
 

 

Certificat mèdic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La qualificació APTE o NO APTE fa referència a les patologies especificades en l’annex: 

APTE - cap patologia o patologies no excloents    /    NO APTE - patologies excloents 

Constitució física (punt 1, annex)                                                              �  APTE  �  NO APTE 

Talla  .................  Pes  .................  Índex corpulència  ..................    
 

Pressió arterial (punt 6, annex)                                                                     �  APTE �  NO APTE 

TA sist.  .................     TA diàst.  ....................   
 

E.C.G. (punt 6, annex)                                                                                �  APTE �  NO APTE 

Exploració de l’audició (punt 3, annex)  �  APTE �  NO APTE 

(explorar audició conversacional i fer audiometria en cas d’observar dificultats) 
 

Agudesa visual: test Snellen sense corregir (punt 2, annex)                     �  APTE �  NO APTE 
 

Observacions a destacar: 

Exploració mèdica aparell locomotor (punt 4, annex)                                 �  APTE �  NO APTE 
 

Auscultació cardio-pulmonar (punts 6 i 7, annex)                                      �  APTE �  NO APTE 
 

Reflexes coordinació equilibri (punt 8, annex)                                      �  APTE �  NO APTE 
 

Oftalmologia (punt 2, annex)                                                                      �  APTE �  NO APTE 
 

 
Dr/a.   ............................................................................................................................   llicenciat/da en 
medicina i cirurgia, col·legiat/da a   ...............................................................................   amb el número 
..........................  i amb exercici professional a   ...........................................................   , 
  
CERTIFICO:  
 
Que he efectuat les anteriors exploracions al senyor/a  ............................................................................ 
...................................................  , amb NIF  ..............................................  i edat  ........................  anys, 
i aquest no pateix cap malaltia ni defecte físic que li impedeixi fer exercici físic intens ni s’ha observat 
cap de les exclusions mèdiques especificades en l’annex de la convocatòria, que es detallen en el dors 
d’aquest document.  

 
I, perquè consti, expedeixo i signo aquest certificat.  
................................................................................ ,  ................  de  ................................  de  ................ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX - El certificat mèdic haurà d'acreditar que l 'aspirant no està incurs 
en cap de les següents exclusions mèdiques: 
 
 
1. Constitució física:  

Serà excloent un índex de corpulència (pes en kg dividit per talla en 
decímetres) superior a 5 i inferior a 3,3. 
 

2. Oftalmologia:  
Disminució de l'agudesa visual inferior a 0,5 a l'ull millor i 0,3 a l'ull pitjor, 
mesura sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen). 
Retinopatia (s'admet la còrio-retinitis central serosa). 
Retinosi pigmentària. 
Hemeralopia. 
Hemianòpsia. 
Diplopia. 
Discromatòpsies importants. 
Glaucoma. 
Afàquies, pseudoafàquies. 
Subluxació del cristal·lí. 
Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l'agudesa visual inferior a 
la permesa. 
Queratitis crònica. 
Alteracions oculomotores importants. 
Dacriocistitis crònica. 
Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impideixi la protecció de l'ull a la 
intempèrie. 
Tumors oculars. 
Amputació important del camp visual en ambdós ulls. 
 

3. Oto-rino-laringologia:  
Mesurament de l'agudesa auditiva, no s'admetrà audiòfon. 
L'agudesa auditiva conversacional serà mesurada segons les normes PGB 
(Pèrdua Global Binaural) i no s'admetrà cap grau d'hipoacúsia. 
Trauma acústic o sordesa professional: no s'admetran pèrdues superiors a 
22 decibels en la freqüència de de 4.000 hertz una vegada s'ha descomptat 
la pèrdua normal per l'edat segons les normes ELI (Early Loss Index). 
Vertigen. 
Dificultats importants de la fonació. 
Perforació timpànica. 
Quequesa acusada. 
Obstrucció crònica de les foses nasals (que impideixi la  espiració nasal). 
 

4.  Aparell locomotor: 
Malalties i limitacions de moviments: no s'admetran graus de mobilitat 
inferiors a: 
A) Extremitats superiors: 

Espatlla: Elevació progressiva fins a 180 graus, abducció fins a 120 
graus. Dinamometria escapular menor de 25 quilos. 
Colze: Flexió fins a 100 graus, extensió fins a 0 graus,  supinopronació 
de 0 a 180 graus. 
Canell: Flexo-extensió fins a 45 graus. 
Mà i dits: Dinamometria inferior a 30 quilos a qualsevol de les mans. 
Falta o pèrdua de més d'1/3 de la falange distal del primer dit d'una mà. 
Falta o pèrdua de qualsevol falange de qualsevol dit, excepte la falange 
distal del 5è dit. Falta d'una mà o de qualsevol part d'aquesta, llevat dels 
dits descrits anteriorment. No tenir íntegra la pinça polze-índex. 

