
GRUP A
Metges del treball

ANNEX I

Bloc general

I.         Dret constitucional i organització administrativa.  

1. La Constitució espanyola de 1978 (I): característiques, estructura i reforma.
Els  principis  constitucionals:  els  drets fonamentals i  les llibertats públiques.  El
Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.
2. La Constitució espanyola (II):  la Corona. Les Corts Generals. Les Cambres.
Elaboració de les lleis. Del Govern i de l'administració.
3. Llei  d'Organització  i  Funcionament  de  l'administració  General  de  l'Estat:
L'organització administrativa. Òrgans centrals i òrgans territorials. L'administració
general de l'Estat a l'exterior.
4. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial:
composició i funcions.
5. Regulació constitucional de l'administració local i les comunitats autònomes.

II. Dret autonòmic.

6. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (I):  estructura, contingut i
principis fonamentals. Procediment de reforma de l'Estatut. Les competències de la
Comunitat Valenciana en l'Estatut d'Autonomia. Les Corts Valencianes.
7.  Estatut  d'Autonomia  (II):  economia  i  hisenda.  L'administració  local.
L'administració de justícia.
8. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic Consultiu. El
Consell  Valencià  de  Cultura.  L'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua.  El  Comité
Econòmic i Social.
9. Llei de Govern Valencià: el president de la Generalitat Valenciana. Els consellers.
L'administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  Organització,  competència  i
estructura. Organització territorial de les conselleries. L'administració institucional.
Responsabilitat  dels  membres  del  Consell  i  de  l'administració  pública  de  la
Generalitat Valenciana.

III.     La Unió Europea.  

10. La Unió Europea: tractats. Les institucions de la Unió Europea: el Consell de
Ministres.  La  Comissió Europea.  El  Parlament  Europeu.  El  Tribunal  de  Justícia:
composició i funcions.

IV. Dret administratiu.

11. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del Procediment
Administratiu  Comú:  objecte  i  àmbit  d'aplicació.  Principis  generals.  Els  actes
administratius.
12.  Els  interessats.  Concepte.  Capacitat  d'obrar.  Representació.  Identificació.
Pluralitat  d'interessats.  Drets  dels  ciutadans.  Llengua  dels  procediments.  Dret



d'accés  a  arxius  i  registres.  Els  registres.  Col·laboració  i  compareixença  dels
ciutadans.
13. La responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. Silenci administratiu.
Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Termes i
terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d'urgència.
14. Els òrgans de les administracions públiques. Creació. Competència. Delegació.
Avocació.  Comanda  de  gestió.  Delegació  de  firma.  Suplència.  Coordinació  i
comunicacions. Instruccions i  ordes de servei. Òrgans col·legiats. Règim jurídic.
Composició. Convocatòries, sessions i actes. Abstenció i recusació.
15.  Les  disposicions  administratives.  Jerarquia  i  competència.  Publicitat  i
inderogabilitat singular.
16.  El  procediment  administratiu:  concepte  i  fases.  Revisió  dels  actes  en  via
administrativa: revisió d'ofici, recursos administratius. Les reclamacions prèvies a
l'exercici d'accions civils i  laborals. La jurisdicció contenciosa administrativa: les
parts, objecte del recurs i procediments.
17. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els
contractes de l'administració: concepte. Tipus. Procediments de contractació.

V. Funció pública.

18. La Llei de la Funció Pública Valenciana. Normativa de desplegament en matèria
de  personal.  El  personal  al  servei  de  la  Generalitat  Valenciana.  La  seua
classificació.  Adquisició  i  pèrdua  de  la  condició  de  funcionari.  Situacions
administratives. Promoció i carrera administrativa. Provisió dels llocs de treball.
19.  Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions.
Incompatibilitats. Règim disciplinari.
20.  Règim  de  Seguretat  Social.  Els  òrgans  de  representació  i  la  negociació
col·lectiva del personal funcionari. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

ANNEX II

Bloc específic

1. La  medicina  del  treball.  Conceptes  bàsics,  relació  entre  treball  i  salut.
L'especialitat de medicina del treball. El dret a la salut.
2. Dret del treball. Fonts. Desenvolupament a Espanya. Criteris d'ordenació de
normes  Sistema  espanyol  de  Seguretat  Social.  Evolució.  Característiques.
Estructura. Acció Protectora. Afiliació, altes i  baixes en el  Règim General de la
Seguretat Social. Contingències professionals.
3. Danys  derivats  del  treball.  L'accident  de  treball.  Concepte.  Classificació.
Notificació.  Registre.  Índexs  de  sinistralitat  laboral.  La  malaltia  professional.
Delimitació del concepte de malaltia professional. Altres danys derivats del treball.
4. Els serveis de prevenció de riscos laborals. Organització de recursos per a
l'exercici de l'activitat preventiva. Recursos materials i humans. Funcions i nivells
de qualificació. El sistema de prevenció de la Generalitat Valenciana.
5. Gestió de la prevenció de riscos laborals. Els professionals sanitaris en els
serveis de prevenció. Funcions del metge del treball.
6. Consulta i  participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos
laborals. El dret de participació. Els delegats de prevenció. El Comité de Seguretat i
Salut.
7. L'avaluació de riscos. Definició i objectius. Tipus d'avaluacions. Identificació de
perills. Severitat del dany, probabilitat. Estimació del nivell de risc. Valoració i fases
d'avaluació del risc.
8. Seguretat  en  el  treball.  Concepte  i  definició.  Condicions  i  tècniques  de
seguretat.  Classificació  i  formes  d'actuació.  Tècniques  operatives.  Importància
preventiva.



