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Sobre el Procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers per 
a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de 
medicaments i productes sanitaris d’ús humà. 
 
En data 29 d’agost de 2019 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret 180/2019, 
de 27 d’agost, pel qual es regula el Procediment d’acreditació de les infermeres i els infermers per a 
l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.  
 
El procediment d’acreditació s’aplica al personal d’infermeria que presta serveis en els centres, serveis i 
establiments sanitaris, de caràcter públic i privat, del sistema de salut i del sistema de serveis socials, amb 
independència que presti serveis de cobertura pública o no. L’acreditació es pot obtenir per cures generals o 
cures especialitzades. 
 
El Decret 180/2019 preveu dues procediments d’aconseguir l’acreditació. El primer procediment és 
mitjançant la sol·licitud del propi interessat amb el model normalitzat disponible al portal únic per a les 
empreses (http://canalempresa.gencat.cat) al qual es pot accedir també des de la seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat). El segon procediment és l’excepcional per a l’acreditació 
voluntària de les persones infermeres que estiguin prestant els seus serveis en els centres del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i acreditin una experiència mínima d’un any com a 
personal d’infermeria (cures generals) o com a personal d’infermeria especialista (cures especialitzades) en 
el mateix centre. 
 
Correspon a la persona titular de recursos humans o equivalent de cada centre del SISCAT informar a tot el 
personal afectat del seu centre de la possibilitat d’acreditació per aquest procediment excepcional, els 
requisits necessaris per obtenir-la i comunicar la llista de professionals del seu centre que es troben inclosos 
en l’àmbit d’aplicació de l’acreditació excepcional i que hagin manifestat la voluntat de sol·licitar-ne 
l’acreditació pels mitjans que el mateix centre determini. Aquesta informació que ha de lliurar cada centre 
del SISCAT al seu personal d’infermeria es troba habilitada pel compliment d’una obligació legal aplicable al 
propi centre del SISCAT en aplicació de la Disposició addicional primera del Decret 180/2019. Juntament amb 
aquesta informació caldrà, en compliment de l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 
(RGPD), facilitar la informació del tractament de dades personals. En aquest sentit, caldrà incloure aquest 
tractament de dades personals en el Registre d’Activitats del Tractament com part del tractament de la gestió 
de recursos humans de l’entitat o com un tractament diferenciat. 
  
És cada persona infermera qui decideix si sol·licitar pel seu compte l’acreditació professional o que ho faci el 
centre del SISCAT en nom seu mitjançant el procediment excepcional. En el cas que el personal d’infermeria 
decideixi que sigui el centre del SISCAT qui sol·liciti l’acreditació pel procediment excepcional suposa un 
tractament de dades personals per part del centre del SISCAT. Per això, cada persona infermera ha de signar 
el model de consentiment facilitat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
  

http://canalempresa.gencat.cat/
http://seu.gencat.cat/


 

 

 
La comunicació de dades del centre sanitari del SISCAT a l’Administració de la Generalitat de Catalunya és 
una cessió de dades personals que requereix d’una base jurídica conforme el RGPD. Encara que sigui el propi 
personal d’infermeria qui voluntàriament decideixi acollir-se al procediment excepcional i, a tal efecte, es 
pugui recollir el consentiment del personal d’infermeria, la base jurídica d’aquesta cessió de dades és el 
compliment d’una obligació legal aplicable al centre sanitari del SISCAT, en concordança amb la lletra c) de 
l’article 6.1 del RGPD.  
 
Tant l’enviament de la informació inicial prevista al Decret 180/2019 al personal d’infermeria per part del 
centre del SISCAT, com el tractament de les dades personals de les persones infermeres que voluntàriament 
s’han acollit al procediment excepcional, han de ser objecte de mesures de seguretat de protecció.  
 
En aquest sentit, correspon a cada centre del SISCAT determinar les mesures tècniques i organitzatives del 
tractament d’aquestes dades personals tenint en compte l’estat de la tècnica, les despeses d’aplicació i la 
naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables 
pels drets i llibertats de les persones físiques, aplicant el RGPD i els seus principis com el de minimització de 
dades. 
 
 
Més informació a la web del Departament de Salut: CANAL SALUT 
 
Adjuntem: model de consentiment enviat des del Departament de Salut a tots els centres 
 
 
 
 
Barcelona, 2 de Setembre de 2019 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/professions_sanitaries/infermeria/acreditacio-infermera-dispensacio-medicaments/

