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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8712 Reial decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre estatal de 

professionals sanitaris.

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, 
regula a l’article 53 el sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut i 
disposa que aquest ha de contenir informació, entre altres aspectes, sobre els recursos 
humans.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, preveu 
a l’article 5.2 l’existència de registres públics de professionals com un instrument de 
garantia per als professionals i per als pacients.

La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels 
serveis de salut, recull a l’article 16 l’obligació per als serveis de salut de les comunitats 
autònomes d’establir registres de personal, en els qual s’han d’inscriure els qui prestin 
serveis en els seus respectius centres i institucions sanitàries.

El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions, va introduir una disposició addicional desena a la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, per la qual es creava el Registre estatal de professionals sanitaris.

La Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general 
per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, conté diverses modificacions de les 
lleis sanitàries dirigides a configurar el marc legal d’aquest Registre.

El Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen normes per garantir 
l’assistència sanitària transfronterera, i pel qual es modifica el Reial decret 1718/2010, 
de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació, transposa al nostre 
ordenament jurídic la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de 
març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària 
transfronterera i regula l’intercanvi d’informació sobre professionals sanitaris entre les 
autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea referint-se al Registre a 
l’article 19.

La creació d’aquest Registre té com a finalitat facilitar la planificació adequada dels 
recursos humans sanitaris de tot l’Estat i la coordinació de les polítiques sanitàries en 
matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut. Al seu torn, la integració del 
Registre en el sistema d’informació sanitària del Sistema Nacional de Salut ha de facilitar 
el compliment d’aquests fins.

El caràcter públic de determinades dades del Registre ha de contribuir a generar més 
seguretat i confiança en els professionals del nostre sistema de salut. El seu suport digital 
ha de facilitar, a més, l’accessibilitat a les dades que contingui.

Gairebé totes les comunitats autònomes han regulat els seus registres de 
professionals sanitaris basant-se en l’Acord del Ple del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut sobre els registres de professionals sanitaris de 14 de març de 2007. 
És necessari coordinar la informació continguda en aquests registres i determinar el 
procediment d’incorporació de les dades al Registre estatal. De la mateixa manera, s’han 
d’establir els mecanismes d’integració de la informació que consta en els registres d’altres 
entitats com els col·legis professionals, consells autonòmics i consells generals d’aquests, 
centres sanitaris privats o entitats d’assegurança que treballen en el ram de la malaltia.

En l’ànim d’aconseguir la col·laboració amb aquestes entitats, es preveu la possibilitat 
que es puguin subscriure els instruments jurídics que siguin necessaris per al 
funcionament i desenvolupament del Registre que regula aquest Reial decret.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 197  Dijous 14 d'agost de 2014  Secc. I. Pàg. 2

Aquest Reial decret s’ha sotmès a informe dels ministeris de Defensa, d’Hisenda i 
Administracions Públiques, de Justícia, d’Ocupació i Seguretat Social i del Ministeri de 
l’Interior, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de les comunitats autònomes, 
de les ciutats de Ceuta i Melilla, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, dels 
consells generals de les organitzacions col·legials de professionals sanitaris, així com de 
les organitzacions empresarials i sindicals de l’àmbit sanitari. Així mateix, ha rebut 
l’informe de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, del Comitè 
Consultiu del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 
de juliol de 2014,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular el Registre estatal de professionals 
sanitaris, d’ara endavant Registre, creat pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, en el qual s’han d’incorporar les dades 
dels professionals sanitaris a què es refereix l’article 4.

Article 2. Naturalesa i finalitat del Registre.

El Registre té naturalesa administrativa i ha d’estar integrat en el sistema d’informació 
sanitària del Sistema Nacional de Salut que preveu l’article 53 de la Llei 16/2003, de 28 
de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i té per finalitat:

a) Facilitar la planificació adequada de les necessitats de professionals sanitaris de 
l’Estat.

b) Coordinar les polítiques de recursos humans en l’àmbit del Sistema Nacional de 
Salut.

Article 3. Òrgans competents.

1. El Registre està adscrit a la Direcció General d’Ordenació Professional del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que és l’òrgan encarregat de la seva 
organització i gestió, així com de la incorporació de les dades dels professionals sanitaris 
al Registre i de requerir aquestes dades, quan escaigui, als organismes, les entitats i les 
corporacions a què es refereix l’article 6.

