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NOTIFICACIÓ: 

 
Segons el Departament d’Interior les 

revisions mèdiques estan aturades fins 

a nova ordre. 

 

Sembla ser que tornarem al sistema de 
fer la campanya periòdica pel setembre 

i per territoris. 

 

Ja us heu fet la revisió mèdica? 

 
 

Companys/es, 

 

Cal recordar que tenim a disposició els serveis mèdics per tal de fer-nos la revisió mèdica anual 

que el Departament d’Interior posa a disposició dels treballadors. 

 

Per sol·licitar l’examen mèdic disposem dels següents centres per províncies: 
 

A Barcelona: 
 
CAP REC COMPTAL 
C/ Davant del Portal Nou, s/n (a prop de l’Arc de Triomf) 
08003 Barcelona 

 
Podeu concertar visita trucant de dll. a dv., de 9 a 15 h a: 
Tel. 93 268 44 72 
Tel. 638 683 315 
 
També per correu electrònic a: 
barcelonarevisions.bcn.ics@gencat.cat 
Indicant:  
Nom i cognoms, DGP, lloc de treball, telèfon de contacte i telèfon de la feina. 
Us trucaran. 
 
Cal dur targeta sanitària Catsalut i dni. 
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A Girona: 

 
Centres Labarsalus 
Podeu concertar visita trucant de dll. a dv., de 8:30 a 14:30 h a: 
Tel. 972 233 283 
 
També per correu electrònic a: 
programacio.girona@laborsalus.com 
Indicant:  
Nom i cognoms, DGP, lloc de treball, telèfon de contacte i telèfon de la feina. 
Us trucaran. 
 
Cal dur el dni. 

 
 

A Tarragona: 
 
Centres Asepeyo 
Podeu concertar visita trucant de dll. a dv., de 8 a 15 h a: 
Tel. 93 368 80 11 
 
També per correu electrònic a: 
citaciones0876@spasepeyo.es 
 
Indicant:  

Nom i cognoms, DGP, lloc de treball, telèfon de contacte i telèfon de la feina. 
Us trucaran. 
 
Cal dur el dni. 

 
 

A Lleida: 

 
Serveis Territorials d’Interior 
C/ Vallcalent, 1, 4a. 
25006 Lleida 
 
Podeu concertar visita trucant de dll. a dv., de 13 a 15 h a: 
Tel. 973 032 900 
 
També per correu electrònic a: 
examensalut.lleida@gencat.cat 
 
Indicant:  
Nom i cognoms, DGP, lloc de treball, telèfon de contacte i telèfon de la feina. 
Us trucaran. 
 
Cal dur targeta sanitària Catsalut i dni. 

 
 

També a la Vall d’Aran: 
 
Centres Asepeyo 
Podeu concertar visita trucant de dll. a dv., de 8 a 15 h a: 
Tel. 93 368 80 11 
 
També per correu electrònic a: 
citaciones0876@spasepeyo.es 
 
Indicant:  
Nom i cognoms, DGP, lloc de treball, telèfon de contacte i telèfon de la feina. 
Us trucaran. 
 
Cal dur el dni. 

 
 

Tota aquesta informació la teniu a: 

 

https://extranetdgp.gencat.cat 
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