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ANTECEDENTS NORMATIUS 

q  Llei 16/2003, 28.5, regula el Sistema d’Informació Sanitària i la 
incorporació en concret dels recursos humans.  

q  Llei  44/2003, 21.11, estableix registres públics de professionals 
com a instrument de garantia dels pacients.  

q  Llei 55/2003, 16 .12, preveu que les CCAA estableixin registres 
del personal que presta serveis en els seus centres sanitaris. 

q  Decret 256/2013, 26.11, 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. 



Objecte del Decret 

§  Establir i gestionar un sistema d’informació integrat 
sobre els professionals que desenvolupen la seva 
activitat a Catalunya. 

§  Respondre a les necessitats de l’Administració 
sanitària per a l’exercici de les seves competències: 
planificació i organització de recursos sanitaris.  

§  Les inscripcions del Registre tenen naturalesa 
declarativa. 



Àmbit d’aplicació del Decret 

Àmbit funcional 
§  Administració Sanitària 

§  Consells catalans de col·legis professionals sanitaris 

§  Col·legis de professionals sanitaris de Catalunya 

§  Centres sanitaris (tant de titularitat pública com privada) 

§  Entitats d’assegurances del ram de la malaltia a 

Catalunya 

§  Associacions professionals 



Àmbit d’aplicació del Decret 

Àmbit territorial 
§  Desenvolupament de l’activitat professional a 

Catalunya. 

Àmbit objectiu 
§  Professionals titulats universitaris 

§  Professionals de l’Àrea Sanitària de Formació 

Professional 



Titularitat del Registre 

§  Departament de Salut, a través de la Direcció general competent 
en matèria de planificació i recerca en salut que és l’òrgan 
administratiu responsable. 

§  L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS) és la responsable de la implementació i la gestió del 
registre. 

 
§  Per Resolució o circular interna es podrà establir el procediment de 

prelació en el cas de professionals inscrits en més d’un 
Registre, per la gestió ordinària del Registre i la seva interconnexió. 



Conjunt mínim de dades 
q  Dades identificatives:  

§  Nom i cognoms 
§  DNI o document equivalent 
§  Data, lloc de naixement i nacionalitat 
§  Sexe 
§  Adreça de @ 

q  Dades acadèmiques 
§  Titulació, universitat o centre educatiu, any d’obtenció i via d’accés 
§  Dades d’especialitat, data d’obtenció i revalidació 
§  Habilitació, en el seu cas 

q  Dades professionals 
§  Situació professional 
§  Exercici professional i dades del lloc de l’activitat laboral 
§  Categoria, funció (assistencial/no assistencial/sense activitat/), DA, DAA obtenció i 

revalidació 
§  Desenvolupament professional, col·legiació, RC i aptitud per a l’exercici professional 



DADES REBUDES: NOMBRE DE REGISTRES 

Nombre de registres rebuts 

197.085 
 

Nombre de registres 
desprès de la depuració i el tractament de les dades 

151.361 (77%) 
  

DADES REBUDES: NOMBRE DE REGISTRES

Nombre de registres rebuts

208.724

Nombre de professionals sanitaris
després de la depuració i el tractament de les dades

176.809



QUALITAT DE LES DADES:
TAXA DE RESPOSTA (I)

4

Nombre de camps del Decret 60 100%

Nombre de camps emplenats >90% 7 12%

Nombre de camps emplenats 40-90% 12 20%

Nombre de camps emplenats 10-40% 11 18%

Nombre de camps emplenats <10% 30 50%



QUALITAT DE LES DADES: 
TAXA DE RESPOSTA (II)

99,58	  % Cognom1
99,58	  % Nom
97,70	  % Cognom2
97,51	  % Professió	  sanitària
95,56	  % Sexe
82,65	  % Número	  de	  DNI/TIE
74,14	  % Situació	  professional
73,27	  % Lloc	  de	  naixement
69,97	  % Nacionalitat
62,96	  % Data	  de	  naixement
62,86	  % Tipus	  de	  col·∙legi	  professional
62,37	  % Nom	  col·∙legi	  professional
62,18	  % Data	  alta	  col·∙legiació
59,92	  % Número	  de	  col·∙legiat
58,18	  % Cobertura	  de	  responsabilitat	  civil
58,01	  % Adreça	  professional
49,04	  % Titulació
46,08	  % Correu	  electrònic
27,92	  % Especialitat	  en	  ciències	  de	  la	  salut
15,28	  % Centre	  professional



DADES REBUDES: NOMBRE DE PROFESSIONALS 
SEGONS TIPUS D’ENTITAT



DADES REBUDES: NOMBRE DE PROFESSIONALS 
SEGONS REGIÓ SANITÀRIA   



VALORACIÓ GLOBAL (I) 

NOMBRE 
REGISTRES 

Recepció fitxers 
 major part d’entitats importants 

QUALITAT 
DADES 

é Dificultat tractament 
 de dades 

La depuració i el tractament de dades 
han possibilitat alguns indicadors importants  



OPTIMITZACIÓ PROCÉS (I)

DEFINICIÓ CAMPS OBLIGATORIS

INCORPORACIÓ
CRITERIS VALIDACIÓ BBDD

OPTIMITZACIÓ 
QUALITAT DE 
LES DADES



VALORACIÓ GLOBAL (II) 

REDUCCIÓ NOMBRE DE CAMPS 

AMPLIACIÓ DEFINICIÓ DE CAMPS 

INCORPORACIÓ 
 CRITERIS VALIDACIÓ BBDD 

OPTIMITZACIÓ 
QUALITAT DE 
LES DADES 



OPTIMITZACIÓ PROCÉS (II)

S’han definit els camps prioritaris i obligatoris següents:

• Nom i cognoms
• Número de DNI/TIE
• Sexe
• Data de naixement
• Lloc de naixement
• Nacionalitat
• Titulació
• Especialitat
• Professió Sanitària
• Situació professional
• Centre professional
• Adreça professional
• Nom col·legi professional
• Tipus de col·legi professional
• Data alta col·legiació
• Número de col·legiat
• Correu electrònic
• Cobertura de responsabilitat civil

Es farà arribar un Excel que
incorporarà, per cadascun
dels camps obligatoris, un
desplegable d’opcions de
resposta



Una referència al REPS 

UE 

Constitutiu 

En fase de disseny informàtic 


