant:

• Número i contingut de les campanyes proposades

• Destinataris

• Idioma

• Seguiment entre els empleats del Consorci

Assignant:

10 punts a la millor oferta

5 punts a la segona

1 punt a la tercera

0 punts a les restants ofertes
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G) AJUDES SOCIALS I PRESTACIONS ESPECIALS. 10% 100 Punts.

26. Ajudes socials i prestacions especials. Máxim 100 punts.

Del tipus de:

• Ajudes tècniques

• Ajudes per estat de necessitat

• Ajudes per defunció

• Ajudes de formació externa

• Gastos extraordinaris per hospitalització o tractaments

• Pròtesi

• Ajudes per a vehicles

• Ajudes per a vivendes

• Altres

Per a la valoració d'estes ajudes socials i prestacions especials es 

tindran en compte: 

• El nombre de treballadors/as socials en plantilla.

• El nombre d'ajudes socials i prestacions especials 

concedides.

• L'import total de les ajudes socials i prestacions especials 

concedides.

En 2016

26.1. Treballadors/es socials. Máxim 20 punts. S'aporta:

• Nombre de Treballadors/as o Assistents Socials en plantilla

a la província de València en 2016, 

• Nombre de treballadors protegits en contingències 

professionals en el mateix àmbit i període.

Es valorarà el Millor ràtio:

núm. de treballadors socials / núm. de treballadors protegits cont. professionals

S'assignarà :

20 punts a la Mútua amb millor ràtio

10 punts a la segona

5 punts a la tercera

0 punts a la resta

26.2.  Nombre  d'ajudes  socials  i  prestacions  especials  concedides.  Máxim 40

punts.

S'aporta:

• Nombre d'ajudes socials i prestacions especials concedides

durant 2016 a la província de València, 

• Nombre de treballadors protegits en contingències 

professionals per al mateix període i àmbit.

Es valorarà el Millor ràtio:

núm. d'ajudes concedides / núm. de treballadors protegits cont. professionals

S'assignarà :

40 punts a la Mútua amb millor ràtio

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a la resta

26.3.  Import  d'ajudes  socials  i  prestacions  especials  concedides.  Máxim  40

punts.

S'aporta:

• Import de les ajudes socials i prestacions especials 

concedides en l'àmbit de la província de València durant 

2016

• Nombre de treballadors protegits en contingències 

professionals durant 2016 en el mateix àmbit.

Es valorarà el Millor ràtio:

import d'ajudes i prestacions / núm. de treballadors protegits cont. prof.

S'assignarà :

40 punts a la Mútua amb millor ràtio

30 punts a la segona

20 punts a la tercera

10 punts a la quarta

0 punts a la resta
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