Així mateix, aquesta Direcció General és l’encarregada d’elaborar un informe anual, 
que s’ha de fer públic, amb les dades més rellevants dels professionals sanitaris, i també 
és la responsable d’adoptar les mesures que garanteixin la confidencialitat, seguretat i 
integritat de les dades contingudes en el Registre.

2. La Direcció General d’Ordenació Professional és l’òrgan competent per instruir 
els procediments sancionadors incoats per infraccions relatives al Registre, que preveu la 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, la sanció de les quals correspon a la 
persona titular de la Secretaria General de Sanitat i Consum.
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CAPÍTOL II

Característiques del Registre

Article 4. Professionals les dades dels quals estan subjectes a incorporació.

1. En el Registre s’han d’incorporar les dades dels següents professionals sanitaris, 
sempre que exerceixin la seva activitat en el territori nacional:

a) Els professionals sanitaris amb títol universitari de la branca de ciències de la 
salut o amb títol d’especialista en ciències de la salut, a què es refereix la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre.

b) Els professionals de l’àrea sanitària de formació professional a què es refereix la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre.

c) Els professionals sanitaris a què es refereix la disposició addicional setena de la 
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.

2. En el Registre es poden incorporar voluntàriament les dades dels professionals 
esmentats a l’apartat anterior que, malgrat que no exerceixen la seva activitat en el territori 
nacional, compleixen els requisits següents:

a) Ser nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat part a l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu o estar en possessió d’una autorització de residència i 
treball en vigor a Espanya.

b) No estar inhabilitat o suspès per a l’exercici professional.

Article 5. Contingut del Registre.

S’han d’incorporar al Registre les dades següents dels professionals sanitaris a què 
es refereix l’article 4:

a) Número d’incorporació al Registre.
b) Nom i cognoms.
c) Número del document nacional d’identitat (DNI) o targeta d’identitat de 

l’estranger (TIE).
d) Data de naixement.
e) Sexe.
f) Nacionalitat.
g) Mitjà preferent o lloc als efectes de comunicacions.
h) Titulació.
i) Especialitat en ciències de la salut.
j) Diploma en àrees de capacitació específica.
k) Diploma d’acreditació i diploma d’acreditació avançada.
l) Situació professional.
m) Exercici professional.
n) Lloc d’exercici.
o) Categoria professional.
p) Funció.
q) Desenvolupament professional.
r) Col·legiació professional.
s) Cobertura de responsabilitat civil a cadascun dels àmbits d’exercici professional.
t) Suspensió o inhabilitació per a l’exercici professional.

La definició i el contingut d’aquestes dades es recull a l’annex I.
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Article 6. Organismes, entitats i corporacions obligats a comunicar les dades.

1. Estan obligats a comunicar al Registre les dades a què es refereix l’article anterior, 
en els termes de l’annex II, els següents organismes, entitats i corporacions:

a) El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport quant a les dades que figurin en el 
Registre nacional de titulats universitaris oficials, el Registre de títols acadèmics i 
professionals no universitaris, el Registre central de títols i el Registre nacional 
d’especialistes en ciències de la salut.

b) El Ministeri de Defensa, respecte als professionals de la sanitat militar inclosos en 
els seus registres de personal.

c) La resta de departaments ministerials i els organismes públics vinculats o que en 
depenen i, en particular, el Ministeri de Justícia, el Ministeri de l’Interior, el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, respecte 
als professionals sanitaris inclosos en els seus registres de personal.

d) Les conselleries de les comunitats autònomes i els organismes públics vinculats 
o que en depenen respecte als professionals sanitaris inclosos en els seus registres de 
personal.

e) Les conselleries de sanitat de les comunitats autònomes i els organismes públics 
vinculats o que en depenen, i l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, quant a les dades 
dels seus registres de diplomes d’acreditació i diplomes d’acreditació avançada.

f) Les entitats que integren l’Administració local respecte als professionals sanitaris 
inclosos en els seus registres de personal.

g) Els col·legis professionals, consells autonòmics i consells generals de l’àmbit 
sanitari, quant als professionals col·legiats inclosos en els seus registres.

