
 
Compromís de Servei 

 
 

1 
 

 
 
REVISIÓ MÈDICA ESPECÍFICA 
 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI  

Objecte 

Disponibilitat de revisions mèdiques específiques per comprovar que les condicions dels llocs de 
treball no tenen afectació sobre la salut de les persones que els ocupen.  

Qui pot sol·licitar el servei 

El personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) de la UdL. 

Drets i deures 

Les persones usuàries tenen dret a: 
- Fer-se una revisió mèdica anual. 
- Tenir garantida la privacitat de les dades relatives a les revisions mèdiques realitzades a la 

UdL.  

La persona usuària ha de:  
- Fer-se una revisió mèdica en el moment de la seua incorporació a la UdL. 
- Renunciar expressament i per escrit, en cas què no vulgui realitzar la revisió mèdica prevista 
anualment, per la unitat responsable en matèria de vigilància de la salut, a la UdL. 

Normativa específica 

- Article 22 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, BOE núm. 269. 

 

LLIURAMENT DEL SERVEI  

Com es pot sol·licitar el servei 

S’ha de demanar cita prèvia a través de: http://citaprevia.udl.cat/RevisionsMediques/ 

Com es lliura el servei 

Reconeixement mèdic: 

Les revisions mèdiques es realitzen majoritàriament al dispensari de l’edifici de Rectorat, despatx 
3.01. Els dimecres a la tarda el reconeixement mèdic es realitza al dispensari del servei de 
prevenció SP ACTIVA, Av. de Balafia, 5, 25002 Lleida. 
El dia de la revisió, el metge de vigilància de la salut indica a quin laboratori s’ha de fer 
l’extracció de sang. 

Informe mèdic: 
SP Activa envia un correu electrònic amb l’enllaç a la plataforma documental en la que es poden 
consultar els  informes de les revisions mèdiques i les analítiques amb els resultats del control.   

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1995/12/31/pdfs/A00267-00286.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/1995/12/31/pdfs/A00267-00286.pdf
http://citaprevia.udl.cat/RevisionsMediques/
http://www.spactiva.es/
http://www.sprl.udl.cat/
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COMPROMÍS DEL SERVEI (1)  

- Oferir disponibilitat de dies i horaris diversos durant un període de tres mesos, per a cada 
campus de la UdL, per a programar la revisió mèdica.  

- Lliurar l’informe mèdic en un termini màxim de 10 dies, un cop realitzada l’extracció de sang. 
 
UNITAT RESPONSABLE DEL SERVEI  

Prevenció de Riscos Laborals (PRL) www.sprl.udl.cat 
 prevencio@prls.udl.cat 

Tel. 973 70 20 21 
 

VOLEM CONÈIXER LA VOSTRA OPINIÓ PER MILLORAR  

Per a qualsevol suggeriment, comentari i queixa relacionat amb aquest compromís de servei, us 
podeu adreçar al Correu obert de la UdL. 

                                                 
1 Per al còmput dels terminis dels compromisos de servei de la UdL, no s’inclouen els dissabtes, diumenges, dies 
festius o dies inclosos en períodes de tancament d'edificis per estalvi econòmic i racionalització del funcionament dels 
serveis. 

http://www.sprl.udl.cat/
mailto:prevencio@prls.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/oqua/qualitat/correuobert/