9. Higiene  industrial  com a  tècnica  de  prevenció  de  malalties  professionals.
Concepte. Branques de la higiene. Criteris de valoració del risc higiènic.
10. Factors de risc de tipus  físic.  Concepte. Mesurament.  Efectes.  Legislació.
Mesures preventives.
11. Qualitat  de  l'aire  interior.  Naturalesa  i  fonts  dels  contaminants  físics  a
l'interior. Contaminació biològica. Factors físics. Efectes sobre la salut. Mesures
preventives. Síndrome de l'edifici malalt.
12. Ergonomia: conceptes fonamentals. Objectius. Classificació de l'ergonomia.
Mètodes de valoració de treball. Accions de millora de les condicions de treball.
13. Avaluació dels riscos en les tasques relacionades amb la manipulació manual
de càrregues. Treball muscular. Postures de treball.  Factors de risc de l'aparell
locomotor. Patologia dorsal i lumbar. Normativa.
14. Factors de naturalesa psicosocial. Conseqüències. Intervenció i prevenció del
riscos psicosocials. La insatisfacció laboral.  Conseqüències per a l'organització i
l'individu.  Concepte  d'estrés.  Estressors.  Efectes  sobre  la  salut.  Intervenció
preventiva.
15. Altres  problemes  psicosocials.  Síndrome  de  Burnout.  Concepte.
Característiques  i  prevenció  mobbing.  Concepte.  Formes  d'expressió.  Origen  i
desenvolupament. Conseqüències. Avaluació i intervenció.
16. Alcoholisme, tabaquisme i altres drogodependències.
17. Protecció  dels  treballadors  especialment  sensibles  a  determinats  riscos.
Protecció de la maternitat. Factors de risc d'especial incidència durant l'embaràs.
Mesures preventives.
18. Legionel·losi.  Exposició  a  la  legionel·la.  Riscos  per  a  la  salut  Criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i control. Actuacions. Legislació. Tuberculosi
pulmonar i  altres  malalties  de  declaració obligatòria,  actuacions davant  de  la
presència de casos en l'administració publica, coordinació amb l'autoritat sanitària.
19. Les alteracions de la veu des del punt de vista dels riscos laborals. Prevenció.
Classificació, diagnòstic i tractament.
20. Immunització.  Vacunacions  en  el  món laboral.  Vacunacions  específiques.
Vacunació davant del VHB.
21. Protocol d'actuació davant d'accidents amb material contaminat amb restes
biològiques.
22. Mesures d'urgència mèdica en l'àmbit laboral. Suport vital bàsic. Seqüència i
actuació.  Suport  vital  avançat.  Traumatismes.  Cremades.  Intoxicacions.
Hemorràgies.
23. Vigilància de la salut dels treballadors. Concepte. Objectius. Normativa. Ètica
i salut laboral, el secret mèdic, el consentiment informat.
24. La història clínica laboral: concepte i elements diferenciadors amb la història
clínica tradicional. La vigilància de la salut mitjançant els exàmens de salut: tipus,
metodologia d'actuació, característiques i  aplicació en l'àmbit  de la Generalitat
Valenciana.
25. Epidemiologia laboral. Mesures de la freqüència de malaltia. Tipus d'estudis
epidemiològics. Qualitat dels estudis epidemiològics. Causalitat en epidemiologia.
26. Educació sanitària. Objectius i mètodes.
27. Toxicologia laboral. Indicadors biològics d'exposició. Concepte.
28. Cancerígens,  mutàgens  i  teratògens.  Càncer  professional,  mecanismes
d'acció. Mesures de prevenció.
29. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels treballadors usuaris de pantalles de visualització de dades.
30. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut, respecte als riscos
dels treballadors exposats a agents químics.
31. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut, respecte als riscos
dels treballadors exposats a agents biològics. Definició del problema. Avaluació del
risc laboral per a la salut. Protocol mèdic específic aplicable.
32. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels  treballadors  exposats  a  manipulació  manual  de  càrregues.  Definició  del



problema.  Avaluació  del  risc  laboral  per  a  la  salut.  Protocol  mèdic  específic
aplicable.
33. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels treballadors exposats a plaguicides. Definició del problema, en l'àmbit de la
funció  pública (DDD).  Avaluació  del  risc laboral  per a  la  salut.  Protocol  mèdic
específic aplicable.
34. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels treballadors exposats a postures forçades. Avaluació del risc laboral per a la
salut. Protocol mèdic específic aplicable.
35. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels  treballadors  exposats  a  moviments  repetitius.  Definició  del  problema.
Avaluació del risc laboral per a la salut. Protocol mèdic específic aplicable.
36. Actuacions específiques en l'àrea de vigilància de la salut respecte als riscos
dels treballadors exposats a riscos susceptibles de produir asma laboral. Definició
del problema. Avaluació del risc laboral per a la salut. Protocol mèdic específic
aplicable.