h) Els centres sanitaris privats inscrits en el Registre general de centres, serveis i 
establiments sanitaris que preveu el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments 
sanitaris, respecte dels seus registres de professionals sanitaris.

i) Les entitats d’assegurança que treballin en el ram de malaltia a què es refereix 
l’article 43 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, respecte dels seus registres de 
professionals sanitaris, únicament respecte als professionals sanitaris vinculats a les 
entitats d’assegurança en virtut d’una relació laboral.

j) Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
respecte dels professionals sanitaris inclosos en els seus registres de personal.

k) Els serveis de prevenció de riscos laborals que no siguin propis de les 
administracions públiques, respecte dels professionals sanitaris inclosos en els seus 
registres de personal.

l) Els jutjats i tribunals, respecte a les dades necessàries que continguin les 
sentències d’inhabilitació o suspensió per a l’exercici professional que esdevinguin fermes 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

2. L’obligació de remetre aquestes dades recau sobre els organismes, les entitats i 
les corporacions obligats, i no sobre el professional sanitari el qual, no obstant això, pot 
comunicar directament les dades a què es refereix l’article 7.2 perquè es procedeixi a 
incorporar-les en el Registre.

Article 7. Incorporació al Registre de les dades dels professionals sanitaris.

1. Els organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix l’article 6 han de 
comunicar al Registre les dades que incorporin als seus registres respectius en el termini 
màxim de set dies des que les anotin.

2. Per a la incorporació de les dades d’un nou professional al Registre es requereix 
la recepció per aquest, almenys, de les dades que preveuen els paràgrafs b), c), h), g) i t) 
de l’article 5 i, quan correspongui, també de les que preveuen els paràgrafs i), l), m), r) i 
s). La incorporació comporta l’assignació al professional d’un número d’incorporació únic 
que preveu el paràgraf a) de l’esmentat article 5.
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3. La incorporació s’ha de comunicar al professional titular de les dades, 
preferentment per mitjans electrònics, i se li ha d’indicar que pot exercir el dret d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que disposa l’article 17.

4. Els professionals sanitaris poden comunicar directament les dades a què es 
refereix l’apartat 2 per a la seva incorporació en el Registre.

Article 8. Modificació de les dades dels professionals sanitaris incorporats al Registre.

1. Els organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix l’article 6 han de 
comunicar al Registre les modificacions que es produeixin en les dades que constin en 
els seus respectius registres en el termini màxim de set dies des que les anotin.

2. La modificació de les dades en el Registre la poden consultar els professionals 
sanitaris que en siguin titulars utilitzant mitjans electrònics.

Article 9. Comprovació de les dades.

1. Cadascun dels organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix 
l’article 6 ha de comprovar la veracitat de les dades que estiguin en el seu poder i que 
estiguin obligats a comunicar, abans de remetre-les al Registre. També han de comprovar 
la veracitat de les modificacions de les dades que es produeixin, abans de comunicar-les 
al Registre.

2. Abans d’incorporar-les al Registre l’òrgan encarregat d’aquest ha de contrastar 
les dades mitjançant la comparació i la depuració de la informació.

3. Quan hi hagi dubtes sobre la veracitat de les dades, o quan aquestes puguin ser 
errònies, no s’ha de procedir a incorporar-les al Registre, i s’ha de comunicar als òrgans, 
les entitats o les corporacions afectades i als professionals, si s’escau.

Article 10. Certificació de la informació del Registre.

1. L’òrgan administratiu responsable del Registre pot emetre certificats sobre les 
dades d’un professional sanitari incorporat al Registre a petició del seu titular. En tot cas, 
pot emetre certificats sobre les dades dels professionals que tinguin caràcter públic a 
instància de qualsevol persona que ho sol·liciti.

2. Els certificats es poden expedir, en suport paper o mitjançant tècniques 
electròniques, en el termini màxim de vint dies des de la seva sol·licitud.

3. Els certificats emesos tenen caràcter informatiu. En cas de disconformitat amb les 
dades que s’hi contenen, el professional sanitari titular de les dades pot exercir el dret de 
rectificació, cancel·lació o oposició de conformitat amb el que preveu l’article 17.

