DECRET D'ACREDITACIÓ
PRESCRIPCIÓ INFERMERA
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 180/ 2019 pel qual es regula el
procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la
indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús
humà, en desenvolupament del Reial Decret 1302/2018, que regula la prescripció
infermera.
És d’aplicació a infermeres i infermers que prestin els seus serveis tant en l’àmbit de
la sanitat pública com de la sanitat privada, ja siguin centres d’atenció primària,
hospitals d’aguts, salut mental, centres sociosanitaris i/o serveis socials, o bé
treballin per compte propi.

El Decret preveu un sistema d’acreditació extraordinari i més
àgil per a infermeres i infermers que treballin en centres del
sistema públic de salut de Catalunya i que serà coordinat pels
propis centres assistencials

1. Què permet prescriure?
L’acreditació podrà ser atorgada per cures generals per al
col·lectiu d’infermeres i infermers no especialistes, o per cures
especialitzades per als professionals especialistes, i capacitarà
per indicar, usar i autoritzar la dispensació de productes sanitaris i

de medicaments no subjectes a prescripció mèdica.

Això suposa un ventall de més de 4.700 productes sanitaris
finançats, com ara apòsits, gases i bosses d’ostomia, i més de
1.000 medicaments que no necessiten prescripció mèdica, la
gran majoria dels quals no finançats.
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2. Com es· fa l’acreditació?
Als centres sanitaris pertanyents a la xarxa SISCAT (s’inclouen els
centres de titularitat ICS), l'acreditació serà tramitada pel mateix
centre de treball on la infermera/infermer presti els seus serveis
sempre que aquests acreditin els requisits.

En aquests centres de l’àmbit SISCAT s’ha establert un període
excepcional de 4 mesos des de l’entrada en vigor del Decret
perquè comuniquin al Departament de Salut les infermeres que
reuneixen requisits per accedir a l’acreditació.
Als centres privats es farà mitjançant un tràmit electrònic
personalitzat.

3. Quins són els requisits?
En l’àmbit de cures generals
1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria
o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent.
2. Complir un dels següents requisits:
a)Acreditar una experiència professional
mínima d’un any, o
b) Superar el curs d’adaptació gratuït.

En l’àmbit de cures especialitzades
1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en
Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent
2. Disposar del títol d’infermer o infermera especialista
3. Complir un dels següents requisits:
a) Acreditar una experiència professional mínima d’un any
en un o més llocs de treball en la qual l’empresa tingui
reconegut el requisit de l’especialitat en el contracte o en la
descripció del teu lloc de treball o bé
b) Superar el curs d’adaptació gratuït.

4. On i com pots demanar la teva acreditació?
El procés de tramitació anirà a càrrec de l’Oficina de Gestió Empresarial
del departament d’Empresa i Coneixement i culminarà amb una
resolució final en un termini màxim de 6 mesos de la Direcció General
de Professionals de la Salut del Departament de Salut.

Si treballes al SISCAT
Si portes 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT no has de
fer la sol·licitud. El teu centre et demanarà consentiment i comunicarà
les dades al Departament de Salut. Aquest és un procediment
extraordinari que durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor del
decret.
Si acompleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment
extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a

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

Si treballes a d'altres centres o per compte propi
Has de fer la sol·licitud via telemàtica a

http://canalempresa.gencat.cat o a http://seu.gencat.cat.
Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les dades personals i les
relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat de formulari de
certificat d’empresa, o en cas de treball per compte propi, adjuntar Informe
de vida laboral.
Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital
admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

Termini per rebre l’acreditació?
Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les
infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la
sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT.
Transcorregut aquest termini sense que l'Administració es pronunciï, la
sol·licitud es considera acceptada tal com regula la llei 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú.
Rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de
la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu
CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures
especialitzades. que s'inscriurà d'ofici al Registre de Professionals sanitaris
de Catalunya.

llistat de medicamets no subjectes a prescripció mèdica
https://drive.google.com/file/d/1MFkB4BhxY6SClTEPASfdu-b5Zt3ETwoW/view
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