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La vigilància de la salut és la disciplina que en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals representa aquell conjunt 
d’activitats que inclouen la recollida, l’anàlisi i la interpretació sistemàtica de les dades de salut dels treballadors i 
treballadores amb la finalitat de protegir-los la salut i prevenir les malalties derivades del treball per influir i orien-
tar l’acció preventiva de l’empresa. 

Els objectius principals d’aquesta disciplina són el seguiment de la re-
percussió de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors 
i treballadores, la detecció precoç de les malalties laborals (danys i le-
sions derivades de l’activitat laboral) i, com a conseqüència, l’avaluació i 
l’efectivitat dels sistema de prevenció.
Nosaltres, com a delegats i delegades de prevenció, hem d’estar alerta 
perquè, a les empreses, l’activitat preventiva de la vigilància de la salut 
sigui, segons normativa, de qualitat i compleixi els objectius preventius.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT: “LA INJUSTAMENT IGNORADA”

Març del 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

L’objectiu d’aquest full sindical: 
Reflexionar i proporcionar eines 
sindicals sobre la utilitat de la 
vigilància de la salut per aconseguir 
canviar les condicions de treball a 
les empreses.

QUÈ SÓN LES ACTIVITATS PREVENTIVES DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT?

La Llei de prevenció de riscos laborals (art. 22. LPRL) demana a les empreses l’obligació d’oferir a la plantilla de tre-
balladors i treballadores de manera periòdica (bianual, o anual, o semestral…) les proves mèdiques que assegurin 
la seva vigilància de la salut sobre els riscos inherents al seu lloc de treball. Aquestes proves mèdiques es poden 
fer quan el treballador o treballadora hi doni el seu consentiment.

Hi ha diferents tipus d’avaluació mèdica:

a)  Una avaluació inicial de la salut dels treballadors i treballadores després de l’assignació de tasques específiques
amb riscos nous per a la salut.

b)  Una avaluació de la salut en tornar a la feina després d’absències prolongades, com a conseqüència d’una malal-
tia o per un canvi de l’estat de salut del treballador o treballadora que pugui fer sospitar que sigui especialment
sensible davant els riscos de la feina que fa.

c)  La comunicació al sistema públic de salut d’aquells treballadors i treballadores als quals cal garantir la vigilància
de la salut més enllà de la finalització de l’exposició (per exemple, els treballadors i treballadores exposats a
l’amiant).

Atenció! 
Com a regla general és freqüent que les empreses vulguin fer una revisió mèdica genèrica per desestimar el 
reconeixement del treballador o treballadora especialment sensible (d’ara endavant, TES) i desestimi l’obligació 
d’adaptar el lloc de treball a la salut d’aquestes persones. En aquest cas és important passar a l’ofensiva. Al web 
de Salut Laboral de CCOO, hi pots trobar diversos models de carta, segons la necessitat:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

▪   Un cop fetes les revisions mèdiques podem demanar que ens lliurin dins de la memòria anual del servei de preven-
ció l’anomenat informe col.lectiu de vigilància de la salut (revisions mèdiques), tot i que ni tan sols pel que fa al 
nom hi ha consens. S’ha de sol.licitar per any vençut, però hi ha casos en què les revisions mèdiques no s’efectuen 
dins de l’any natural i, alhora, el contracte de l’entitat amb el servei de prevenció de vigilància de la salut tampoc
no és per any natural. 

▪   Per garantir la confidencialitat, en aquest informe consten percentatges. La finalitat preventiva no és saber si un 
treballador o treballadora concret pateix un dany o una alteració, sinó detectar si un col.lectiu pateix un dany per 
tal d’eliminar-lo o reduir-lo. 

▪   Sovint l’entitat pensa (interessadament i per dilatar les nostres actuacions) que volem una llista dels treballadors 
i treballadores aptes, aptes amb restriccions i no aptes (a vegades les dades són nominals, d’altres percentuals).
No és això el que necessitem. El que hem de treballar en aquestes situacions concretes és aconseguir que siguin 
correctes les adaptacions d’aquelles persones que són aptes amb restriccions i, en la mesura del possible, les de les
no aptes. 