CAPÍTOL III

Accés, comunicació i intercanvi de la informació

Article 11. Comunicacions al Registre.

1. El Registre s’ha d’implementar en suport digital. El seu disseny i estructura han 
de permetre la comunicació electrònica amb els registres dels organismes, les entitats i 
les corporacions a què es refereix l’article 6, i ha de facilitar que la seva consulta es faci 
per mitjans electrònics.

2. Les comunicacions dels organismes, les entitats i les corporacions a què es 
refereix l’article 6 amb el Registre s’han de fer únicament utilitzant mitjans electrònics.

3. Les comunicacions dels professionals sanitaris amb el Registre s’han de dur a 
terme, preferentment, utilitzant mitjans electrònics, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
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Article 12. Característiques de la cessió de dades.

1. La cessió de dades s’ha de fer amb les garanties i en les condicions que 
estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i la resta de disposicions reguladores de la matèria.

2. El suport, el format i altres característiques de la transferència de dades s’han de 
determinar per ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, previ acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, de 
conformitat amb el que disposa l’article 53.3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.

Article 13. Mesures de seguretat.

1. S’han d’implantar en el Registre les mesures de seguretat que corresponguin, 
de conformitat amb el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, i, en particular, respecte a les dades de caràcter 
personal que s’hi contenen.

2. El sistema d’informació del Registre ha de complir les mesures de seguretat 
corresponents a l’Esquema Nacional de Seguretat que preveuen la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, i el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

3. Per a l’accés al Registre, excepte a la part que té caràcter públic, és necessari 
utilitzar mecanismes d’identificació i autenticació que permetin complir les mesures de 
seguretat que estableix la legislació vigent.

Article 14. Dades de caràcter públic.

1. Tenen caràcter públic les dades següents: nom i cognoms, titulació, especialitat, 
lloc d’exercici, categoria i funció del professional, diploma d’àrea de capacitació específica 
i diplomes d’acreditació i acreditació avançada, si n’hi ha, i les dates d’obtenció i 
revalidació de cadascun d’aquests.

2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior les dades dels professionals 
sanitaris dependents del Ministeri de Defensa, del Ministeri de l’Interior i del Ministeri de 
Justícia, així com d’altres entitats o organismes quan es pugui posar en risc la seguretat 
pública o la seguretat personal d’aquests professionals. En aquests casos, s’han d’utilitzar, 
com a alternativa, codis que en permetin la salvaguarda.

Article 15. Accés al Registre.

1. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha de garantir el lliure accés a les 
dades del Registre que tinguin caràcter públic.

2. L’accés a les dades que no tinguin caràcter públic únicament es pot fer per al 
compliment dels fins que preveu l’article 2, per part de les administracions públiques 
sanitàries que tinguin la competència vinculada a aquestes finalitats, en els termes que 
s’acordin en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. No obstant això, 
cadascun dels organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix l’article 6 ha de 
tenir accés a les dades que hagi subministrat.

3. Les dades del Registre són accessibles per via electrònica.

Article 16. Intercanvi d’informació en l’àmbit de la Unió Europea.

L’intercanvi d’informació sobre professionals sanitaris, als efectes de l’assistència 
sanitària transfronterera, s’ha de portar a terme de conformitat amb el que disposa 
l’article 19 del Reial decret 81/2014, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen normes 
per garantir l’assistència sanitària transfronterera, i pel qual es modifica el Reial 
decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.
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Article 17. Protecció de dades.

1. Les dades que consten en el Registre s’han d’utilitzar per a les finalitats que 
preveu aquest Reial decret.

2. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha d’adoptar les mesures 
necessàries per garantir-ne la utilització per a aquests fins, a més dels estadístics, 
científics, històrics i sanitaris, d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

3. Els professionals sanitaris titulars de les dades poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableixen la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, i la seva normativa de desplegament. Quan les dades no procedeixin 
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, les sol·licituds per a l’exercici d’aquests 
drets s’han de traslladar a l’òrgan o entitat del qual procedeixi la informació, per a la seva 
tramitació, i s’ha de comunicar a l’interessat aquest trasllat.

Disposició addicional primera. Posada en funcionament del Registre.

1. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
s’ha d’aprovar l’ordre que determini el suport, el format i altres característiques de la 
transferència de dades a què es refereix l’article 12.2.

