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POSICIONAMENT DE METGES DE CATALUNYA 
DAVANT LA PRESCRIPCIÓ I L’ASSIGNACIÓ DE COMPETÈNCIES 

MÈDIQUES A INFERMERIA 
 
 
Prescripció infermera 
 

La Llei 28/2009, de 30 de desembre de 2009 de garanties i ús racional dels medicaments i 

productes sanitaris, refosa el juliol del 2015 en el Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de 

juliol, permet: 

 

1. La indicació autònoma infermera de medicaments que no precisen recepta mèdica i 

productes sanitaris. 

 

2. La prescripció col·laborativa de medicaments que precisen recepta mèdica, sempre que: 

 

- El metge hagi fet abans un diagnòstic i triï el protocol que s’aplicarà. 

- Els protocols hagin estat acordats pel Ministeri de Sanitat. 

- El personal d’infermeria hagi superat una acreditació oficial del Ministeri de 

Sanitat. 

 

El Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de 

dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers, 

concreta com es portarà a terme aquesta participació en la prescripció que permet la llei. El 

reial decret no pot ampliar la capacitat de prescripció que la llei dóna a infermeria. 

 
Després d’analitzar els diferents textos normatius, Metges de Catalunya (MC) manifesta: 

 

1. El seu acord amb què infermeria pugui indicar autònomament productes sanitaris. 

Aquesta indicació haurà de sortir amb el nom de l'infermer, sota la seva responsabilitat 

civil i responent l'infermer per la indicació i la despesa generada. 

 

2. El desacord amb la indicació infermera de medicaments no subjectes a recepta 

mèdica quan aquesta es produeix en el marc d'un centre sanitari. Encara que  

existeixin  medicaments  que  es  poden  obtenir  sense  recepta mèdica, el sindicat 

entén que la seva prescripció en un centre sanitari va més enllà de la simple 

dispensació que es pot fer en una oficina de farmàcia. Com qualsevol tractament, forma 

part d’un procés i la seva prescripció ha d’anar, indubtablement, precedida d’un 

diagnòstic. I el diagnòstic és, seguint les competències adquirides durant la formació 

pregrau i postgrau, una facultat mèdica. 
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3. El desacord amb la prescripció col·laborativa. El fet d'haver posat un diagnòstic a un 

pacient crònic, no determina que a partir d'aquell moment el personal d’infermeria pugui 

seguir un protocol unívoc, modificant tractaments o dosis. Els protocols no són més que 

recomanacions per a la pràctica diària, però sempre supeditats al criteri mèdic. L’atenció 

al pacient ha de ser individualitzada i adaptada a cada moment, per tant no pot quedar 

encasellada únicament a un protocol. 

 
4. Si aquesta prescripció col·laborativa es porta a terme, atès que està prevista en la Llei 

del medicament, Metges de Catalunya: 

 
a) Exigeix que es respecti el dret dels facultatius a no delegar el seguiment dels 

pacients crònics. La millor manera de col·laborar és arribar a un pacte entre els 

referents de salut de cada pacient (infermeria i medicina). Novament, caldria 

respectar la individualitat, en aquest cas la dels professionals. 

 

b) En cas que es faci, que es respecti estrictament tot el que preveu la llei: 

 
- L'acreditació d’infermeria és imprescindible, donat que la seva formació no 

capacita per a la propedèutica mèdica, la farmacologia clínica o el diagnòstic   

o la terapèutica de patologies, interaccions, contraindicacions, etcètera. 

Aquesta acreditació capacitarà únicament per a les tasques previstes en el 

reial decret. 

 

- Els protocols s'hauran de fer de forma conjunta i acreditada, i seran 

analitzats per totes les parts. El sindicat manifesta el seu desacord amb els 

protocols que actualment s'estan emprant per a la demanda aguda 

d’infermeria a l'atenció primària. 

 
- El  metge ha d’estar constantment informat sobre l’evolució dels pacients 

dins dels protocols i mantenir l'autoritat sobre el camí terapèutic en tot moment. 

 
En ocasions anteriors, el sindicat ja ha manifestat el seu desacord amb la gestió de les 

patologies agudes per part d'infermeria, pels riscos que comporta per al pacient el fet 

de ser atès (amb diagnòstic i prescripció) per personal amb una titulació acadèmica no 

qualificada per a aquest tipus de tasques. Igualment, manifesta ara el seu desacord amb 

la prescripció infermera. 

 

El col·lectiu infermer té moltes tasques per desenvolupar dins les seves 

competències, especialment en l'atenció primària (com ara en el triatge de patologies 

agudes, educació sanitària, seguiment de patologies cròniques sinèrgicament amb 

medicina creant així un treball en equip real, activitats preventives i comunitàries, etc.), 

sense necessitat d'envair les competències mèdiques per a les quals no està capacitat. 
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Assignació de competències mèdiques a infermeria 
 
Metges de Catalunya (MC), juntament amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 

(CCMC), corporació que agrupa els quatre col·legis de metges catalans de Barcelona, 

Girona, Lleida i Tarragona, reclamen a les empreses proveïdores de serveis sanitaris el 

següent: 

 

1. L’aturada de l’assignació de competències exclusivament mèdiques a altres 

professionals dels equips assistencials i la revisió dels protocols i les eines 

informàtiques que promouen aquest traspàs de funcions en la gestió de la demanda 

assistencial espontània o urgent. Aquest és el cas del pla de la gestió de la demanda, 

implantat per diverses institucions, que assigna al personal d’infermeria d’atenció 

primària responsabilitats genuïnament mèdiques, perquè pugui intervenir en el 

diagnòstic, el tractament i la prescripció mèdica d’algunes patologies agudes, d’acord 

amb uns protocols preestablerts. 

 

2. L’adequació dels protocols de traspàs de funcions a la Llei d’ordenació de les 

professions sanitàries (LOPS) que, en els seus articles 6, 7 i 9, delimita perfectament 

les funcions dels professionals de la salut, el treball en equip i la delegació de 

competències entre professionals. 

 

3. El consens d’aquests protocols al si dels equips multidisciplinaris dels centres. 

 

4. La preservació de la confiança establerta entre els professionals dins la dinàmica 

pròpia dels equips multidisciplinaris i l’impediment de la universalització i/o imposició 

de les delegacions de funcions, si no es donen les condicions previstes per la LOPS. 

 
 

Juny de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Síntesi del “Posicionament de Metges de Catalunya amb relació a la Prescripció infermera” de març de 2016 i del 
“Posicionament conjunt del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i del sindicat Metges de Catalunya (MC) 
davant l’assignació de competències mèdiques a altres professionals de la salut” d’octubre de 2016] 


