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36.13 Circular Informativa 
 
 
 
ELS REGISTRES PÚBLICS DE PROFESSIONALS DELS CENTRES  SANITARIS 
 
El DOGC núm. 6511, de 28 de novembre, publica el DECRET 256/2013, de 26 de novembre, pel qual 

es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i 

requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya,  que ha 

entrat en vigor l’endemà de la seva publicació. 

 

Aquest Decret  surt a la llum 10 anys desprès de que la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries 

(LOPS) disposés que s’havien d’establir els registres públics de professionals (2003) i quasi set anys 

desprès de que el Consejo Interterritorial prengués un acord sobre els principis generals i el conjunt 

mínim de dades que havien de tenir en compte les CCAA que eren les competents per crear i regular 

aquests registres (2007). I sis anys desprès de que el Parlament de Catalunya instés al govern a la 

creació del Registre de professionals sanitaris. 

 

Als efectes de registre de dades són considerats professionals sanitaris : 

 
- Els llicenciats, diplomats i, ara, graduats en ciències de la salut (art. 2 LOPS). 

- Els professionals de la rama sanitària de formació profesional (art. 3 LOPS). 

- Els professionals reconeguts en la disposició addicional setena de la LOPS. 

1.- Una de les finalitats del Decret és la creació i regulació del Registre de professionals sanitaris 

de Catalunya , que serà gestionat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Les 

dades que han d’integrar el registre, que es nodrirà de les dades que li siguin comunicades per les 

diferents entitats que actuen en l’àmbit sanitari de Catalunya, estan relacionades a l’Annex 1 del 

Decret. 

 

2.- L’altra finalitat és la regulació dels registres públics de professionals dels centres sanitaris. El 

Capítol III del Decret estableix que: 

 
- Tots els centres sanitaris, tant de titularitat pública com privada, han de disposar de 

registres públics dels professionals sanitaris que hi presten serveis. 

- Aquests registres públics han de facilitar l’exercici i asegurar l’efectivitat dels drets dels 
ciutadans en la seva relació amb els professionals sanitaris. 

- Els centres sanitaris han de participar en el sistema d’informació configurat al Registre de 
professionals sanitaris de Catalunya. 

- Els centres sanitaris han de garantir el dret dels ciutadans a conèixer el nom, la titulació, 
l’especialitat, la categoria i la funció de cada profesional que treballi en el centre. 
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- Els ciutadans han de tenir lliure accés a les dades anteriors per mitjans electrònics o 
personalment en la seu del centre. 

- Els centres sanitaris tenen l’obligació de comunicar al Registre de professionals sanitaris 
de Catalunya les dades que disposin dins de les contingudes a l’Annex 1. 

El termini  màxim per a la implementació i interconnexió del Registre de professionals sanitaris de 

Catalunya i els registres dels centres sanitaris és de dos anys, és a dir finalitza el 29 de novembre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

La Vall d’En Bas, 30 de noviembre de 2013. 


