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EXÀMENS DE SALUT 
 
 

 
Companyes/s, 
 
Cal recordar-vos que els exàmens de salut 2013 ja es poden 
realitzar des de l’1 d’octubre. Consulteu el Portal de la DGP o els 
documents que adjuntem a continuació. 
 
Respecte a la confidencialitat dels vostres resultats, aquests 
queden dipositats i en custòdia de Vigilància de la Salut. 
 
Comproveu quan feu la revisió mèdica que el full que signeu de 
confidencialitat i comunicació de resultats va adreçat única i 
exclusivament a Vigilància de la Salut. 
 

 

 

 

 

 

 

CATalunya, octubre de 2013 
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Exàmens de Salut Laboral - 2013 

 

Introducció: 

Els exàmens de salut laboral formen part de la Vigilància de la Salut com està previst a la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i estan dirigits a avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors i verificar si aquest estat de 
salut pot constituir un perill per al treballador mateix o per a altres persones relacionades amb 
el seu entorn laboral. 

Així doncs, els exàmens de salut laboral són una bona estratègia per a la prevenció precoç de 
possibles danys a la salut relacionats amb el treball.  

 

En què consisteix un Examen de Salut Laboral? 

Un examen de salut laboral consisteix en una exploració sobre l’ estat de salut del treballador, 
una exploració física específica i unes proves complementàries que poden variar en funció dels 
riscos laborals als que estigui exposat. 

Aquestes proves complementàries poden consistir en: analítica de sang i orina, audiometria 
(estudi auditiu), test visual, tensió arterial, pes i talla, espirometria (estudi de la funció 
respiratòria) i electrocardiograma (en funció de protocol mèdic). Es poden realitzar altres proves 
segons ho indiqui el protocol mèdic lligat als riscos del lloc de treball. 

Tot això es durà a terme respectant sempre el dret de la intimitat i la dignitat del treballador/a i a 
la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu estat de salut.  

 

Àmbit d’aplicació: 

Tot el personal del Departament d’Interior. 

 

Període establert pels Exàmens de Salut Laboral: 

Està prevista la realització dels exàmens de salut laboral des de l’1 d’octubre de 2013 fins el 31 
de desembre de 2013. 

Es podrà sol·licitar cita per realitzar l’examen de salut laboral des de l’1 d’octubre de 2013 fins 
el 15 de desembre de 2013, inclòs. 

 

Lloc de realització dels Exàmens de Salut Laboral: 

Enguany, els exàmens de salut laboral es realitzaran, en funció de l’àmbit territorial on s'ubiqui 
el centre de treball del/la treballador/a: 

 A les Unitats Bàsiques de Salut del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (servei 
de prevenció propi) del Departament d’Interior, ubicades a Barcelona i Lleida. 

 Al Servei de Prevenció aliè EGARSAT SP, entitat homologada i contractada com a 
servei de prevenció extern per a dur a terme els exàmens de salut al personal del 
departament d’Interior de Girona i Tarragona (així com al Cos de Bombers de 
Barcelona).  

 Excepcionalment, per motius de dispersió geogràfica, està previst facilitar Unitats 
Mòbils, mitjançant el Servei de Prevenció aliè EGARSAT SP, que es desplaçaran a 
la localitat on s’ubiqui el centre de treball o en una localitat propera en funció del 
nombre de treballadors interessats. 

 

Sol·licitud i citació dels Exàmens de Salut Laboral: 

A continuació, amb l’objectiu d’agilitzar el bon desenvolupament dels exàmens de salut laboral, 
s’adjunta informació sobre el procediment per a la sol·licitud de cita, facilitant les dades de 
contacte dels diferents centres mèdics. 
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El/la treballador/a interessat en fer l’examen de salut laboral haurà de posar-se en contacte 
mitjançant correu electrònic adreçat al centre mèdic que sigui més proper al centre de treball. 