2. Els organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix l’article 6 han de 
comunicar, en la forma que preveu l’article 11, totes les dades a què estiguin obligats en 
el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor de l’ordre a què es refereix 
l’apartat anterior.

3. Per incorporar per primera vegada les dades d’un professional sanitari al Registre 
s’han d’haver rebut, almenys, les dades que preveuen els paràgrafs b), c), h), g) i t) de 
l’article 5 i, quan correspongui, les que preveuen els paràgrafs i), l), m), r) i s). La 
incorporació comporta l’assignació al professional d’un número d’incorporació únic que 
preveu el paràgraf a) de l’esmentat article 5. Aquesta incorporació s’ha de comunicar al 
professional titular de les dades d’acord amb el que preveu l’article 7.

4. Rebudes les dades, el Registre ha d’estar operatiu en el termini de 12 mesos des 
de l’entrada en vigor de l’ordre a què es refereix l’article 12.2.

5. La posada en funcionament del Registre no ha de suposar un increment de les 
dotacions pressupostàries ni de despeses en matèria de personal.

Disposició addicional segona. Professions sanitàries de nova declaració.

1. Les dades dels professionals sanitaris pertanyents a professions que es declarin 
formalment professió sanitària, titulada i regulada, després de l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, s’han d’incorporar en el Registre des del moment de la seva declaració.

2. A aquest efecte, els organismes, les entitats i les corporacions a què es refereix 
l’article 6 han de comunicar a l’òrgan encarregat del Registre les dades relatives als 
professionals que exerceixin la nova professió sanitària, en el termini màxim de dos 
mesos des de la declaració formal de la professió sanitària.

Disposició addicional tercera. Instruments de col·laboració.

Es poden subscriure tots els instruments jurídics que puguin ser necessaris per al 
funcionament i desenvolupament del Registre amb els consells generals de col·legis 
professionals i amb altres entitats competents, que no han de suposar un increment de 
les dotacions pressupostàries existents.

Disposició addicional quarta. Registres de consells generals de col·legis professionals.

De conformitat amb el que disposa l’article 5.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
el Govern ha de regular els criteris generals i requisits mínims dels registres dels consells 
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generals de col·legis de les professions sanitàries dins dels principis generals que 
determini el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Disposició addicional cinquena. Consulta de dades referents a les sentències 
d’inhabilitació o suspensió per a l’exercici professional.

L’òrgan encarregat del Registre pot consultar les dades referents a les sentències 
d’inhabilitació o suspensió per a l’exercici professional contingudes en les inscripcions 
dels registres integrats en el Sistema de Registres Administratius de Suport a 
l’Administració de Justícia, llevat que es tracti d’informació reservada als òrgans judicials. 
Per a això, l’òrgan encarregat del Registre ha de sol·licitar a l’òrgan competent del 
Ministeri de Justícia les dades necessàries del professional sanitari de què es tracti, en 
cada cas.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Els articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 i 17, les disposicions addicionals, 
la disposició final segona i els annexos I i II es dicten a l’empara del que estableix 
l’article 149.1.16a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

2. La resta dels articles es dicten a l’empara de la potestat d’autoorganització de 
l’Administració General de l’Estat.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament normatiu.

Es faculta la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament del que estableix 
aquest Reial decret, així com per modificar, delimitar o concretar el contingut dels seus 
annexos.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 25 de juliol de 2014.

FELIPE R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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ANNEX I

Definició i contingut de les dades dels professionals sanitaris a què es refereix 
l’article 5

a) Número d’incorporació al Registre: codi únic per a cada professional inscrit que 
genera el mateix Registre quan es formalitza la incorporació.

b) Nom i cognoms: aquells amb els quals el professional figuri en el seu document 
nacional d’identitat, targeta d’identitat de l’estranger o passaport.

c) Número del document nacional d’identitat (DNI) o targeta d’identitat de 
l’estranger (TIE): el que figuri en el document corresponent.

d) Data de naixement: la que figuri en el document nacional d’identitat, targeta 
d’identitat de l’estranger o passaport del professional.

e) Sexe: el que figuri en el document nacional d’identitat, targeta d’identitat de 
l’estranger o passaport.