▪   L’informe incideix més en dades d’anamnesi que en proves específiques, és a dir moltes pàgines sobre hàbits ali-
mentaris, consum de tabac i alcohol, pes corporal o son, entre d’altres, en detriment de les dades específiques,
com les audiometries, les de tipus osteomuscular o espirometries. Generalment aquestes dades no aporten dades 
rellevants i fins i tot en alguns casos desapareixen de l’informe i únicament es detallen en la relació de protocols
que cal aplicar. 

Atenció!
Es lliura, de manera generalitzada, per cobrir l’expedient, de manera que es perd la finalitat preventiva i la pos-
sible millora de les condicions laborals.

▪   No relaciona en cap moment els danys a la salut o les alteracions detectades amb les característiques dels treba-
lladors i treballadores (edat, sexe…), les característiques dels llocs de treball (horari, torn…) i els mateixos riscos
laborals als quals estan exposats els treballadors i treballadores. 

▪   L’informe, en les conclusions, no estableix la possible relació causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes
de salut que se’n deriven i, consegüentment, no determina si esdevé necessari actualitzar les avaluacions de riscos 
determinant noves accions preventives. Sovint tampoc proposa mesures que millorin les condicions laborals i, si en
presenta, generalment són molt bàsiques i genèriques, tot i que també observem informes que no preveuen cap
mena de conclusions.

Atenció! 
Una bona feina sindical pot ser comparar diversos informes anuals (resultats i danys o alteracions) amb l’actual 
per observar com avança la prevenció de riscos laborals. 

▪   Tenim la capacitat normativa de poder proposar eines i/o estratègies de millora mitjançant reunions periòdiques
amb el servei de prevenció de vigilància de la salut, visites als llocs de treball per establir actuacions específiques
—com per exemple passar un qüestionari mèdic sobre la veu (foniatria…)—, la incorporació a les revisions d’un
“mapa” per indicar els indrets físics on experimentem dolor…

▪   Sol.licitar la possibilitat que l’informe diferenciï els resultats dels exàmens de salut periòdics dels que conformen les 
noves incorporacions o les incorporacions després d’una baixa perllongada.

Atenció!
Lamentablement tenim diverses experiències que confirmen que, si hem d’acudir a tercers (Generalitat i ITSS), 
aquests únicament es posicionen donant la seva opinió no vinculant, i argumentant que “la normativa no fa 
referència al desenvolupament d’aquests criteris”. En la nostra opinió, però, considerem que cal desenvolupar 
els criteris esmenats de manera que els resultats de l’estudi siguin al més eficient possible des del punt de vista 
preventiu. Per tant, tenim poques ajudes i la feina a fer és bàsicament sindical. 

Si necessites ajuda i aclariments, no dubtis a posar-te en contacte amb la persona responsable de salut laboral de la 
federació o del territori. Pots consultar les dades al web: https://www.ccoo.cat/

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ
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I la vigilància de la salut col.lectiva? 
Article 37.3.f del Reglament dels serveis de prevenció

El personal sanitari del servei ha d’analitzar els resultats de la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores 
i de l’avaluació de riscos, amb criteris epidemiològics, i ha de col.laborar amb la resta dels components del servei 
per investigar i analitzar les possibles relacions entre l’exposició als riscos professionals i els perjudicis per a la 
salut, i proposar mesures dirigides a millorar les condicions i l’ambient de treball. 

Com s’ha de fer? 

▪   S’ha de protocol.litzar en funció dels riscos identificats i s’ha de basar en l’evidència científica contrastada. 

▪   S’ha de documentar, fent constar les proves realitzades, la seva justificació i els resultats obtinguts, així com la 
conseqüència de les alteracions a la salut que es puguin identificar. 

▪   Ha de ser específica en funció dels riscos identificats en l’avaluació de riscos. 

▪   Ha de ser planificada i coordinada, segons els objectius definits i justificats per l’exposició a riscos laborals, amb 
una col.laboració estreta amb la resta de disciplines preventives i amb la participació i la consulta dels represen-
tants dels treballadors i treballadores. 

▪   Ha de ser sistemàtica i, alhora, les dades obtingudes de l’avaluació de riscos i dels resultats de la vigilància de la 
salut han de ser analitzats amb criteris epidemiològics.*

▪   Ha de ser prolongada en el temps i, en aquells casos en què sigui convenient, s’ha de fer més enllà de la finalit-
zació de la relació laboral, juntament amb el sistema nacional de salut. 

