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PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT  
OBLIGATORIETAT DELS EXÀMENS MÈDICS 
Codi: OSL-PR-010 Juliol 2018 (versió 2) 

 

1. OBJECTE 

La UdG garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del 
seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball. 

Aquesta vigilància només podrà portar-se a terme quan el treballador 
presti el seu consentiment. 

L’objecte del present procediment és establir i regular els supòsits en 
que s’exceptuï el caràcter voluntari de la vigilància periòdica del estat de 
salut dels treballadors de la UdG. 

2. LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

Llei 3/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció. 

Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
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3. VIGILÀNCIA DE LA SALUT  

La vigilància de la salut és un terme genèric que avarca procediments de 
recollida sistemàtica i anàlisi de dades de salut dels treballadors, 
relacionades amb el treball, amb l’objectiu d’avaluar la salut de les 
persones que treballen i detectar precoçment possibles alteracions. La 
seva aplicació, tant a nivell individual com col·lectiu, té com a finalitat la 
protecció i promoció de la salut dels treballadors. 

Els mitjans de valoració de la salut poden incloure exàmens mèdics, 
controls biològics, enquestes de salut, etc. 

La vigilància de la salut ha d’estar basada en evidències científiques 
contrastades i ha de ser específica per als factors de risc derivats del 
treball. 

4. EXÀMENS MÈDICS 

En aplicació de tot l’anterior la UdG ofereix a tots els seus treballadors la 
realització d’un examen mèdic individual que consta de dues parts, una 
amb un protocol comú per tots els treballadors i una altra amb un 
protocol específic en funció del lloc de treball que s’ocupa. 

La periodicitat per a la realització de l’examen de salut s’estableix en els 
protocols corresponents.  

5. EXECPCIONS 

S’exceptua el principi de voluntarietat de la vigilància de la salut 
periòdica en els següents supòsits: 

• Quan la vigilància de la salut sigui imprescindible per: 
- Avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut 

dels treballadors. 
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- Verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un 
perill per a ell mateix. 

- Verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un 
perill per als demés treballadors o per a altres persones 
relacionades amb la UdG. 

• Quan estigui establert en una disposició legal amb relació a la 
protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.  

Per condició de treball s’entén qualsevol característica d’aquell que 
pugui tenir una influència significativa sobre la generació de riscos per a 
la seguretat i la salut del treballador. 

S’estableix la obligatorietat de realitzar periòdicament exàmens de salut 
als següents treballadors de la UdG: 

- Exposats a Radiacions Ionitzants Categoria A (seran 
considerats de Categoria A aquelles persones, que per les 
condicions en que realitzen el seu treball, poden rebre una 
dosi efectiva superior a 6mSv per any oficial o una dosi 
equivalent superior a 3/10 dels límits de dosi equivalent pel 
cristal·lí, la pell i les extremitats) . 

- Que manipulen Agents Citostàtics. 
- Exposats a Òxid d’Etilè.  
- Que manipulen Formaldehid.  
- Treballadors implicats en incidents o accidents repetitius en els 

que puguin veure’s afectades terceres persones (siguin o no de 
la UdG) o quan tal sols existeixi risc per al propi treballador 
però se sospita que l’alta accidentabilitat està motivada per 
problemes de salut del treballador. 
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Aquesta relació es podrà modificar en funció del que estableixi la 
normativa al respecte i per acord del Comitè de Seguretat i Salut de la 
UdG. 

Es valorarà la obligatorietat de realitzar periòdicament exàmens de salut 
als treballadors de la UdG que dins de les funcions incloses en el seu 
lloc de treball s’hi trobi realitzar les següents activitats: 

- Conductors professionals de vehicles de motor (perquè la 
periodicitat marcada a la normativa vigent pot no ser suficient). 

- Treballs en altures. 
- Treballs en espais confinats. 
- Treballs subaquàtics. 

S’ha d’entendre, doncs, que l’obligatorietat és una excepció i la 
vigilància de la salut ha de ser voluntària per als treballadors en 
qualsevol altra situació no contemplada en els supòsits anteriors. 

6. TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES 

Cal garantir la protecció dels treballadors especialment sensibles. 
Aquests treballadors no seran empleats en llocs en els que ells mateixos 
o tercers s’hi puguin posar en perill o, en general, quan es trobin 
manifestament en situacions o estats transitoris que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball. 

7. PROCEDIMENT 

L’Oficina de Salut Laboral, juntament amb el personal mèdic 
responsable del Servei de Vigilància de la Salut, elaborarà la relació del 
personal de la UdG inclòs en els supòsits previstos al punt 5, i pels que 
s’estableix la obligatorietat de sotmetre’s a una vigilància de la salut de 
manera periòdica. 
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Aquesta obligatorietat de la vigilància de la salut periòdica per als 
treballadors compresos en els anteriors casos requerirà l’informe previ 
dels seus representants.  

Es procedirà a comunicar per escrit als treballadors afectats l’obligació 
de realitzar, en el cas que no ho hagin fet ja, l’examen mèdic de salut, 
establint un termini de 30 dies perquè procedeixin a sol·licitar-ho.  

Des de l’Oficina de Salut Laboral es farà un seguiment per tal de 
verificar la efectiva realització dels exàmens de salut, així com que 
aquests es repeteixin amb la periodicitat requerida. 

El personal mèdic responsable del Servei de Vigilància de la Salut podrà 
determinar aquelles altres proves mèdiques quina realització es 
consideri imprescindible per la seva relació amb els factors de risc 
laboral greus als que estiguin sotmesos els treballadors compresos en 
aquest apartat.  

La negativa d’un treballador a sotmetre’s a aquesta vigilància periòdica 
del seu estat de salut, quan aquesta tingui caràcter obligatori, suposarà 
un incompliment de les obligacions imposades als treballadors en la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, pel que podrà ser sancionat basant-se 
en el règim disciplinari regulat a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, del 
Estatut Bàsic del Empleat Públic o al Estatut dels Treballadors.  

En relació a totes les actuacions derivades del present procediment 
s’està obligat a complir rigorosament les disposicions legals de respecte 
a la intimitat i confidencialitat que presideix tota situació mèdica 
personal i el tractament de tota la informació relacionada amb l’estat de 
salut dels treballadors. 
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CONTROL DE CANVIS - Codi: OSL-PR-010 

Novembre 2012 versió 1 ------------ 

Juliol 2018 versió 2 Inserció logotip nou i canvis en 
la maquetació 

 

 

 


