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Assumpte: Al·legacions al Projecte de decret de regulació del procediment 
d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i 
autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. 

 
 

 
 
 

AL DEPARTAMENT DE SALUT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
 
 
  

ROSER  RICOMÀ MUNTANÉ, amb DNI 39654029-M, actuant en nom i 
representació de L’ASSOCIACIÓ DE DIRECTIVES I DIRECTIUS DE CENTRES 
UNIVERSITARIS D’INFERMERIA DE PARLA CATALANA (en endavant ADEIC) amb CIF 
núm. G-61879615 i domicili a la Facultat d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, 
Campus Catalunya, Av Catalunya, 32, 43002-Tarragona, mitjançant aquest escrit 
MANIFESTO: 
 
 
 I.- Que en data 17 de gener de 2019 la Generalitat de Catalunya ha publicat un 
Edicte en virtut del qual sotmet a informació pública el Projecte de decret de regulació 
del procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la 
indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús 
humà. 
 
 II.- Que l’entitat que represento essent part interessada i afectada pel projecte 
de llei, vol comparèixer en el tràmit d’informació pública per tal de realitzar les següents, 
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AL·LEGACIONS: 
 
 

Primera.- ADEIC vol deixar patent que es partidària de la regulació del procediment 
d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització 
de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, ja que aquestes 
competències s’assoleixen amb els continguts del pla d’estudis de graduat en infermeria 
al llarg dels 4 anys de formació. També es tracta d’una qüestió reivindicada pels 
professionals per poder exercí amb autonomia les seves competències, i que els 
professionals tinguin una empara legal. 
 
Per aquest motiu volem participar en una millor redacció i definició del Decret ja que 
com a universitat som els responsables de la formació de les infermeres i de garantir 
que adquireixen les competències necessàries per exercir la seva professió i les 
acreditem.  
 
La proposta d’ADEIC al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és que les 
Facultats/Escoles d’Infermeria: 
 

1. Participin en el disseny del programa formatiu 
2. Imparteixin la formació necessària per a obtenir l’acreditació 

 
L'acceptació d'aquestes dues peticions permetrà que el nostre alumnat, acabat de 
graduar, disposi immediatament de l'obtenció del seu títol, dels requisits per sol·licitar 
l'acreditació per prescriure, alhora que la Facultat/Escola facilita la realització del procés 
d'acreditació en el que està immers el conjunt del col·lectiu. 
 
 

Assenyalar igualment que des de l’ADEIC creiem convenient que un cop s’adaptin els 

programes formatius de les facultats/Escoles d’infermeria incloent la formació 

addicional que contempla el decret,  aquesta sigui homologada pel Departament de 

Salut de la Generalitat sense necessitat de fer el curs d’acreditació posterior a 

l’obtenció del títol, atès que ja s’haurà incorporat en la seva formació com a 

generalista.  

 

 

Segona.- A l’article 3.1 b. ii 

 

On diu: “... Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en 

matèria de salut de manera gratuïta, que s’estableix a l’article 4.3 b. ii) ...” 
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Ha de dir “...Superar el curs d’adaptació adequat, ofert pel departament competent en 

matèria de salut de manera gratuïta, que s’estableix a l’article 4.3 b. ii) i impartit per les 

facultats/escoles de infermeria de l’ADEIC.” 

 

Justificació: Les Universitats són els organismes competents per impartir la formació 

reglada que garanteixi l’adquisició de les competències dels professionals d’infermeria, 

ja que disposem del professorat adient i de les eines presencials i virtuals que facilitaran 

la impartició i aprenentatge d’aquestes competències.  

 

 

 

Tercera. - A l’article 4.3.b.ii) del Projecte 

 

En l’epígraf de referència s’hi ha d’incorporar l’esmena següent: 

 

Allà on diu: “... en l’àmbit de les cures generals, d’acord amb el programa formatiu 

dissenyat conjuntament pel departament competent en matèria de salut i el Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. El programa formatiu esmentat serà 

aprovat ...”,  

 

ha de dir: “... en l’àmbit de les cures generals, d’acord amb el programa formatiu 

dissenyat conjuntament pel departament competent en matèria de salut, i el Consell de 

Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i l’L’ASSOCIACIÓ DE 

DIRECTORS/DEGANS D’ESCOLES/FACULTATS DE INFERMERIA DE CATALUNYA 

BALEARS I ANDORRA. El programa formatiu esmentat serà aprovat ...”  

 

Justificació: Per tal d’assegurar que el programa formatiu dissenyat és congruent amb 

els ensenyaments impartits per les facultats i escoles d’infermeria de Catalunya en 

matèria d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes 

sanitaris d’ús humà en l’àmbit de les cures generals per part de les infermeres i 

infermers en la formació pre-graduada d’aquests professionals. 
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Quarta.- Disposició addicional sisena 

 

On diu : “Delegació de l’exercici de l’oferta formativa  

L’exercici de l’oferta de les activitats formatives previstes a l’article 3 i 4 d’aquest Decret 

per part del departament competent en matèria de salut podrà ser delegada en les 

organitzacions professionals d’infermeres i infermers, d’acord amb la legislació en 

matèria de col·legis professionals.   

  

En aquest supòsit es podrà establir el sistema per tal que les organitzacions 

professionals d’infermeres i infermers comuniquin al departament competent en 

matèria de salut la informació sobre les titulacions que acreditin la superació dels cursos 

d’adaptació per a l’acreditació de la competència professional infermera per a la 

indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris 

d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de cures especialitzades.  

 

Ha de dir: “Delegació de l’exercici de l’oferta formativa  

 L’exercici de l’oferta de les activitats formatives previstes a l’article 3 i 4 d’aquest Decret 

per part del departament competent en matèria de salut podrà ser delegada a L’ADEIC  

(en relació a la formació de les cures generals de l’article 3.1.b.ii) i en les organitzacions 

professionals d’infermeres i infermers, d’acord amb la legislació en matèria de col·legis 

professionals (en relació a la formació de les cures especialitzades de l’article 4.3.b.ii).   

  

En aquest supòsit es podrà establir el sistema per tal que l’ADEIC i les organitzacions 

professionals d’infermeres i infermers comuniquin al departament competent en 

matèria de salut la informació sobre les titulacions que acreditin la superació dels cursos 

d’adaptació per a l’acreditació de la competència professional infermera per a la 

indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i de productes sanitaris 

d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de cures especialitzades.  

 

 

 

 

 

 

 

Per tot això,   
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S O L · L I C I T O : 

 

 

Que tingui per presentat aquest escrit i, per formulades en temps i forma oportuns les 

al·legacions pertinents en el tràmit d’audiència obert pel Departament de Salut en 

relació amb el Projecte de decret de regulació del procediment d’acreditació de les 

infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació 

de medicaments i productes sanitaris d’ús humà i, estimant-les en tota la seva extensió, 

tingui per bé incorporar en el text d’aquest Projecte de decret les esmenes i 

suggeriments que s’hi proposen.  

 

Tarragona, 5 de febrer de 2019 

 

 

 

 

Roser Ricomà Muntané 

Presidenta de la ADEIC 

 

 


