ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Us volem recordar si patiu algun problema de salut que us impedeixi realitzar alguna
de les funcions policials assignades podeu demanar una adaptació del lloc de treball.
El servei de Vigilància de la Salut del Departament d’Interior és l’únic que pot
instar a la DGP a adaptar-nos el lloc de treball.
Per fer-ho caldrà demanar visita (adjuntem sol·licitud de consulta) i presentar-la
juntament amb la documentació mèdica disponible.
Un cop visitats, Vigilància de la Salut enviarà un informe de recomanacions a la DGP
per l’adaptació del vostre lloc de treball.
L’adaptació del lloc de treball arribarà via jeràrquica a la vostra destinació per la seva
aplicació.

A tot això, us volem informar que:
Estem rebent queixes de vulneracions de les adaptacions dels llocs de treball per part
de comandaments amb el vist-i-plau de la Dra. Santaulàlia, responsable de
seguiment i valoració mèdica de la DGP, que assessora i interpreta amb intenció
restrictiva les recomanacions mèdiques que signa Vigilància de la Salut.
Per això, si algú pateix la vulneració de l’adaptació del lloc de treball, feu Nota
Informativa i comuniqueu-lo al CAT per denunciar-ho als responsables de la DGP i de
la Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior i la valoració per prendre
accions legals.
Farts de perversió, impunitat i de paràsits.

Jaume Gustems
Delegat de Prevenció

CATalunya, novembre de 2013
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Sol·licitud de valoració per motius de salut per part del Servei de Prevenció
de Riscos Laborals
Dades personals
Nom i cognoms

NIF

Adreça (carrer o plaça, núm., pis)

Codi postal

Localitat

Telèfon particular mòbil/fix

Servei o centre de treball
Categoria

Unitat directiva
Situació laboral

Telèfon del centre de treball

Motivació de la sol·licitud
Causes que motiven la sol·licitud i que, a parer vostre, són incompatibles amb la vostra capacitat funcional

Informes i/o proves mèdiques que adjunteu *

Procedència de la documentació mèdica
Asepeyo
Egara
ICS
Altres
Signatura

Data
* El dia que tingueu concertada la visita amb el metge/essa, caldrà que li lliureu una còpia de totes les proves mèdiques
que us hagin fet (RX, TAC, analítiques, informes d’intervencions quirúrgiques, ressonàncies, etc.). Si no podeu adjuntar
cap document, feu esment dels informes i/o les proves que aportareu.

Generalitat de Catalunya
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Instruccions
1. Cal emplenar tots els camps del formulari.
2. La sol·licitud de valoració per motius de salut per part del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals s’ha d’acompanyar dels informes mèdics/ proves diagnòstiques que
es considerin necessaris relacionats amb la malaltia per la qual es demana aquesta
valoració. Aquest informes han d’anar signats per metges de la sanitat pública,
concertada o privada. Si el treballador/a no pot enviar els informes / proves,
aquests s’hauran d’aportar quan sigui visitat per la Unitat Vigilància de la Salut.
3. Enviament dels informes:
a. Per correu electrònic: consulta@gencat.cat
Si el treballador/a opta per enviar la petició per mitjà del formulari de sol·licitud
de valoració, pot enviar els informes i/o les proves escanejats adjunts al correu
electrònic.
Aquest correu electrònic és propietat de la Unitat de Vigilància de la Salut del
Departament i el tractament de les dades que es reben el fa el personal sanitari
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
b. Per correu o valisa interna del Departament.
Si el treballador/a opta per l’enviament per correu o valisa interna, ho ha de fer
en sobre tancat, per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques.
La sol·licitud s’ha d’adreçar a:
Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
SG de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Diputació 355, 3a planta
08009 Barcelona

