
amb el suport de:

Tal com recullen la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL), i l’RD 39/1997, pel qual s’aprova el reglament 
dels serveis de prevenció (RSP), la vigilància de la salut és un dels instruments principals que la normativa preventiva 
estableix per avaluar la qualitat i l’eficàcia de la prevenció de riscos laborals que es realitza a l’empresa. És un conjunt 
d’activitats que inclou la recollida, l’anàlisi i la interpretació sistemàtica de dades de salut, relacionades amb els riscos 
laborals, de les persones treballadores, amb la finalitat de fer un seguiment de l’impacte que les condicions de treball 
tenen sobre la salut dels treballadors i treballadores, així com de detectar de manera precoç malalties derivades del 
treball. 

Així doncs, cal tenir en compte que dur a terme la vigilància de la salut no és el mateix que fer reconeixements mèdics. 
Aquests són una de les eines més utilitzades. No obstant això, s’han d’utilitzar també activitats sanitàries, d’àmbit 
individual i col·lectiu. És, doncs, un instrument clau en la protecció de la salut de totes les persones treballadores, com a 
dret fonamental, que busca influir i orientar l’acció preventiva de l’empresa, millorant i revisant les activitats preventives 
quan es detecten danys a la salut en aquesta vigilància.

Ara bé, aquesta disciplina mèdica no es realitza adequadament en la majoria d’empreses catalanes, ja que segons el 
darrer informe de la Generalitat sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, només 
un 14,1 % de les empreses utilitzen els resultats per valorar l’efectivitat de les mesures implementades i tan sols un 3,5 % 
han realitzat anàlisis epidemiològiques.1 

El document que et presentem a continuació té l’objectiu d’ajudar-te, en les teves competències de vigilància i de 
control de l’activitat preventiva de l’empresa com a delegat o delegada de prevenció, a valorar la qualitat de la vigilància 
de la salut que es realitza a la teva empresa i a participar de manera activa realitzant propostes en la planificació i 
execució d’aquestes activitats sanitàries.

LLISTA DE CONTROL: ACTIVITAT PREVENTIVA DE VIGILÀNCIA 
DE LA SALUT (VS) /1 NOVEMBRE 2022

1 Per a més informació sobre les anàlisis epidemiològiques, consulta:
- Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores. Generalitat de Catalunya, 2013.
- Vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales. Guía básica y general. Ministeri de Sanitat, 2019.

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Gestio-PRL-empreses-Catalunya-2019.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/consideracions_vigilancia_de_la_salut/vigilanciasalud_cat.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiavigisalud.pdf
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Referència 
legal Contingut Marca

SÍ/ NO/ NE2

Observacions: aspectes que cal destacar (per deficiència, per manca 
d’informació, per ser informació contradictòria, per concretar la infor-
mació…).

1.  La vigilància de la salut que realitza la teva empresa inclou les activitats següents:

Article 37.3.c de 
l’RD 39/1997

a) Reconeixements mèdics?

Article 37.3.f de 
l’RD 39/1997

b) Anàlisis sistemàtiques amb criteris epidemiològics dels 
resultats dels reconeixements (informes col·lectius)?

2. Característiques de la vigilància de la salut:

Article 22.1 de 
l’LPRL i 37.3.b i c 
de l’RD 39/1997

a)	 És	específica,	és	a	dir,	es	realitzen	proves	i	exploracions	
relacionades amb els riscos concrets de cada lloc 
de treball seguint els protocols mèdics regulats pel 
Ministeri de Sanitat?

b) Es fa de manera periòdica (tant els exàmens de salut 
com els informes col·lectius)?

Article 37.3.b de 
l’RD 39/1997

c) Els reconeixements mèdics s’ofereixen:

1i. Abans de la contractació? (Compte si la resposta és “SÍ”, ja que això no és vigilància de la salut.)

ii.	 Després	de	la	incorporació	a	la	feina	o	després	de	
l’assignació	de	tasques	específiques	amb	nous	riscos?

iii.	 Després	d’una	absència	perllongada	per	motius	de	
salut,	per	determinar	el	possible	origen	laboral	de	la	
baixa mèdica?

