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DECRET 180/2019, DE 27 D’AGOST: ÀMBIT

 S’estableixen 2 àmbits d’aplicació amb requisits diferents:

 Àmbit de les Cures Generals: Infermeres generalistes

 Àmbit de les Cures Especialitzades: Infermeres especialistes  

 Obstètric-Genicològica –Llevadora–

 Atenció Familiar i Comunitària

 Salut Mental 

 Geriatria

 Pediàtrica 

 Medicoquirúrgica (no desplegada)

 Del Treball
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REQUISITS PER A L’ACREDITACIÓ

• Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, 
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, 
o equivalent. 

• Acreditar experiència mínima d’1 any com a infermera

o

• Superar el curs d’adaptació adequat, ofert de manera 
gratuïta pel Departament de Salut

• Acreditar experiència mínima d’1 any com a 
infermera especialista

o

• Superar el curs d’adaptació adequat, ofert de manera 
gratuïta pel Departament de Salut
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CURES GENERALS CURES ESPECIALITZADES

• Estar en possessió del títol de Grau en Infermeria, 
Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, 
o equivalent 

• Estar en possessió del títol d’infermera especialista
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PRINCIPALS TRETS CARACTERÍSTICS

01 – TRÀMIT ELECTRÒNIC

Les sol·licituds i totes les comunicacions es faran
mitjançant canals telemàtics.
Llei 39/2015 del procediment administratiu comú,
estableix a l’art. 14 l’obligació a relacionar-se a través de
mitjans electrònics a qui exerceixen activitat professional
d’obligada col·legiació.

02 – PROCEDIMENT ORDINARI: SINE DIE

Les sol·licituds ordinàries podran presentar-se amb
caràcter indefinit.
Adreçat a infermers i infermeres que treballen per
compte propi o aliè, en centres sanitaris i socials.

03 – PROCEDIMENT EXTRAORDINARI: 4 MESOS

Els centres SISCAT han de comunicar al
Departament de Salut les infermeres que
estan en condicions d’accedir a l’acreditació.

04 – RESOLUCIÓ EN MÀXIM 6 MESOS

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.
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

 Requereix de 3 verificacions prèvies per part del centre del SISCAT:

1. Que la infermera ha prestat el seu consentiment per ser acreditada com a 

infermera generalista o especialista, en el seu cas.

2. Que la infermera disposa de la titulació corresponent. És a dir

 En l’àmbit de les cures generals:           Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o 

Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent. 

 En l’àmbit de les cures especialitzades: Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o 

Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent. 

Títol oficial d’infermera especialista: via formació pel sistema 

residència (IIR) o via d’accés pel procediment excepcional 

(RD 450/2005, de 22 d’abril).   
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

 Requereix de 3 verificacions prèvies per part del centre del SISCAT (cont.):

3. Que la infermera presta serveis durant mínim 1 any en el centre, com:

 Infermera de cures generals

 Infermera de cures especialitzades

La prestació de serveis com cures generals o cures especialitzades està 

determinat pel lloc de treball:

 Catalogat en la relació de llocs de treball (o instrument de classificació 

professional equivalent) com a cures generals o especialitzades, en cada cas.

 Reconegut en la classificació professional, cas d’infermeres especialistes.

 Retribuït de forma diferenciada, en el cas d’infermeres especialistes.
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PROCEDIMENT EXTRAORDINARI

 Revisió de les dades:

 L'Administració pot verificar en qualsevol moment la 

veracitat de les dades i la documentació que figuren a les 

sol·licituds.

 Resolució de dubtes sobre el procediment d’acreditació:

infermeria.salut@gencat.cat
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