*Epidemiologia: branca de la medicina que estudia la relació entre les malalties que afecten moltes persones i els 
factors socials, ambientals, etc., que les poden afavorir o provocar.

▪   Els delegats i delegades de prevenció, mitjançant el dret, les competències i les facultats que tenen segons els ar-
ticles 33 i 36.3 de la LPRL (Llei 31/1995), han de ser informats i, alhora, consultats amb relació a l’organització i al 
desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i de prevenció dels riscos professionals.

▪   Hem de sol.licitar, amb un escrit específic o plantejant-ho a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut (CSS), que es 
realitzin les revisions mèdiques tot concretant-ne les dates, el lloc, la informació a la plantilla, la distribució de les 
persones als consultoris i els permisos per a desplaçament, si escau, establint que siguin dins de l’horari laboral o 
negociant-ne la compensació, entre d’altres (segons l’article 14.5 de la LPRL, el cost de les mesures relatives a la 
seguretat i a la salut en el treball no hauria de recaure, de cap manera, sobre els treballadors i treballadores).

▪   A més d’aquestes qüestions pràctiques s’ha de demanar al servei de prevenció de vigilància de la salut la informació 
adequada dels protocols i de les proves específiques que volen aplicar, i, posteriorment, concretar els protocols 
que cal aplicar a cada lloc de treball i les proves complementàries de cada protocol per a cada lloc de treball.

Atenció!
Malauradament, la pràctica habitual és que apliquen els mateixos protocols a tota la plantilla i, com a màxim, 
algun d’específic a algun col.lectiu concret.

▪   Els protocols de vigilància de la salut, els crea i valida el ministeri amb l’assessorament de diverses entitats o orga-
nismes. N’hi ha, però, molt pocs: la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat únicament recull 
20 protocols. Per tant, lamentablement, la majoria de protocols els dissenyen els mateixos serveis de prevenció de 
vigilància de la salut i ens podem trobar que, per exemple, ens apliquin protocols com el de riscos a tercers i que si 
no preguntem en què consisteix i a qui s’aplica ens quedem en la ignorància. 

▪   Reiterar que la vigilància de la salut (protocols i proves específiques) està supeditada als riscos laborals identificats 
en les avaluacions de riscos (seguretat, higiene, ergonomia i psicosocial). Si les avaluacions de riscos són “de copia i 
enganxa”, genèriques, bàsiques i sovint amb errors, a més de no tenir pràcticament utilitat preventiva, condicionen 
negativament les revisions mèdiques. 

▪   El protocol del ministeri en determina la periodicitat, però podem trobar-nos que aquest no l’estableixi, i que 
aquesta periodicitat s’ajusti al nivell de risc a judici del metge del servei de prevenció de vigilància de la salut, com 
passa, per exemple, amb el protocol de pantalles de visualització de dades, en què ens trobem que a determinades 
entitats es fa cada any i a d’altres, cada dos. Quan no hi ha protocol ministerial és el judici del metge del servei de 
prevenció de vigilància de la salut que ho determina. 

▪   Ha de ser garantida per l’empresa i sense implicar cap cost per al treballador o treballadora (article 14.5 de la 
LPRL).

▪   Ha de ser voluntària per al treballador o treballadora excepte si es donen els supòsits que es preveuen en l’article 
22 de la LPRL.

▪   És necessari el consentiment informat del treballador o treballadora amb relació a les proves a què accepta 
sotmetre’s, mitjançant un document escrit i respectant la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

Atenció!
Com a delegats i delegades de prevenció demaneu a l’empresa que aquest consentiment informat permeti ac-
ceptar de manera parcial les proves específiques del lloc de treball i  les complementàries (analítiques d’orina 
i sang, etc.) o renunciar-hi, per separat. Al web de Salut Laboral de CCOO tenim exemples de consentiment 
informat:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

▪   Ha de ser confidencial i respectar el dret a la intimitat i a la dignitat dels treballadors i treballadores, i, en cap cas, 
no pot ser utilitzada amb fins discriminatoris ni en perjudici dels treballadors i treballadores. 

▪   És l’expressió d’un dret i no un instrument de control.