Article 22 de 
l’LPRL

d)	 Els	exàmens	de	salut	són	voluntaris	per	a	les	persones	
treballadores?

e) En cas que siguin obligatoris:

i. L’empresa us ha presentat la proposta de manera 
prèvia	perquè	pugueu	exercir	el	dret	de	fer	un	informe	
en aquest sentit com a representants de les persones 
treballadores?

ii.	 La	proposta	de	l’empresa	està	suficientment	raonada,	
és	a	dir,	inclou	la	justificació	tècnica	i	mèdica	de	
les	proves	que	es	faran	i	amb	quins	riscos	estan	
relacionades,	d’acord	amb	l’article	22	de	l’LPRL?
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2 NE: no escau.
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Articles	25,	26	
i 27 de l’LPRL i 
37.3.g de l’RD 
39/1997

f)	 Es	presta	especial	atenció	als	menors	d’edat,	les	treba-
lladores embarassades o en període de lactància o a 
aquelles	persones	treballadores	que,	per	circumstàncies	
personals,	puguin	ser	considerades	especialment	sensi-
bles a determinats riscos?

Article 14.5 de 
l’LPRL

g)	 Els	reconeixements	mèdics	suposen	algun	cost,	en	
temps	o	diners,	per	a	les	persones	treballadores?

Article 28.3 de 
l’LPRL

h)	 S’aplica	la	vigilància	de	la	salut	a	les	persones	treballa-
dores	amb	contracte	temporal,	de	durada	determinada	
o d’empreses de treball temporal en les mateixes condi-
cions que a la resta de treballadors i treballadores?

Article 37.3.c de 
l’RD 39/1997

i)	 Els	exàmens	de	salut	inclouen	les	dades	d’anamnesi,	ex-
ploració	clínica	i	control	biològic,	estudis	complementa-
ris	en	funció	dels	riscos	inherents	al	treball,	la	descripció	
detallada	del	lloc	de	treball,	el	temps	de	permanència	
en	aquest,	els	riscos	detectats	en	l’anàlisi	de	les	condi-
cions	de	treball	i	les	mesures	de	prevenció	adoptades?

j) Et consta que s’hagin presentat queixes sobre l’actuació 
dels	professionals	que	fan	la	vigilància	de	la	salut	a	la	
teva	empresa?

3. En relació amb les característiques de les instal·lacions i l’actuació i qualificació professional:

Articles 30 i 31 
de l’LPRL i del 
10 al 21 de l’RD 
39/1997

a)	 Les	persones	que	realitzen	la	vigilància	de	la	salut	
formen	part	del	servei	de	prevenció	de	la	teva	empresa	
(propi,	mancomunat	o	aliè)?

Per a més informació sobre les modalitats organitzatives de la prevenció, consulta 
els nostres fulls: Intervenció sindical en l’organització de la prevenció i les activitats 
preventives i Com s’organitza la prevenció a l’empresa? Serveis de prevenció

Article 37.3 de 
l’RD 39/199 i 4 de 
l’RD 843/20113

b)	 Són	persones	amb	formació	sanitària	especialitzada,	és	
a	dir,	amb	titulació	en	medicina	o	infermeria	del	treball?

Articles 2 i 5.7 
de l’RD 843/2011

c)	 L’espai	on	es	realitzen	els	reconeixements	mèdics	(cen-
tre	o	unitat	mòbil)	disposa	de	l’autorització	sanitària	
corresponent?

Article 5 de l’RD 
843/2011

d)	 Els	recursos	materials,	instruments	i	equips	utilitzats	són	
suficients	i	adequats?

Article 31.3 de 
l’LPRL

e)	 En	cas	d’haver-ho	sol·licitat,	els	professionals	de	la	vigi-
lància	de	la	salut	del	servei	de	prevenció	us	han	assesso-
rat	com	a	delegats	i	delegades	de	prevenció?

Articles	10,	15,	18	i	
20 de l’RD 39/199

f) Hi ha coordinació entre els professionals sanitaris i els 
tècnics	del	servei	de	prevenció	de	l’empresa	a	l’hora	de	
recomanar	mesures	preventives?
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3 Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar l’activitat sanitària dels serveis de prevenció.

NOVEMBRE 2022

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/fulls/AT2017-0108_serveis_prevencio.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/fulls/AT2017-0108_serveis_prevencio.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11428


4. Sobre els drets de les persones treballadores com a pacients:

Articles	2,	3	
i	6	de	la	Llei	
21/2000,4	i	4,	
5 i 8 de la Llei 
41/20025

a) Existeix un document informatiu (consentiment infor-
mat)	sobre	les	proves	que	es	realitzaran,	la	seva	finalitat	
i	la	justificació	per	fer-les,	suficient	perquè	la	persona	
treballadora pugui decidir fer l’examen de salut o no?