B) Extremitats inferiors: 
Maluc: Flexió fins a 130 graus, extensió fins a 10 graus (més enllà de 0 
graus). Tenir una extremitat inferior més curta que l'altra (superior a 1 
centímetre). 
Genoll: Extensió completa, flexió fins a 135 graus. Lesions articulars o 
lligamentoses no reparables. 
Turmell: Flexo-extensió dorsoplantar fins a 45 graus. 
Peu: Peu garrell, peu pla, peu pla espàstic, peu cavus. 
Dits: Limitació de moviments que dificulti caminar, córrer o saltar. Falta 
de qualsevol falange de qualsevol dit. Dits en urpa que impedeixin portar 
les botes de feina. Hallux valgus. 

C) Columna vertebral: 
Escoliosi major de 7 graus. 
Costella accessòria que produeixi robament de subclàvia. 
Hèrnia discal. 

D) Malalties diverses: 
Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció. 
Osteomielitis. 
Osteoporosi. 
Condromalàcia. 
Artritis. 
Luxació recidivant. 
Paràlisi muscular. 
Miotonia congènita. 
Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar 
les funcions de la categoria a desenvolupar. 
 

5.  Aparell digestiu: 
Cirrosi.  
Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.  
Hepatopaties cròniques.  
Pancreatitis crònica.  
Úlcera sagnant repetitiva.  
Eventracions.  
Qualsevol patologia de l'aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que 
presentin seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que incideixin  
negativament per fer la seva feina.  
Hepatopaties agudes amb repercussió enzímica important.  
 

6.  Aparell càrdio-vascular: 
Hipertensió arterial major de 155/95 mmHg.  
Insuficiència cardíaca.  
Haver patit infart de miocardi.  
Coronariopaties.  
Arítmies importants.  
Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.  
Aleteig.  
Fibril·lació auricular.  
Síndrome de preexcitació.  
Blocatge aurículo-ventricular de 2 o 3 graus.  
Extrasístoles patològiques.  
Valvulopaties.  
Portar pròtesis valvulars.  
Aneurismes cardíacs o de grans vasos.  
Insuficiència arterial perifèrica.  
Insuficiència venosa perifèrica que produeixi signes d'estasi o alteracions 
tròfiques varicoses importants.  
Seqüeles post-tromboembòliques.  
Defectes i deformitats dels dits i/o mans produïts per problemes de circulació 
que siguin simptomàtics o dificultin realitzar satisfactòriament la feina a 
desenvolupar. 
 

7. Aparell respiratori:  
Serà excloent tenir una capacitat vital inferior a 3,5 l els homes i a 3 l les 
dones.  
Disminució del VEMS per sota del 80%.  
EPOC.  
Asma.  
Atelèctasi.  
Emfisema.  
Pneumotòrax repetitiu.  
Altres processos respiratoris que incideixin negativament en les pràctiques 
físiques a realitzar i en les tasques específiques de la categoria a 
desenvolupar.  
 

8.  Sistema nerviós central: 
Parkinson, corea o bal·lisme.  
Epilèpsia.  
Esclerosi múltiple.  
Atàxia.  
Arteriosclerosi cerebral simptomàtica.  
Vertigen d'origen central.  
Alteracions psiquiàtriques de base.  
Qualsevol grau d'hipoòsmia.  
 

9.  Pell i fàneres: 
Cicatrius que produeixin limitació funcional important i aquells processos 
patològics que a criteri del tribunal limitin o s'agreugin amb el treball de la 
categoria a desenvolupar. 
 

10. Altres processos patològics:  
Diabetis tipus I o II.  
Diabetis insípida.  
Malaltia de Cushing.  
Malaltia d'Addison.  
Insuficiència renal crònica.  
Manca d'un ronyó.  
Malalties renals evolutives.  
Hemopaties cròniques greus.  
Proves analítiques compatibles amb patologia de base.  
Tumors malignes.  
Tuberculosi activa.  
Hèrnia inguinal.  
ualsevol malaltia infecciosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària) crònica 
i rebel al tractament.  
Anàlisi d'orina: albuminúria i/o cilindrúria importants. 
 

11.  Alcoholisme i/o drogodependència en patologia orgànica. 
 

12. Qualsevol altre procés patològic que a criteri del tribunal mèdic dificulti 
o impedeixi el desenvolupament de les funcions. 

 


