14.11 Circular informativa
Criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar
l’activitat sanitària dels serveis de prevenció
El BOE núm. 158, de 4 de juliol, publica el Reial Decret 843/201, 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, que entra en vigor el 5 de juliol.
Els serveis de prevenció aliens i el propis/mancomunats dotats de l’especialitat de medicina del
treball amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret, tenen 6 mesos per adaptar-se a les
seves previsions.
El Reial Decret estableix els requisits tècnics i les condicions mínimes exigibles als Serveis
sanitaris dels serveis de prevenció per a la seva autorització, i és d’aplicació als serveis aliens i
als propis/mancomunats.
El Servei sanitari del servei de prevenció és la unitat preventiu -assistencial que sota la
responsabilitat d’un especialista en medicina de treball fa les funcions de vigilància de la salut .
Pel funcionament d’aquests serveis sanitaris cal autorització administrativa de l’autoritat sanitària
i quedaran registrats al Registre General de centres, serveis i establiments sanitaris (RD
1277/2003, de 17 de gener).
L’Article 3 del Reial Decret descriu quina és l’activitat sanitària dels serveis de prevenció de les
que queda expressament exclosa “la realització d’exploracions i proves no relacionades amb el
riscos laborals específics de les tasques assignades als treballadors o amb riscs inespecífics que
puguin donar lloc a agreujar patologies prèvies”
Als convenis col·lectius es pot acordar la realització de programes preventius no relacionats
directament amb riscs laborals.
Els recursos humans del Servei sanitari del servei de prevenció han de ser els següents:
-

1 Director tècnic (especialista en medicina de treball)

-

Personal sanitari qualificat
o Metges especialistes o diplomats en medicina d’empresa
o Infermers/es especialistes o diplomats en medicina d’empresa

-

Altres metges o infermeres especialistes amb títol oficial

Es considera una UNITAT BÀSICA SANITÀRIA (UBS) la composada per 1 metge i 1 infermer/a
del treball o d’empresa a jornada completa, que és la que s’ha de dotar en empreses de menys
de 2000 treballadors (a partir de 2001 treballadors l’Annex I estableix un escalat de la dotació).
Segons el nombre d’empreses ateses per un servei de prevenció es preveu una correcció a l’alça
del nombre d’hores/treballador/ any dedicades a la vigilància de la salut (Annex II).
Els professionals dels serveis sanitaris dels serveis de prevenció els pot ser d’aplicació la
normativa sobre incompatibilitats del personal de servei de les administracions públiques i no
poden simultaniejar en el mateix horari activitats en altres serveis públics o privats.
Els recursos materials del servei sanitari del servei de prevenció estan regulats a l’article 5
(espais, locals d’ús exclusiu,....) i l’equipament sanitari bàsic del servei sanitari en les seves
instal·lacions fixes està relacionat a l’Annex III.
Els articles 6,7 i 8 es dediquen als acords de col·laboració entre serveis de prevenció aliens. I
l’article 9 que a la subcontractació d’activitats per part dels serveis de prevenció propis que
tinguin assumida l’especialitat de medicina de treball dels tipus “tècniques diagnòstiques
especialitzades complementàries”.
També es poden subcontractar altres activitats del servei sanitari del servei de prevenció quan la
dispersió territorial ho justifiqui, excepte l’elaboració del programa de vigilància sanitària
especifica i de vigilància de la salut col·lectiva.
Els delegats de prevenció han de ser informats respecte la subcontractació d’aquests serveis. I
queda prohibida la subcontractació de la subcontractació.
Finalment la comunicació de dades de caràcter personal en cas de col·laboració de serveis de
prevenció aliens o de subcontractació de serveis, el reial decret preveu la seva submissió a l’art.
11.1 de la LOPD i quan les dades siguin relatives a l’origen racial a la salut i a la vida sexual
s’haurà de realitzar la seva comunicació, en ambdós supòsits (col·laboració i subcontractació)
d’acord amb el que disposa l’art. 7.3 LOPD “només poden ser recavades, pactades i cedides
quan l’afectat consenti expressament”
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