Trobaran les dades de cada centre coordinador en la següent taula: 

 

Àmbit territorial Centre coordinador de la cita Centres on realitzar 
l’ESL 

Barcelona 
Operativa Mossos d’Esquadra  
Personal Administratiu 
Personal Tècnic 

* SPP Departament d’Interior 
C/ Diputació, 353 
08009 - Barcelona 
eessbcn@gencat.cat

SPP 
Departament d’Interior 
C/ Diputació, 353 
08009 - Barcelona 

Barcelona 
Operativa Cos de Bombers 

EGARSAT SP 
agubianes@egarsatsp.es

Barcelona 
Cerdanyola 
Cornellà del Llobregat 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Martorell 
Mataró 
Rubí 
Sabadell 
Terrassa 
Vic 
Viladecans 
Vilafranca del Penedès 
Vilanova i la Geltrú 

Girona 
Tots els treballadors 

EGARSAT SP 
girona@egarsatsp.es

Blanes 
Figueres 
Girona 
Olot 
Palamós 
Platja d’Aro 
Sant Feliu de Guíxols 
Sils 

Lleida 
Tots els treballadors 

* SPP Departament d’Interior 
C/ Vallcalent, 1 4rt D 
25006 - Lleida 
examensalut.lleida@gencat.cat

SPP Departament 
d’Interior 
C/ Vallcalent, 1 4rt D 
25006 - Lleida 

Tarragona 
Tots els treballadors 

EGARSAT SP 
agubianes@egarsatsp.es

Amposta 
Reus 
Tarragona 

 

*SPP: Servei de Prevenció Propi 

 
Les dades que el/la treballador/a ha de facilitar en el correu electrònic són les següents: 
 

- Nom i cognoms del treballador 
- NIF del treballador 
- Nom empresa (Departament d'Interior) 
- Direcció General o organisme de procedència (DGP, DGPEIS, SCT, ...) 
- Lloc de treball (localitat; operativa del cos, personal tècnic, personal administratiu, ...) 
- Telèfon mòbil  
 

Un cop rebuda la petició, el centre contactarà (per correu electrònic o telefònicament) amb el 
treballador amb l’objectiu de concretar la data i centre per fer l’examen de salut laboral. 

 

Tenint en compte l’alt nombre de persones que composen la plantilla del personal del 
Departament d’Interior i donada la complexitat del procediment, és molt important que es 
respectin els dies i llocs de citació. 

mailto:eessbcn@gencat.cat
mailto:agubianes@egarsatsp.es
mailto:girona@egarsatsp.es
mailto:examensalut.lleida@gencat.cat
mailto:agubianes@egarsatsp.es
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Si per motius laborals o personals el treballador ha de modificar la data assignada, serà 
necessari avisar el centre on s'ha programat la cita amb una antelació mínima de 48 hores, per 
tal que es faciliti una nova data de visita. 

 

Recepció dels resultats mèdics: 

Una vegada realitzat l’examen de salut laboral es lliurarà una còpia dels resultats. 

 Els exàmens de salut laboral realitzats a la Unitat Bàsica de Salut del Servei de 
Prevenció Propi:  

‐ Es remetrà al treballador/a per correu electrònic en arxiu PDF, prèvia 
autorització del treballador/a que haurà de signar i lliurar a la Unitat Bàsica de 
Salut. 

 Els exàmens de salut laboral realitzats al Servei de Prevenció aliè EGARSAT SP: 

‐ Es remetrà al treballador/a per correu electrònic en arxiu PDF, prèvia 
autorització del treballador/a que haurà de signar i lliurar a EGARSAT SP. 

Si per qualsevol motiu no és possible mitjançant correu electrònic, es podrà recollir pel/la 
treballador/a en el centre del servei de prevenció on s'hagi realitzat l'examen de salut laboral en 
un sobre tancat, confidencial, individual i al seu nom. 

 

Altres aspectes d’interès: 

- L’ examen de salut laboral no es podrà dur a terme si el treballador/a està de baixa mèdica 
(ja sigui per contingència comuna o laboral). Tampoc es podrà fer en aquells casos en què 
estigui en període de baixa maternal. 

- El treballador ha de portar el document d’identitat. 

- Si li cal correcció òptica, ha de portar l’element corrector (ulleres, lents de contacte, etc). 

- La mostra d'orina serà recollida en el propi centre mèdic.  

- Anar en dejú a la revisió amb un mínim de quatre hores. Si disposa d’alguna analítica 
recent es convenient portar-la. 

A més, si s’escau s’haurà d’aportar addicionalment: 

- Informes mèdics de malalties anteriors. 

- La cartilla de vacunacions. 

- En  cas de seguir algun tipus de tractament farmacològic, el nom del medicament. 

 

Finalment, informem que per a qualsevol incidència o consulta que no hagi estat resolta pels 
interlocutors del Servei de Prevenció Propi o d’EGARSAT SP, el treballador es pot adreçar al 
següent correu electrònic del Servei de Prevenció propi del Departament d’Interior: 
incidencies.eess@gencat.cat. 

 

mailto:incidencies.eess@gencat.cat



