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32.17 Circular Informativa 
 

 

 

TRACTAMENT DEL PERSONAL EN EL DECRET SOBRE REQUISITS I 

GARANTIES TECNICOSANITÀRIES DELS CENTRES I SERVEIS SANITARIS. 

 

El DOGC núm. 7477, de 19 d’octubre, publica  el Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual 

s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis 

sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre. 

 

Aquest Decret entrarà en vigor vint dies després de la seva publicació i és d’aplicació a tots els 

centres sanitaris radicats a Catalunya amb independència de què la seva titularitat sigui pública o 

privada, excepte les oficines de farmàcia, òptiques, ortopèdies i establiments d’audiopròtesi  que 

ja tenen la seva normativa específica. 

 

Els requisits i garanties regulats ho estan amb caràcter de mínims. 

 

En matèria de personal a la Secció 2  del Capítol I es  regula: els professionals sanitaris (art. 10), 

la selecció i registre del personal (art. 11) i la formació continuada i a més a més regula dues 

figures: la del responsable assistencial del centre (art. 14) i la dels responsables de vigilància de 

productes sanitaris i de la seguretat de l’assistència anomenada “referent de seguretat dels 

pacients” (art. 15). 

 

En relació als “professionals” s’estableix l’obligació dels centres de garantir que aquells que 

presten  l’atenció sanitària tenen la titulació adequada i està en possessió de la titulació 

acadèmica o habilitació oficial que els capaciti per a l’exercici de la professió i, quan escaigui,  

disposen de la corresponent col·legiació. 

 

Pel que fa a la “selecció i registre” només disposa (caràcter mínim) que els centres han de 

disposar d’un sistema de selecció del personal sanitari que garanteixi de forma documentada 

les condicions de legalitat i idoneïtat per a l’exercici. Així mateix s’estableix l’obligació de portar 

un registre actualitzat de tot el personal sanitari, sigui quina sigui la seva vinculació jurídica i la 

modalitat i lloc de prestació dels serveis, així com disposar d’un expedient personal actualitzat, 

d’acord amb el que estableix la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries. 

 

En relació a la “formació continuada” la norma obliga a disposar d’un pla de formació per 

facilitar la formació continuada que segons la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries 

constitueix un dret i un deure per als professionals sanitaris. També els centres han de facilitar 

l’actualització de coneixements en seguretat i qualitat assistencials.  I han de disposar d’un 

pla d’acollida a nouvinguts 
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Finalment  l’apartat 4 de l’article 12 estableix un contingut concret del pla de formació : 

 

“4. El pla de formació ha de garantir que la pràctica clínica doni  resposta a 

les necessitats i expectatives de salut pel que fa al sexe i al gènere, i ha 

d’incloure el coneixement de la fisiopatologia de les dones en els diferents 

sistemes orgànics, així com els continguts multidisciplinaris necessaris per 

detectar les situacions de violència masclista i les pràctiques de control 

sexual”. 

 

 

 

 

Barcelona, 23 d’octubre de 2017 

 


