
 

Davant l’entrada en vigor del conegut com a “decret de prescripció infermera” 
 

El CSC demana que continuïn vigents els protocols i 
guies actuals perquè el col·lectiu d’infermeria segueixi 

efectuant la seva tasca amb normalitat 
 
 Els associats del CSC, que gestionen centres de salut i d’atenció a la 

dependència sense ànim de lucre dins el SISCAT, volen demanar així una sèrie 
de mesures que evitin el col·lapse del sistema 

 
 També es sol·licita que s’aclareixi que la responsabilitat civil dels professionals 

d’infermeria queda coberta per les pòlisses d’assegurança actual 
 

 I es recorda que l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa no afecta en absolut 
les campanyes de vacunació 

 
Barcelona, 1 de març del 2016.- Davant l’entrada en vigor del Reial Decret 954/2015, de 23 
d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i 
productes d’ús humà per part dels infermers –el conegut com a “decret de prescripció 
infermera”- el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha elaborat una sèrie de 
recomanacions per evitar el col·lapse del sistema sanitari català. El CSC fa aquestes propostes 
en nom dels seus associats i amb el consens dels membres de la seva Comissió Permanent, 
que inclou a tots els gerents dels centres sanitaris i d’atenció a la dependència del SISCAT  
sense ànim de lucre. 
 
En primer lloc, es demana al Departament de Salut que emeti una instrucció o circular per tal 
que, mentre no es resolguin els recursos contra el citat decret, continuïn en vigor els protocols i 
guies de pràctica clínica assistencial de Catalunya que actualment s’utilitzen als centres. 
També que s’aclareixi que les responsabilitats civils i patrimonials dels professionals 
d’infermeria derivades de les seves actuacions prescriptores estan totalment cobertes per les 
pòlisses d’assegurances actuals. I, per últim, es sol·licita que la instrucció recordi que l’entrada 
en vigor d’aquest Reial Decret no afecta en absolut a les campanyes de vacunació. 
 
Aquestes mesures es tradueixen en que el col·lectiu d’infermeria pugui continuar exercint la 
seva important tasca professional amb normalitat. El CSC també vol mostrar la seva satisfacció 
pel posicionament que el Departament de Salut  ha pres en aquest assumpte i que es va 
formalitzar, entre altres accions, amb un recurs davant el Tribunal Suprem. 
 
Suport al col·lectiu infermer 
Des que es va aprovar aquest polèmic decret, el CSC ha expressat el seu absolut suport al 
col·lectiu d’infermeria que es veu perjudicat en la seva tasca diària a causa d’aquest Reial 
Decret. En aquesta línia, el CSC també vol manifestar la seva preocupació per aquesta 
normativa i les conseqüències negatives que se’n poden derivar pel correcte funcionament dels 
centres i l’atenció als pacients.  
 
Referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
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