Per	a	més	informació,	consulta	l’annex	1	del	document	Consideracions sobre la vigi-
lància de la salut dels treballadors i treballadores.

b)	 El	consentiment	informat,	es	fa	de	manera	que	permeti	
l’acceptació	de	determinades	proves	i	la	renúncia	a	unes	
altres?

Articles 22 
l’LPRL,	5	de	la	
Llei 21/2000 i 
2 i 7 de la Llei 
41/2002

c)	 Es	garanteix	el	dret	a	la	confidencialitat	de	les	dades	de	
salut?

d) Es garanteix el dret a la intimitat i a la dignitat de la 
persona?

Articles 13 i 14 de 
la	Llei	21/2000,	i	
18 i 19 de la Llei 
41/2002

e) El treballador o treballadora pot accedir a tota la histo-
ria	clínica	referida	a	la	seva	vigilància	de	la	salut?

5. Sobre la utilitat preventiva de la vigilància de la salut:

Articles	16.3	de	
l’LPRL,	6.1	i	37	
de l’RD 39/1997 
i 3 de l’RD 
843/2011

a)	 A	partir	dels	resultats	de	la	vigilància	de	la	salut:

i.	 Es	revisa	l’avaluació	de	riscos?

ii.	 Es	verifica	l’efectivitat	i	es	fan	recomanacions	sobre	
mesures	preventives?

iii. S’han detectat danys a la salut de manera precoç?

iv.	 En	cas	de	resposta	afirmativa	a	la	pregunta	anterior,	
s’han	investigat	aquests	danys	a	la	salut?

Articles 5 de 
l’RD	1299/20066  
i 3 de l’RD 
843/2011

b)	 El	servei	de	prevenció	ha	notificat	a	la	Unitat	de	Salut	
Laboral	o	a	la	mútua	alguna	malaltia	que	podria	ser	
qualificada	com	a	professional	o	relacionada	amb	el	
treball?
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4  Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.
5 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
⁶ Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
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https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/consideracions_vigilancia_de_la_salut/vigilanciasalud_cat.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/consideracions_vigilancia_de_la_salut/vigilanciasalud_cat.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-2353
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
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Article 9 de l’RD 
39/1997

c) S’incorpora	la	vigilància	de	la	salut	dins	de	la	planifica-
ció	preventiva	de	l’empresa?

Articles	25	i	26	
de l’LPRL i 37.3.g 
de l’RD 39/1997

d)	 Serveix	per	adaptar	correctament	el	lloc	de	treball	de	
les persones treballadores especialment sensibles o de 
dones embarassades o en període de lactància natural?

Article 22.4 de 
l’LPRL

e) T’has trobat algun cas de discriminació personal o labo-
ral	com	a	conseqüència	dels	resultats	de	la	vigilància	de	
la salut?

(De l’LPRL, art 22.4: “Les dades relatives a la vigilància de la salut dels treballadors no 
es poden fer servir amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.”)

f)	 En	general,	creus	que	els	treballadors	i	les	treballadores	
perceben	que	la	vigilància	de	la	salut	és	útil	i	serveix	per	
millorar les condicions de treball?

6. I, finalment, en relació amb els drets d’informació, consulta i participació:

Articles	33,	
36,	38	i	39	de	
l’LPRL i 1 de l’RD 
39/1997

a)	 En	l’espai	de	diàleg	existent	a	la	teva	empresa	(comitè	
de seguretat i salut o reunions amb la direcció de la 
empresa)	es	planifica	com	es	durà	a	terme	la	vigilància	
de la salut?

b) Tens còpia íntegra dels protocols mèdics aplicats per a 
cada lloc de treball?

c) Tens còpia íntegra dels informes amb les conclusions 
epidemiològiques	o	col·lectives?

Altres consideracions no recollides en aquesta llista:

NOVEMBRE 2022



amb el suport de:

NOTES EXPLICATIVES:

1.	Segons	l’article	22	de	l’LPRL,	les empreses estan obligades a garantir que 
la plantilla de treballadors i treballadores disposin d’una vigilància pe-
riòdica del seu estat de salut segons els riscos inherents a cada lloc de 
treball. Aquesta	vigilància	ha	de	ser:	

— Voluntària per a la persona treballadora i amb el seu consentiment pre-
vi i degudament informat	respecte	de	les	proves	que	li	practicaran.	

