
 
 
 

 
 
Recentment ha entrat en vigor 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 
 
Aquest Decret té per objecte la creació i la regulació del Registre de 

professionals sanitaris de Catalunya, com un sistema d’informació integrat 
sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per 

compte propi o d’altri, en centres públics i privats, que respongui a les 
necessitats de l’Administració sanitària per a l’exercici de les seves 
competències, i a partir del qual comunicar al Registre estatal de 

professionals sanitaris les dades necessàries per al manteniment i 
desenvolupament del sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de 

Salut.  
 
Les finalitats d’aquest Decret són: 

 
a) Establir un sistema d’informació integrat que contingui informació 

actualitzada dels professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat a 
Catalunya. 
 

b) Contribuir a la millora de la gestió dels recursos sanitaris de Catalunya.  
 

c) Facilitar el disseny i la implementació de polítiques orientades al 
desenvolupament professional dels professionals sanitaris a Catalunya. 
 

d) En relació amb els registres públics de professionals sanitaris, posar en 
coneixement de la ciutadania les dades dels professionals sanitaris que són 

públiques, a fi de facilitar la informació adequada per a l’exercici dels seus 
drets com a pacients. 
 

L´esmentat registre, s’adscriu al departament competent en matèria de 
salut, a través de la direcció general competent en matèria de planificació i 

recerca en salut. 
 

Els registres públics de professionals dels col·legis de professionals sanitaris 
i dels consells catalans de col·legis de professionals sanitaris han de ser 
accessibles a la població i han d’estar a disposició de les administracions 

sanitàries, i tenen com a finalitat, a més de les pròpies de cada entitat, 
garantir de forma efectiva i facilitar l’exercici dels drets establerts a l’article 

5.1 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre. 
 
Tots els centres sanitaris, tant de titularitat pública com privada, i les 

entitats d’assegurances que actuen en el ram de la malaltia a Catalunya han 
de disposar de registres públics dels professionals sanitaris amb els quals 



mantinguin contractes de prestació de serveis, ja sigui per compte propi o 

d’altri. 
 

Finalitat 
La finalitat del fitxer és establir i gestionar un sistema d’informació integrat 
sobre els professionals que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, per 

compte propi o d’altri. 
 

Persones i col·lectius afectats 
Professionals sanitaris titulats, professionals de l’àrea sanitària de formació 

professional, professionals reconeguts en la disposició addicional setena de 
la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i altres habilitats per norma legal o 
reglamentària per a l’exercici de les professions sanitàries titulades 

 
El fitxer té una estructura centralitzada. Les dades de caràcter personal 

incloses en el fitxer són: dades de caràcter identificatiu dels professionals 
(nom, cognoms, DNI, o document equivalent, data i lloc de naixement, 
sexe, nacionalitat, adreça de correu electrònic), dades acadèmiques 

(titulació, universitat o centre educatiu, any d’obtenció i via d’accés, dades 
d’habilitació, si escau, dades d’especialitat, data d’obtenció i revalidació, si 

escau) i dades professionals (situació professional, exercici professional, 
dades del lloc de realització de 
l’activitat laboral, categoria professional, funció –assistencial, no 

assistencial, sense activitat–, dades sobre desenvolupament professional, 
dades sobre col·legiació professional, dades sobre cobertures de 

responsabilitat civil, dades sobre aptitud per a l’exercici professional) 


