
   

Exàmens de Salut Laboral - 2014    

   

Introducció 
Els exàmens de salut laboral formen part de la vigilància de la salut, tal com 
estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
Aquests tenen per objecte la vigilància periòdica de l’estat de salut en funció 
del riscos inherents al treball. 
 
Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors es duran a 
terme respectant sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de les persones 
treballadores i a la confidencialitat de la informació relacionada amb el seu 
estat de salut  

En què consisteix un examen de salut laboral? 

Un examen de salut laboral consisteix en una valoració de l'estat de salut del 

treballador, mitjançant una exploració física i unes proves especifiques 

complementàries que poden variar en funció dels riscos laborals a què estigui 

exposat. 

 

Els reconeixements mèdics es poden realitzar, d'acord amb protocols 

específics oficials, amb la següent periodicitat: 

· Personal administratiu i tècnic del Departament (que no estigui sotmès 

a torns de nit): la periodicitat de l'examen de salut és cada tres anys 

(triennal).  

· Personal operatiu del cos de Bombers i del cos de Mossos d’Esquadra i 

d’altre que es-tigui sotmès a torns: la periodicitat de l'examen de salut 

és anual.  

Àmbit d’aplicació 

Tot el personal del Departament d'Interior. 

Període establert per als exàmens de salut laboral 

Es preveu la realització dels exàmens de salut laboral des del 4 d'agost de 

2014 fins al 31 de desembre de 2014. 

 

Es podrà sol·licitar cita per realitzar l’examen de salut laboral des del 4 

d'agost de 2014 fins al 15 d'octubre de 2014, 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 treballador: 

· A les unitats bàsiques de salut del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals (servei de prevenció propi) del Departament Interior, 

ubicades a Barcelona i Lleida.  



· Al servei de prevenció aliè EGARSAT SP, entitat homologada i 

contractada com a servei de prevenció extern per dur a terme els 

exàmens de salut al personal del Departament d’Interior de Girona i 

Tarragona (i al cos de Bombers de Barcelona).  

· Excepcionalment, per motius de dispersió geogràfica, es preveu 

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 (a sol·licitud d’un mínim de 16 treballadors).  

Sol·licitud i citació dels exàmens de salut laboral 

El treballador interessat a 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. Les dades de cada centre coordinador es troben a 

la taula següent. 

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

Barcelona 

Operatius Mossos 
d’Esquadra  
Personal Administratiu 

Personal Tècnic 

Servei de prevenció propi 
Departament d’Interior 
c. Diputació, 353 

08009 - Barcelona 

eessbcn@gencat.cat 

Servei de prevenció propi 
Departament d’Interior 
c. Diputació, 353 

08009 - Barcelona 

Barcelona 

Operatius cos de 
Bombers 

EGARSAT SP 

revisionsbarcelona@egarsatsp.es 

Barcelona 
Calella de la Costa 
Cerdanyola 
Cornellà 
Granollers 
Igualada 
la Garriga 
les Franqueses del Vallès 
Llinars del Vallès 
Manlleu 
Manresa 
Martorell 
Mataró 
Mollet del Vallès 
Montcada i Reixac 
Palau-solità i Plegamans 
Pineda de Mar 
Ripollet 
Rubí 
Sabadell 
Sant Cugat del Vallès 
Sant Quirze del Vallès 
Sant Vicenç dels Horts 
Santa Coloma de Gramenet 
Santa Perpètua de Mogoda 
Terrassa 
Vic 
Vilafranca del Penedès 

Girona 

Tots els treballadors 

EGARSAT SP 

revisionsgirona@egarsatsp.es 

Banyoles  
Blanes 

Figueres 

Girona 



Lloret 
Olot 
Palamós 

Platja d’Aro 

Ripoll 
Sant Feliu de Guíxols 

Sils  

Lleida 

Tots els treballadors 

Servei de prevenció propi 
Departament d’Interior 
c. Vallcalent, 1 4rt D 

25006 - Lleida 

examensalut.lleida@gencat.cat 

Servei de prevenció propi 
Departament d’Interior 
c. Vallcalent, 1 4rt D 

25006 - Lleida 

Tarragona 

Tots els treballadors 

EGARSAT SP 

revisionstarragona@egarsatsp.es  
Amposta 

el Vendrell 
Montblanc 

Reus 

Tarragona 

Tortosa 

Valls 

 

Les dades que el treballador ha de facilitar en el correu electrònic són les 

següents: 

· Nom i cognoms  

· NIF  

· Nom empresa: Departament d'Interior  

· Direcció General o organisme de procedència (DGP, DGPEIS, SCT, ...)  

· Lloc de treball (localitat, cos operatiu, personal tècnic, personal 

administratiu, ...)  

· Lloc on es vol realitzar l'examen de salut  

· Telèfon mòbil  

A partir de la rebuda de 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. 

 

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. 

· En el cas dels exàmens de salut laboral realitzats a la unitat bàsica de 

salut del servei de prevenció propi, es remetrà al treballador per 

correu electrònic en arxiu PDF, amb autorització prèvia del treballador, 



que haurà de signar i lliurar a la unitat bàsica de salut.  

· Em el cas dels exàmens de salut laboral realitzats al Servei de 

Prevenció aliè EGARSAT SP, es remetrà al treballador per correu 

electrònic en arxiu PDF, amb autorització prèvia del treballador que 

haurà de signar i lliurar a EGARSAT SP. 

Si per qualsevol motiu no és possible mitjançant correu electrònic, el 

treballador els podrà recollir 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 

està de baixa mèdica (per contingència comuna o laboral). Tampoc es 

podrà fer si es troba 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 mateix centre mèdic. En el cas 

dels exàmens de salut de Lleida el treballador portarà una mostra 

d’orina de la primera hora del matí.  

· Anar en dejú a la revisió amb un mínim de quatre hores. Si disposa 

d’alguna analítica recent, és convenient portar-la. 

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

· Informes mèdics de malalties anteriors.  

· La cartilla de vacunacions, en el cas del personal operatiu de Mossos 

d’Esquadra i del personal operatiu de Bombers.  

· 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. 

 

    

    

   
 

 