f) Nacionalitat: la que acrediti el professional a través de document nacional 
d’identitat, targeta d’identitat de l’estranger o passaport.

g) Mitjà preferent o lloc als efectes de comunicacions: el que consti en els registres 
dels organismes, les entitats i les corporacions.

h) Titulació: en cas que es tracti de titulats a Espanya, denominació del títol oficial 
(universitari o de formació professional) per a l’exercici d’una professió sanitària, 
universitat o centre educatiu i data d’obtenció. Si el títol inicial es va obtenir fora d’Espanya 
(tant UE com països tercers), hi ha de figurar el país d’obtenció d’aquest, la denominació 
del títol espanyol reconegut o homologat i la data d’homologació o reconeixement a 
Espanya, així com l’autoritat competent.

– Habilitacions: s’ha d’indicar el tipus d’habilitació, la data de resolució i l’autoritat 
competent.

– Especialistes en formació: s’ha d’indicar l’especialitat, la data d’incorporació i el 
centre/unitat docent acreditada de la formació sanitària especialitzada.

i) Especialitat en ciències de la salut:

– Especialistes titulats a Espanya: ha de constar la denominació oficial de 
l’especialitat, així com la data d’obtenció, centre/unitat docent i via d’accés.

– En el cas d’homologació o reconeixement d’un títol d’especialista obtingut fora 
d’Espanya (tant de la UE com països tercers): hi ha de figurar l’especialitat que es 
reconeix, el país d’obtenció i la data d’homologació/reconeixement a Espanya i l’autoritat 
competent.

– Especialistes en formació en una àrea de capacitació específica: s’ha d’indicar 
l’àrea, la data d’incorporació i el centre/unitat docent acreditada de la formació sanitària 
especialitzada.

j) Diploma en àrees de capacitació específica: denominació del diploma oficial, així 
com el centre/unitat docent, la data d’obtenció, i, si s’escau, revalidació. En el cas de 
reconeixement d’un diploma d’àrea de capacitació específica obtingut fora d’Espanya 
(tant UE com països tercers), hi ha de figurar el país d’obtenció i la data de reconeixement 
a Espanya.

k) Diploma d’acreditació i diploma d’acreditació avançada: denominació del diploma 
oficial i la data d’obtenció, i, si s’escau, revalidació, així com l’autoritat competent.

l) Situació professional: s’ha d’indicar si el professional està en actiu amb contracte 
fix/indefinit, temporal, o autònom i si la jornada de treball és a temps complet o parcial. Si 
el professional no està en actiu, s’ha d’indicar si està a l’atur, jubilació o altres situacions.
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En tot cas, s’ha de comunicar el tipus d’activitat que es duu a terme o es pugui dur a 
terme d’acord amb la seva titulació:

– Professional sanitari amb títol universitari de la branca de ciències de la salut o títol 
d’especialista en ciències de la salut.

– Professional de l’àrea sanitària de formació professional.

m) Exercici professional: per a cada situació professional indicada a l’apartat previ 
s’ha d’indicar el tipus de vinculació laboral, és a dir, si el professional és autònom o 
treballa per compte d’altri. En aquest cas s’ha d’indicar si treballa per a una entitat pública 
(servei de salut o altres administracions públiques) o per a una entitat privada.

n) Lloc d’exercici: adreça postal del lloc o llocs on es presten els serveis 
professionals.

Quan el servei professional es presti en centres inscrits en el Registre general de 
centres, serveis i establiments sanitaris que preveu el Reial decret 1277/2003, de 10 
d’octubre, l’adreça postal ha de ser el codi del centre que hi figuri.

o) Categoria professional: per als professionals del Sistema Nacional de Salut, 
denominació de la categoria, grup de titulació o de classificació (A1 a C2) i plaça o lloc de 
treball que ocupa en el Sistema Nacional de Salut.

p) Funció:

– Assistencial: quan la funció principal del professional sigui l’atenció directa als 
pacients.

– No assistencial: quan la funció principal del professional sigui la gestió, recerca, 
administració o docència, sempre que per exercir aquestes funcions es requereixi el títol 
de professional sanitari.

