
 

ANNEX 1  
 

DISCIPLINES TÈCNIQUES: 
 
ESPECIALITAT SEGURETAT EN EL TREBALL 

• Inspeccions de seguretat dels llocs de treball i instal·lacions 

• Presència de recursos preventius. 

• Coordinació d'activitats empresarials. 

• Funcions de coordinador de seguretat i salut en obres de construcció. 

• Funcions de conseller de seguretat per a transport de mercaderies perilloses 

• Document de protecció contra explosions (RD 681/2003). 

• Document sobre Seguretat i Salut per a la Indústria Extractiva (Ordre ITC/101/2006). 

• Pla d'Autoprotecció d'acord amb l'establert al R.D. 393/2007 pel que s'aprova la Norma 
Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que 
puguin donar origen a situacions d'emergència. 

• Simulacres d'emergència. 

• Plans de seguretat i salut 

• Pla de mobilitat i seguretat vial 

• Anàlisis d'Equips de Treball (RD1215/1997) 

• Anàlisis d'Equips de Protecció Individual 

• Elaboració de professiograma o informe sobre treballs habituals 

• Anàlisi dels llocs de treball per personal sensible 
 

ESPECIALITAT HIGIENE INDUSTRIAL 

• Avaluacions higièniques d'agents físics 

• Avaluacions higièniques d'agents físics: detecció de necessitats 

• Avaluació Higiènica d'exposició al soroll 

• Avaluació Higiènica d'exposició a vibracions 

• Avaluació Higiènica d'exposició a il·luminació 

• Avaluació Higiènica d'exposició a ambient tèrmic 

• Avaluació Higiènica d'exposició al fred 

• Avaluació Higiènica d'exposició a camps electromagnètics 

• Avaluació Higiènica d'exposició a emissions radioelèctriques 

• Avaluació Higiènica de condicions termohigromètriques 

• Anàlisi específic de paràmetres físics (Lipoatrofia) 

• Avaluacions higièniques d'agents químics 

• Avaluacions higièniques d'agents químics: detecció de necessitats 

• Avaluació Higiènica d'exposició a contaminants químics 

• Avaluació Higiènica de qualitat de l'aire en interiors 

• Avaluació Higiènica d'exposició a plom 

• Avaluació Higiènica d'exposició a pols segons la ITC. 2.0.02 de Mineria 



 

• Avaluació Higiènica d'exposició a amiant 
 
ESPECIALITAT ERGONOMIA-PSICOSOCIOLOGIA  

• Avaluacions de factors ergonòmics 

• Avaluacions ergonòmiques: detecció de necessitats 

• Avaluació Ergonòmica sobre manipulació manual de càrregues 

• Avaluació Ergonòmica de moviments repetitius (RULA) 

• Avaluació Ergonòmica de moviments repetitius (Índex d'Esforç) 

• Avaluació Ergonòmica de la càrrega postural 

• Avaluació Ergonòmica sobre empenta i arrossegament manual de càrregues 

• Avaluació Ergonòmica sobre Pantalles de Visualització de Dades (PVD) 

• Avaluació Ergonòmica sobre càrrega física metabòlica 

• Avaluacions de factors psicosocials 

• Avaluacions de factors psicosocials: detecció de necessitats 

• Avaluació de Factors Psicosocials 
 

ESPECIALITAT MEDICINA DEL TREBALL 

Programació d'activitats Sanitàries 

• Document on s'estableixen les diferents actuacions i/o activitats sanitàries que seran 
desenvolupades de forma seqüencial en compliment del contracte subscrit amb el Servei 
de Prevenció d’Asepeyo 

 
Planificació d’Activitats Sanitàries 

• Activitat que determina les accions preventives i les actuacions sanitàries de Vigilància de la 
Salut Individual necessàries per a preservar l’estat de salut dels treballadors en relació als 
riscos laborals als que es troben exposats al seu lloc de treball: Exàmens de Salut, 
Analítiques Clíniques, Vacunes, Consultes de Salut i Exploracions Instrumentals. 

 
Exàmens Salut, Consultes, Vacunes i Proves Instrumentals  

• Examen de salut: activitat sanitària protocol·litzada en la que s’avalua l’estat de salut del 
treballador en funció dels riscos laborals als que està exposat, traslladant el treballador les 
conclusions sobre el seu estat de salut i les recomanacions sanitàries que ha de seguir, i 
certificant a l’empresa el grau d’aptitud del treballador davant els riscos. 

 

• Consulta de salut: actuació sanitària establerta per a donar resposta a necessitats puntuals 
relacionades amb la salut dels treballadors.  

 

• Vacunes: activitat sanitària preventiva establerta per a protegir els treballadors davant 
infeccions que puguin desenvolupar-se en l’àmbit laboral. 

  

• Proves instrumentals: exploracions sanitàries realitzades amb l’ajuda d’equips específics: 
control visió, cromatòpsia, audiometria tonal liminar, espirometria basal, prova de 
broncodilatació, electrocardiograma, radiologia toràcica. 

 



 

Informe Resultats dels Exàmens de Salut 

• Document que recull la relació de tots els treballadors als que hem realitzat l'examen de 
salut, així com la qualificació i el dictamen d'aptitud establerts per a cada treballador en 
funció dels riscos laborals als que estan exposats en el seu lloc de treball habitual. 

 

Estudi Descriptiu dels Resultats dels Exàmens de Salut 

• Document que conté informació de dades sociodemogràfiques, qualificacions i dictàmens 
d'aptitud, i indicadors de salut cardiovascular, respiratòria, musculoesquelètica i sensorial, 
amb la finalitat de poder obtenir una visió global de l'estat de salut dels treballadors. 
També conté les recomanacions de les mesures preventives adequades als resultats 
obtinguts. 

 

Memòria Anual d'Activitats de Medicina del Treball 

• Document que recull les actuacions sanitàries realitzades en matèria de Medicina del 
Treball durant un període de temps determinat, que ha de ser completada per la pròpia 
empresa amb aquelles activitats preventives directament realitzades per la mateixa o per 
altres Serveis de Prevenció Aliens. Degut al seu caràcter recapitulador, podrà lliurar-se un 
cop hagi transcorregut el període anual de referència. 

 
REVISIONS MÈDIQUES 
 

• Nivell exigència baixa ...................................................................................................52,74 € 
L’examen inclou: historia laboral + antecedents + hàbits + situació actual + exploració física 
bàsica + exploració instrumental bàsica (tensió arterial, pes/talla, otoscopi i valoració de la 
agudesa visual) i analítica de sang i orina bàsiques. 
 

• Nivell exigència mitja ............................................................................................. 59,06 € 
Inclou el Nivell d’exigència baix + una prova instrumental 
 

• Nivell exigència alta ..................................................................................................... 72,78 € 
Inclou el Nivell d’exigència baix + dues prova instrumental 
 

Les proves instrumentals que habitualment es fan: 
 Audiometria tonal 
 Electrocardiograma 
 Espirometria  
 Espirometria basal y prova de broncodilatació 
 Radiografia de Tòrax (nivell exigència alt) 

En el punt 8 del plec Tècnic, preus unitaris, on es detalla el preu de la revisió mèdica, s’ha fet 
una mitjana, tenint en compte el preu dels diferents nivells d’exigència/numero de 
treballadors. 

 


