
VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 

CAMPANYA 21 (C21)  
 

 

Reus, 1 de març de 2012 



INTRODUCCIÓ 

Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals 

 

Article 22 (resum) 

•L’empresari ha de garantir als treballadors al seu servei la vigilància 

periòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents al treball  

obligatori per a l’empresari 

•Aquesta vigilància només es pot dur a terme quan el treballador hi doni el 

seu consentiment (amb excepcions)  

voluntari per als treballadors 

•S’ha de respectar en tot moment el dret a la intimitat i a la dignitat de la 

persona del treballador i la confidencialitat de tota la informació 

relacionada amb el seu estat de salut 

•Els resultats de la vigilància s’han de comunicar als treballadors afectats 



OBJECTIUS - BENEFICIS 

Particulars: obtenir informació sobre l’estat de salut en relació amb el lloc 

de treball que s’ocupa i els riscos laborals als que s’està sotmès 

 

 

 

Col·lectius: extracció estadística, per detectar situacions i adoptar 

mesures preventives en els entorns necessaris 

 

 



ANTECEDENTS 

 La vigilància de la salut dels treballadors del Departament 

d’Ensenyament es realitza mitjançant conveni amb l’ICS 

 

 Previsió: aproximadament cada 4 anys 

 Fase 1: 2001-2006 

•examen ofert a tots els treballadors, acceptat per 35.000 (d’un 

 total de 62.000) 

 Fase 2: 2007-2010  

•examen ofert a tots els treballadors, acceptat per 41.000 (d’un total 

de 83.000) 

 Fase 3: 2011-2014 

•s’oferirà a tots els treballadors del Departament 

(aproximadament 84.000) 



ANTECEDENTS 

Previsió: aproximadament cada 4 anys 

 

Per tant, cada persona només es pot realitzar l’examen de salut un 

cop durant cada fase de 4 anys: 

• p.e. Persona que s’ha fet l’examen en la Fase 3 en una altra zona (p.e. 

Conca de Barberà  o Baix Camp - inici 2011) i que ara està destinada a la 

zona de Reus (no el pot tornar a fer) 

• p.e. Persona que no ha volgut l’examen en la Fase 3 i en una oferta 

posterior canvia d’opinió i l’accepta (pot fer l’examen) 

• p.e. Persona que va acceptar l’examen en la Fase 3, però no se’l va 

arribar a fer, i, en una oferta posterior, canvia d’opinió i l’accepta (pot fer 

l’examen). 



CONFIDENCIALITAT DE LES DADES 

El Departament d’Ensenyament facilita informació a l’ICS (dades de filiació: 

nom, centre de treball, nif, etc) 

 

L’ICS retorna la informació amb els resultats mèdics codificats als quals 

només té accés el personal mèdic de medicina del treball del Departament 

 

L’extracció estadística de la informació es realitza despersonalitzada 

(només números i dades) 



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

1. El/La director/a del centre ha de lliurar a tots els treballadors dependents 

del Departament una còpia de l’ofici d’oferiment de l’examen de salut:  

 Model 1: Carta d’oferiment adreçada al/a la treballador/a 

A tots els treballadors del Departament d’Ensenyament (NO 

conserge ajuntament, NO personal d’empreses de neteja, NO 

personal d’empreses de cuina, etc) 

També a les persones de baixa i als seus substituts 

2. El/La directora/a del centre ha de lliurar a tots els treballadors una còpia 

de l’imprès d’acceptació de l’examen de salut: 

 Model 2: Comunicat d’acceptació o no de l’examen de salut 

3. Cada treballador ha de signar el Model 2, indicant si accepta l’examen 

de salut i la cessió de les dades o si rebutja i retornar-lo a la direcció del 

centre.  



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

4. El dia 2 de març de 2012, des de l’adreça de correu electrònic 

riscos_lab_tar.ensenyament@gencat.cat, s’enviarà a l’adreça de 

correu electrònic de cada centre un fitxer EXCEL que conté la graella 

de treballadors del centre. Si el dia 2 de març, a les 11:00 hores, no 

heu rebut el fitxer, sol·liciteu-lo per telèfon al 977 25 14 40, extensió 

5095 

5. Aquest fitxer s’ha de guardar al disc dur de l’ordinador del centre per 

poder introduir-hi informacions posteriorment. 

6. El/La directora/a del centre ha d’emplenar el fitxer EXCEL, és a dir, la 

graella, indicant l’acceptació o rebuig de cada treballador, tot i afegint els 

treballadors que no surtin en el llistat (p.e. treballadors recentment 

incorporats) 



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

6. El/La directora/a del centre ha d’emplenar el fitxer EXCEL, és a dir, la 

graella, indicant l’acceptació o rebuig de cada treballador, tot i afegint els 

treballadors que no surtin en el llistat (p.e. treballadors recentment 

incorporats): 

 

 Aquest document és una ACTA, per tant el document definitiu no ha de 

contenir errors. Des de la Secció de prevenció de riscos laborals dels 

SSTT a Tarragona us comunicarem si l’acta pot ser considerada 

definitiva o bé els possibles errors per a que els esmeneu i ens pugueu 

trametre finalment en paper l’acta definitiva. 



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

7. Exemple de GRAELLA (fitxer excel) 

 
CODI DEL CENTRE 08ABCDE

NOM DEL CENTREE. 12345677

MUNICIPI ZYXWVTR

NIF NOM I COGNOMS SI NO

000111222-A xxx YYY ZZZ

000111222-B ASDGBNHA

000111222-C HADGKA

000111222-D UYIGN F

000111222-E HTRFV

000111222-F UIJBNTR

000111222-G BNMFGRFYH

RELACIÓ DE PERSONES A AFEGIR AL LLISTAT

DFGRTDYF 12345 445 4 5   665 

....................., a ...... de febrer de 2011

Signatura del/de la Director/a Segell del centre

INFORMACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITA REALITZAR L'EXAMEN DE SALUT

EXÀMENS DE SALUT: CAMPANYA 19  

OBSERVACIONS



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

8. El/la directora/a del centre ha d’enviar la graella (provisional) emplenada, 

per correu electrònic, a la Secció de Prevenció de Riscos Laborals als 

SSTT a Tarragona: 
 

riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat 
 

Centres de menys de 45 persones - Abans del 8 de març 

Centres de més de 45 persones - Abans del 14 de març 
 

9. El/La director/a del centre ha d’enviar la graella original DEFINITIVA (en 

paper i signada) i tots els impresos del Model 2 (comunicat individual 

d’acceptació/rebuig de l’examen de salut), per correu ordinari 
 

A la directora dels Serveis Territorials (Serveis Territorials a 

Tarragona, C/ Sant Francesc, 7, 43003 TARRAGONA)  
 

    Abans del dia 16 de març de 2012 



PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ 

10. La persona de contacte de l’ICS es posarà en contacte amb 

l’INTERLOCUTOR del centre per programar la/les visita/es de cada 

treballador 

 

ALTRES: 

 El dia 2 de març de 2012, des de l’adreça de correu electrònic 

riscos_lab_tar.educacio@gencat.cat, s’enviarà a l’adreça de correu 

electrònic de cada centre tres fitxers pdf amb els tres qüestionaris bàsics 

de l’examen de salut (Salut general, Símptomes musculars i esquelètics i 

Símptomes de patologia laríngia) 

 

 Cada persona que accepti fer-se l’examen de salut ha de portar en paper 

emplenats els tres qüestionaris el dia concertat per l’extracció de sang i 

lliurar-los al personal mèdic. 