– Sense activitat sanitària: quan el treball que exerceix el professional no requereix el 
títol de professional sanitari tot i que el té.

q) Desenvolupament professional: per als professionals del Sistema Nacional de 
Salut, carrera professional: nivell o grau, data de l’acord de reconeixement, organització/
autoritat que l’expedeix.

r) Col·legiació professional: col·legi provincial o autonòmic, número de col·legiat, 
data de col·legiació i, si s’escau, data de baixa.

s) Cobertura de responsabilitat civil a cadascun dels àmbits d’exercici professional:

– Professionals d’exercici privat (autònom o per compte d’altri): la certificació de 
l’assegurança de responsabilitat, aval o garantia financera que cobreixi les indemnitzacions 
que puguin derivar d’un eventual dany a les persones causat en ocasió de la prestació de 
l’assistència o servei sanitari, així com el seu període de validesa.

– Professionals d’exercici públic: justificació de l’aplicació del règim de responsabilitat 
que preveu el títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o, si s’escau, certificació 
de l’assegurança de responsabilitat, aval o garantia financera subscrita per l’entitat pública 
que cobreixi la responsabilitat civil del servei públic de salut i els seus treballadors.

t) Suspensió o inhabilitació per a l’exercici professional: si el professional ha estat 
suspès o inhabilitat per l’entitat titular on presta els seus serveis, pel consell o col·legi 
professional, o pel jutjat o tribunal de justícia, corresponents:

– La data des de la qual comença la suspensió o inhabilitació, i el seu període de 
durada, de les sentències fermes d’inhabilitació o suspensió per a l’exercici professional.

– Còpia de les resolucions sancionadores de les administracions públiques que 
afectin la situació de suspensió o inhabilitació dels professionals sanitaris per a l’exercici 
professional, quan aquestes s’adoptin o siguin efectives des de la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.
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– Còpia de les resolucions sancionadores de les corporacions col·legials que 
suspenguin o inhabilitin per a l’exercici professional imposades per aquestes, quan una 
llei estatal estableixi per a aquest exercici l’obligació d’estar col·legiat, sempre que 
s’adoptin o siguin efectives des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

ANNEX II

Dades que han de remetre cadascun dels organismes, entitats i corporacions a 
què es refereix l’article 6

Dada Professional sanitari dependent d’un ocupador amb 
personalitat jurídica pública

Professional sanitari dependent d’un ocupador amb 
personalitat jurídica privada

a)  Número d’incorporació al 
Registre.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

b) Nom i cognoms. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les comunitats autònomes 

(CA) i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

c)  Número del document 
nacional d’identitat (DNI) 
o targeta d’identitat de 
l’estranger (TIE).

– Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

d) Data de naixement. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

e) Sexe. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

f) Nacionalitat. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

g)  Mitjà preferent o lloc als 
e f e c t e s  d e 
comunicacions.

– Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

h) Titulació. – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

i)  Especialitat en ciències 
de la salut.

– Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. – Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

j)  Diploma en àrees de 
capacitació específica.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

k)  Diploma d’acreditació i 
diploma d’acreditació 
avançada.

– Conselleries de salut de les CA i entitats 
dependents.

– INGESA.

– Conselleries de salut de les CA i entitats 
dependents.

– INGESA.
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Dada Professional sanitari dependent d’un ocupador amb 
personalitat jurídica pública

Professional sanitari dependent d’un ocupador amb 
personalitat jurídica privada

l) Situació professional. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

m) Exercici professional. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

n) Lloc d’exercici. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

o) Categoria professional. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

p) Funció. – Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

q)  D e s e n v o l u p a m e n t 
professional.

– Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

r) Col·legiació professional. – Consells i col·legis professionals. – Consells i col·legis professionals.

s)  C o b e r t u r a  d e 
responsabilitat civil a 
cadascun dels àmbits 
d’exercici professional.

– Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.

– Centres sanitaris privats i entitats 
d’assegurança.

– Mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social.

– Serveis de prevenció de riscos laborals.

t)  Suspensió o inhabilitació 
per a l’exercici professional.

– Ministeris i entitats dependents.
– Conselleries de les CA i entitats dependents.
– INGESA.
– Entitats que integren l’Administració local.
– Consells i col·legis professionals.
– Jutjats i tribunals.

– Consells i col·legis professionals.
– Jutjats i tribunals.
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