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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Còpia dels informes mèdics 
efectuats pel Departament 

 

 
Informació d’interès per a tot el personal 

 
Companys i companyes, 
 
La Secció Sindical de CCOO al Departament de Governació ha rebut nombroses 
consultes de companys/es que s’han trobat amb dificultats a l’hora de tenir una còpia dels 
informes mèdics efectuats pel Departament sobre la seva persona i relacionats 
directament amb consultes per motius de salut relacionades amb el lloc de treball. 
 
Gràcies a que CCOO hem assessorat a aquests treballadors/es sobre el seu dret a 
demanar l’expedient sencer, ja podem dir que hi ha treballadors/es que disposen del seu 
historial mèdic. 
 
Aquest tema també ha quedat tractat i aclarit en el Comitè de Seguretat i Salut amb 
l’acord del Departament de facilitar la documentació quan l’interessa’t ho sol·licités. 
 
Hem cregut oportú que tots vosaltres tingueu el model que hem facilitat als nostres 
companys i companyes per si creieu oportú la sol·licitud del vostre expedient al vostre 
Departament. 
 
Com sempre estem a la vostra disposició per si necessiteu qualssevol aclariment sobre el 
tema. 
 
 
Us adjuntem el model per demanar l’expedient al Departament. 
 
 
 
 



Servei Prevenció i Vigilància de la Salut  
Departament de ..................................... 
 
Dr./a. ...... 
  
 
 
El/la treballador/ora ............................................................................................................... 
amb DNI ....................., i domicili a efectes de notificació a ................................................., 
en aplicació de l'art. 13 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, "sobre els drets 
d'informació concernent a la salut i autonomia del pacient, i a la documentació clínica", i 
de l'article 18 de la Ley 41/2002, de 14 de novembre, "básica reguladora de la autonomia 
del paciente y derechos y obligaciones en materia de información clínica". 
 
Sol·licito  
 
Copia de la totalitat de l'historial mèdic que consta en poder d'aquest Servei de Vigilància 
de la Salut sobre la meva persona. 
 
Tanmateix, li comunico que en el termini d’una setmana passaré a recollir aquesta 
documentació pel seu servei. 
 
 
Barcelona, ...... de ..................... de ....... 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
.............................................. 
Nom i Cognoms 
 
 
 


