31.14 Circular Informativa
REGULACIÓ DEL REGISTRE ESTATAL DE PROFESSIONALS SANITARIS
El BOE núm. 197, de 14 d'agost, publica el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es
regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, en vigor des de l'endemà de la seva
publicació.
Aquest registre va ser creat pel Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, que va introduir una
disposició addicional desena a la Llei de Cohesió i Qualitat del SNS per la qual es creava. Ara el
registre es regula mitjançant aquesta norma reglamentària,
Les finalitats del registre, que té naturalesa administrativa i la major part del seu articulat carácter
bàsic, són les següents:
•
•

Facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris
Coordinar les polítiques de recursos humans en l’àmbit del SNS

Al registre s’incorporaran les dades dels següents professionals sanitaris :
•
•
•

Amb títol universitari de l’arrel de ciències de la salut
De l’àrea sanitària de formació professional
Els psicòlegs especialistes en psicologia clínica i els psicòlegs amb el màster de
psicologia general sanitària

Les nombroses dades que s'han d’incorporar venen detallades a l’article 5 i la seva definició i
contingut es recull a l'Annex I.
La llista d’entitats, corporacions i organismes obligats a comunicar les dades també és llarga i
està relacionada a l'article 6, i inclou des de les conselleries de les CCAA i organismes públics
vinculats o dependents, les entitats locals, els col·legis professionals, els centres sanitaris privats,
les entitats d’assegurança, les mútues d'AT i MP fins els serveis de prevenció de riscs laborals.
L’article 14 del Reial Decret reitera el carácter públic de determinades dades del registre i la
norma garanteix el lliure accés per part de la ciutadania:
•
•
•
•
•
•

Nom i dos cognoms
Titulació
Especialitat
Lloc d’exercici
Categoria i funció
Diploma d'Àrea de Capacitació Específica i Diplomes d'Acreditació i Acreditació
Avançada, si n’hi ha

El Ministeri disposa de 6 mesos per elaborar l’ordre que determini el suport, format i altres
característiques de transferència de dades i les entitats, corporacions i organismes obligats a
comunicar-les disposaran de 9 mesos a partir de l’entrada en vigor de la referida ordre.
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