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Jaume Tramunt Monsonet, secretari de l’Ajuntament de Martorell
CERTIFICO: Que el ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 de noviembre de
2016, va adoptar el següent acord:
8. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CP I MOVEM
MARTORELL EN DEFENSA DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA.
“Donat que, el passat mes de desembre el govern del PP va publicar al BOE el Reial Decret
954/2015 que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i
productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers.

Donat que pel que fa a la indicació per part dels professionals d’infermeria, de l’ús i
autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes a
prescripció mèdica, aquests professionals sanitaris han anat desenvolupant la seva
facultat d’indicació en els àmbits assistencials de la seva competència

Donat que, els infermers prescriuen habitualment fàrmacs com a part del seu exercici
professional, i que en el cas de medicaments subjectes a prescripció mèdica, on la
competència és del metge, l’elaboració específica de protocols clínics d’actuació de l’equip,
garanteix la participació efectiva de la infermeria i dóna seguretat i empara a l’actuació.
Donat que el marc de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), que
permet desenvolupar el treball en equip sota fórmules de treball multiprofessional i
interdisciplinari, integració dels processos i continuïtat assistencial (art. 9) que, si es
desenvolupen eficaçment en els centres sanitaris i els equips, permeten superar
possibles conflictes de competències.

Donat que, el Reial Decret 954/2015 ha generat una forta inseguretat entre el col·lectiu
d’infermeria atès que el nou text estableix al necessitat que un metge “hagi determinat
prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a
seguir” impedint qualsevol actuació o decisió infermera que no vagi acompanyada d’una
prescripció mèdica amb caràcter individual, nominativa per a cada pacient i especificant
clarament quin és l’acte infermer objecte d’atenció.
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Donat que, aquest decret ha generat confusió i desconcert entre equips assistencials dels
centres sanitaris formats principalment per metges i infermeres i una forta polèmica entre el
col·lectiu d’infermeria ja que posa en dubte la seva capacitat per a la indicació autònoma i la
prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris.

Vist que, l’aprovació d’aquest decret s’ha produït sense cap mena de diàleg amb els actors
implicats generant un fort rebuig del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de
Catalunya i també dels sindicats implicats ja que suposa un pas enrere en l’autonomia dels
professionals de la infermeria.
Donat que, la prescripció infermera suposa una eina important que agilitzar la presa de
decisions respecte el procés de salut del pacient tot ajudant a l’optimització i coordinació
dels recursos del sistema públic ce salut.
Donat que, a nivell estatal, el RD 954/2015 ha estat rebutjat pel Consejo General de
Colegios Oficiales de Infermería de España i tots els partits polítics menys el PP han
expressat en el marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats
el refús d’aquesta norma.
Vist que, el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els efectes de
l’RD 954/2015 i en aquest sentit, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació
Sanitària del Departament de Salut ha aconseguit excloure l’administració de les vacunes de
l’àmbit d’aplicació d’aquest decret ja s’ha circumscrit la vacunació al marc de la salut pública
i de les normes que l’emparen.

Vist que, en aplicació d’aquesta resolució, la Conselleria de Salut ha anunciat l’elaboració
d’un decret català que avali la capacitat del col·lectiu d’infermeria per la indicació autònoma i
prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris tot donant seguretat jurídica
als infermers en l’exercici de la seva activitat. Donat que, aquesta regulació es realitzarà
amb l’acord dels col·lectius implicats garantint la col·laboració entre metges i infermers i la
qualitat i seguretat assistencial.
Per aquests motius, els grups municipals PSC-CP y MOVEM Martorell Entesa de Martorell
proposan al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el rebuig d’aquest consistori al decret 954/2015, en la línia mantinguda
pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- Sol·licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya l’aprovació de
normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat jurídica als infermers
en l’exercici de la seva professió.
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Vist que, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució 42/XI que
recolza públicament la feina del col·lectiu infermer mostrant la confiança i compromís en la
seva aportació professional i insta el govern espanyol a derogar l’RD 954/2015 i a restablir el
consens trencat en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del col·lectiu
mèdic evitant l’enfrontament entre professions sanitàries. Entenent que cal treballar de forma
conjunta i coordinada, i sempre amb respecte a les competències de cada professió en
benefici dels pacients.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora General
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a la presidenta de
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Consell de Col·legis
d’Infermeres i Infermers de Catalunya, al president del Col·legi de Metges de Barcelona, a
l’hospital i als Centres d’Atenció Primària de Martorell.”
I, perquè consti i tingui els efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de
l’aprovació de l’acta de la sessió, lliuro la present certificació d’ordre i amb el vist-i-plau de
l’alcalde, Martorell.

Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750 050
ajuntament@martorell.cat

Codi Validació: 533XJADG7MXSZRYMNHHW74TRC | Verificació: http://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

Document signat electrònicament al marge per l’alcalde i el secretari