Atenció!
En cas que es plantegi l’obligatorietat de la vigilància de la salut, s’haurà d’analitzar de manera específica. Ara 
com ara, per exemple, en els conductors d’autobusos o de camions la revisió mèdica no és obligatòria tot i els 
intents sistemàtics d’alguna patronal.
Pel que fa als supòsits específics serà obligatòria quan així ho estableixi una disposició legal. Per exemple, quan 
ho dictamini la Inspecció de Treball o per a feines que presenten risc per amiant.

Qui ha de fer la vigilància de la salut i amb quina finalitat? 

▪   L’ha de fer personal sanitari del servei de prevenció de vigilància de la salut. 

▪   S’ha d’efectuar amb la garantia i l’exigència d’independència, imparcialitat i confidencialitat (reserva i custòdia 
de la informació) dels professionals sanitaris de la salut laboral. 

▪   S’ha d’enfocar a la protecció general dels treballadors i treballadores, tot i que ha de prestar especial atenció 
als menors d’edat, a les treballadores embarassades i en període de lactància, o a aquelles persones que, per 
circumstàncies personals, siguin considerades especialment sensibles a determinats riscos. 

Atenció!
Aquesta vigilància de la salut no s’ha de confondre amb les activitats que realitza la mútua d’accidents de tre-
ball: són dues entitats diferenciades i amb funcions diferents.

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

ACCIÓ SINDICAL: COM A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ, QUÈ HEM DE SABER I QUÈ 
HEM DE FER PER DESENVOLUPAR CORRECTAMENT LA VIGILÀNCIA COL.LECTIVA DE LA SALUT? 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
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La vigilància de la salut és la disciplina que en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals representa aquell conjunt 
d’activitats que inclouen la recollida, l’anàlisi i la interpretació sistemàtica de les dades de salut dels treballadors i 
treballadores amb la finalitat de protegir-los la salut i prevenir les malalties derivades del treball per influir i orien-
tar l’acció preventiva de l’empresa. 

Els objectius principals d’aquesta disciplina són el seguiment de la re-
percussió de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors 
i treballadores, la detecció precoç de les malalties laborals (danys i le-
sions derivades de l’activitat laboral) i, com a conseqüència, l’avaluació i 
l’efectivitat dels sistema de prevenció.
Nosaltres, com a delegats i delegades de prevenció, hem d’estar alerta 
perquè, a les empreses, l’activitat preventiva de la vigilància de la salut 
sigui, segons normativa, de qualitat i compleixi els objectius preventius.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT: “LA INJUSTAMENT IGNORADA”

Març del 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

L’objectiu d’aquest full sindical: 
Reflexionar i proporcionar eines 
sindicals sobre la utilitat de la 
vigilància de la salut per aconseguir 
canviar les condicions de treball a 
les empreses.

QUÈ SÓN LES ACTIVITATS PREVENTIVES DE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT?

La Llei de prevenció de riscos laborals (art. 22. LPRL) demana a les empreses l’obligació d’oferir a la plantilla de tre-
balladors i treballadores de manera periòdica (bianual, o anual, o semestral…) les proves mèdiques que assegurin 
la seva vigilància de la salut sobre els riscos inherents al seu lloc de treball. Aquestes proves mèdiques es poden 
fer quan el treballador o treballadora hi doni el seu consentiment.

Hi ha diferents tipus d’avaluació mèdica:

a)  Una avaluació inicial de la salut dels treballadors i treballadores després de l’assignació de tasques específiques 
amb riscos nous per a la salut.

b)  Una avaluació de la salut en tornar a la feina després d’absències prolongades, com a conseqüència d’una malal-
tia o per un canvi de l’estat de salut del treballador o treballadora que pugui fer sospitar que sigui especialment 
sensible davant els riscos de la feina que fa.

c)  La comunicació al sistema públic de salut d’aquells treballadors i treballadores als quals cal garantir la vigilància 
de la salut més enllà de la finalització de l’exposició (per exemple, els treballadors i treballadores exposats a 
l’amiant).