— L’excepció d’aquest caràcter voluntari	només	es	pot	donar,	amb	infor-
me	previ	de	la	representació	legal	de	les	persones	treballadores	(RLPT):

• Quan	 la	 realització	dels	 reconeixements	sigui	 imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut de les 
persones treballadores. 

• Per verificar si l’estat de salut de la persona treballadora pot cons-
tituir un perill	per	a	ella	mateixa,	per	a	altres	persones	treballadores	
o per a altres persones relacionades amb l’empresa. 

• Quan així s’estableix en una disposició legal en relació amb la pro-
tecció	de	riscos	específics	i	activitats	de	perillositat	especial.	

2.	Ha	de	ser	una	vigilància	específica	 i,	per	tant,	 les	proves	realitzades	en	
els exàmens de salut han d’estar relacionades amb els riscos de cada lloc 
de treball. És competència del Ministeri de Sanitat i del Departament de 
Salut establir els protocols mèdics específics per a cada risc,	incloent-hi	la	
periodicitat	i	les	proves	que	s’han	de	realitzar	(article	37.3.c	de	l’RD	39/1997).	

3.	 Sempre	 s’ha	 d’optar	 per	 les	 proves	 mèdiques	 que	 provoquin	 menys	
molèsties,	que	siguin	menys	invasives	i	que,	alhora,	siguin	proporcionals	als	
riscos existents en el lloc de treball (article 22.1 de l’LPRL). 

4.	El	cost	econòmic	d’aquesta	activitat	preventiva	no	ha	de	recaure	sobre	la	
persona treballadora (article 14.5 de l’LPRL).

5.	Segons	l’article	4.2	de	l’RD	843/2011,	el	personal	sanitari	que	fa	la	vigilàn-
cia	de	la	salut	ha	de	tenir	la	qualificació	necessària	per	a	l’acompliment	de	
les	seves	competències	professionals:	els	metges	o	metgesses	hauran	de	
ser especialistes en medicina del treball o diplomats en medicina d’empre-
sa. Els infermers i infermeres hauran de ser especialistes en infermeria del 
treball o diplomats en infermeria d’empresa. 

Podran	participar	també	en	el	servei	sanitari	altres	metges	i	metgesses	o	
infermers	i	infermeres	especialistes	en	possessió	del	títol	oficial,	en	funció	
de	la	capacitació	associada	a	la	seva	especialitat	o	disciplina,	el	temps	de	
treball	de	 la	qual	comptarà	a	 l’efecte	de	dotació	de	recursos	dels	serveis	
sanitaris	del	servei	de	prevenció.	

6.	Recordeu	que	les	unitats	mòbils	han	de	complir	els	mateixos	requisits	
tècnics	i	sanitaris	que	la	resta	de	centres	utilitzats	per	a	la	vigilància	de	la	
salut,	cal	fer	un	control	sindical	d’aquests	requisits.

7.  Cal tenir present que els controls d’alcohol i drogues no formen part de 
la	vigilància	de	la	salut,	ja	que	no	estan	orientats	a	la	millora	de	les	condi-
cions laborals. 

Per	tant,	és	important	que,	per	a	la	vostra	acció	sindical	en	salut	laboral	a	
l’empresa	pel	que	fa	a	l’activitat	preventiva	de	vigilància	de	la	salut,	tinguis	
en compte les consideracions següents: 

Recorda	que	també	tens	a	la	teva	disposició	els	nostre	díptic:	

Reconeixements mèdics i vigilància de la salut.

PER	A	MÉS	INFORMACIÓ	I	ASSESSORAMENT,	POSA’T	EN	CONTACTE	AMB	L’ES-
TRUCTURA	DE	SALUT	LABORAL	DE	LA	TEVA	FEDERACIÓ	O	UNIÓ	TERRITORIAL.

PER A MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB 
L’ESTRUCTURA DE SALUT LABORAL DE LA VOSTRA FEDERACIÓ O UNIÓ TERRITORIAL. 
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https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/salut_laboral/suport_professionals_sanitaris_sprl/Guies-de-bona-praxi-i-protocols/
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/salut_laboral/suport_professionals_sanitaris_sprl/Guies-de-bona-praxi-i-protocols/
https://www.ccoo.cat/noticies/salut-laboral/fulls-sindicals/diptic-reconeixements-medics-i-vigilancia-de-la-salut/
https://www.ccoo.cat/com-ens-organitzem/
https://www.ccoo.cat/com-ens-organitzem/