Atenció! 
Com a regla general és freqüent que les empreses vulguin fer una revisió mèdica genèrica per desestimar el 
reconeixement del treballador o treballadora especialment sensible (d’ara endavant, TES) i desestimi l’obligació 
d’adaptar el lloc de treball a la salut d’aquestes persones. En aquest cas és important passar a l’ofensiva. Al web 
de Salut Laboral de CCOO, hi pots trobar diversos models de carta, segons la necessitat:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx

▪   Un cop fetes les revisions mèdiques podem demanar que ens lliurin dins de la memòria anual del servei de preven-
ció l’anomenat informe col.lectiu de vigilància de la salut (revisions mèdiques), tot i que ni tan sols pel que fa al 
nom hi ha consens. S’ha de sol.licitar per any vençut, però hi ha casos en què les revisions mèdiques no s’efectuen 
dins de l’any natural i, alhora, el contracte de l’entitat amb el servei de prevenció de vigilància de la salut tampoc 
no és per any natural. 

▪   Per garantir la confidencialitat, en aquest informe consten percentatges. La finalitat preventiva no és saber si un 
treballador o treballadora concret pateix un dany o una alteració, sinó detectar si un col.lectiu pateix un dany per 
tal d’eliminar-lo o reduir-lo. 

▪   Sovint l’entitat pensa (interessadament i per dilatar les nostres actuacions) que volem una llista dels treballadors 
i treballadores aptes, aptes amb restriccions i no aptes (a vegades les dades són nominals, d’altres percentuals). 
No és això el que necessitem. El que hem de treballar en aquestes situacions concretes és aconseguir que siguin 
correctes les adaptacions d’aquelles persones que són aptes amb restriccions i, en la mesura del possible, les de les 
no aptes. 

▪   L’informe incideix més en dades d’anamnesi que en proves específiques, és a dir moltes pàgines sobre hàbits ali-
mentaris, consum de tabac i alcohol, pes corporal o son, entre d’altres, en detriment de les dades específiques, 
com les audiometries, les de tipus osteomuscular o espirometries. Generalment aquestes dades no aporten dades 
rellevants i fins i tot en alguns casos desapareixen de l’informe i únicament es detallen en la relació de protocols 
que cal aplicar. 

Atenció!
Es lliura, de manera generalitzada, per cobrir l’expedient, de manera que es perd la finalitat preventiva i la pos-
sible millora de les condicions laborals.

▪   No relaciona en cap moment els danys a la salut o les alteracions detectades amb les característiques dels treba-
lladors i treballadores (edat, sexe…), les característiques dels llocs de treball (horari, torn…) i els mateixos riscos 
laborals als quals estan exposats els treballadors i treballadores. 

▪   L’informe, en les conclusions, no estableix la possible relació causa-efecte entre els riscos laborals i els problemes 
de salut que se’n deriven i, consegüentment, no determina si esdevé necessari actualitzar les avaluacions de riscos 
determinant noves accions preventives. Sovint tampoc proposa mesures que millorin les condicions laborals i, si en 
presenta, generalment són molt bàsiques i genèriques, tot i que també observem informes que no preveuen cap 
mena de conclusions. 

Atenció! 
Una bona feina sindical pot ser comparar diversos informes anuals (resultats i danys o alteracions) amb l’actual 
per observar com avança la prevenció de riscos laborals. 

▪   Tenim la capacitat normativa de poder proposar eines i/o estratègies de millora mitjançant reunions periòdiques 
amb el servei de prevenció de vigilància de la salut, visites als llocs de treball per establir actuacions específiques 
—com per exemple passar un qüestionari mèdic sobre la veu (foniatria…)—, la incorporació a les revisions d’un 
“mapa” per indicar els indrets físics on experimentem dolor… 

▪   Sol.licitar la possibilitat que l’informe diferenciï els resultats dels exàmens de salut periòdics dels que conformen les 
noves incorporacions o les incorporacions després d’una baixa perllongada. 

Atenció!
Lamentablement tenim diverses experiències que confirmen que, si hem d’acudir a tercers (Generalitat i ITSS), 
aquests únicament es posicionen donant la seva opinió no vinculant, i argumentant que “la normativa no fa 
referència al desenvolupament d’aquests criteris”. En la nostra opinió, però, considerem que cal desenvolupar 
els criteris esmenats de manera que els resultats de l’estudi siguin al més eficient possible des del punt de vista 
preventiu. Per tant, tenim poques ajudes i la feina a fer és bàsicament sindical. 

Si necessites ajuda i aclariments, no dubtis a posar-te en contacte amb la persona responsable de salut laboral de la 
federació o del territori. Pots consultar les dades al web: https://www.ccoo.cat/

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per: AT2017-0108
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