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DICTAMEN 28/2008 sobre el Projecte de decret pel qual
s’estableixen els requisits tècnicosanitaris per a
l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi
equipats amb monitors d’hemodiàlisi.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 24 de novembre de 2008, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 28 d’octubre de 2008 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera de Salut
de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen
de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel
qual s’estableixen els requisits tècnicosanitaris per a l’autorització sanitària
dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d’hemodiàlisi.
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa i d’un
informe econòmic.
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir
el dia 18 de novembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, setze articles dividits en quatre
capítols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una
disposició final.
En el preàmbul es relaciona el marc normatiu en el que es basa el Projecte
de decret que es presenta.
També s’indica que l’objecte del Decret és establir les condicions
tecnicosanitàries mínimes i els requisits de funcionament que han de
complir els centres de diàlisi públics i privats i les unitats de diàlisi amb una
organització diferenciada i integrades en centres hospitalaris per obtenir
l’autorització sanitària d’obertura i funcionament.
El capítol I s’anomena disposicions generals i engloba els articles de l’1 al
3. L’article 1 estableix l’objecte del Decret. En l’article 2 s’estableix la
definició de centres i unitats de diàlisi. L’article 3 regula les obligacions de
les persones titulars de centres i unitats de diàlisi.
El capítol II s’anomena condicions tecnicosanitàries de funcionament i
engloba de l’article 4 a l’11. En l’article 4 es regulen els requisits estructurals
mínims de les instal·lacions. En l’article 5 s’estableixen quins han de ser els
equipaments mínims dels centres i unitats de diàlisi. En l’article 6 es regula
el servei farmacèutic que han de disposar els centres i les unitats de diàlisi.
En l’article 7 es regula el personal sanitari del qual han de disposar els
centres i les unitats de diàlisi. L’article 8 es remet al que estableix el Decret
27/1999 pel que fa a la gestió de residus sanitaris. L’article 9 regula el pla de
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qualitat basat en la gestió de processos i la identificació d’indicadors de
qualitat, també estableix que s’han d’elaborar els procediments normalitzats
de treball i que s’ha de disposar de protocols d’actuació clínica en
determinades matèries. L’article 10 regula les mesures de control i les
condicions higienicosanitàries que han de complir els centres i les unitats de
diàlisi. L’article 11 estableix quina és la informació i la documentació clínica
de la qual han de disposar els centres i les unitats de diàlisi.
El capítol III s’anomena autorització sanitària i engloba de l’article 12 al 14.
En l’article 12 es regula l’autorització sanitària d’obertura i funcionament dels
centres i les unitats de diàlisi i la inscripció al Registre de centres, serveis i
establiments sanitaris del Departament de Salut. En l’article 13 es regula la
modificació de l’autorització. En l’article 14 es regula la ineficàcia
sobrevinguda de l’autorització.
El capítol IV s’anomena règim sancionador i mesures cautelars i engloba
els articles 15 i 16. En l’article 15 s’estableix que les infraccions a les
disposicions d’aquest Decret es sancionen de conformitat a l’establert a la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat i estableix els òrgans
competents per a la imposició de sancions. En l’article 16 s’estableixen les
mesures cautelars que podran adoptar les autoritats sanitàries per les
instal·lacions que no comptin amb les prèvies autoritzacions preceptives o
que no compleixin els requisits exigits per raons de sanitat, higiene o
seguretat.
La disposició transitòria única estableix un període de dos anys perquè els
centres i les unitats de diàlisi que en el moment d’entrada en vigor
d’aquest Decret ja disposin de l’autorització sanitària puguin adaptar-se a
les previsions i els requisits establerts en aquest Decret.
En la disposició derogatòria es deroga l’Ordre de 16 de juny de 1987, de
desplegament del Programa d’Atenció a la Insuficiència Renal.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC recomana l’ús d’un llenguatge no sexista en el text del
Projecte de decret. Especialment, caldria utilitzar expressions com “persona
usuària” enlloc d’“usuari”.
Segona. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a)
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya, es considera que seria convenient que en l’exposició de motius
es fes menció al present Dictamen.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. El CTESC considera que en l’article 3 s’hauria d’afegir una altra
obligació: “Garantir el compliment del protocol de manteniment dels
monitors d’hemodiàlisi”.
2. El CTESC considera que en l’article 4.1 d) després de “i/o que
requereixen cadira de rodes” s’hauria d’afegir “separats per homes i
dones”.
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3. El CTESC considera que en l’article 4.1 e) de després “de cambra de
bany” s’hauria d’afegir “separats per homes i dones”, segons disposa
l’annex V del Reial decret 486/1997 en el seu apartat A, punt 2.10, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
4. El CTESC considera que en l’article 4.1, en relació amb aquells espais
que tinguin la consideració de llocs de treball, s’ha de garantir la
seguretat pel que fa als riscos a que puguin estar exposats els
treballadors. En aquest sentit s’hauria d’adequar al que s’estableix en
l’annex I del Reial Decret 486/1997 sobre les dimensions mínimes per
un espai de treball i per cada treballador.
5. El CTESC considera que no hi ha d’haver diferències entre les
condicions en les que s’ha de fer l’atenció a les persones malaltes
portadores dels virus de l’hepatitis C i del VIH respecte a les condicions
en les que s’ha de fer l’assistència a les persones malaltes portadores
del virus de l’hepatitis B. És per això, que els articles 4.3 i 4.4 han de
contemplar l’existència de sales independents per al tractament de la
persona portadora de qualsevol d’aquests tres virus.
6. El CTESC considera que en l’article 5.1 e) després de “Un carro
d’aturada cardíaca” s’hauria d’afegir “per a cada planta amb sala
d’hemodiàlisi”.
7. El CTESC considera que en l’article 5.1 s’hauria d’afegir un punt amb la
redacció següent: “Un timbre d’emergència en cas d’aturada cardíaca,
amb un protocol establert pel centre i per cada sala de diàlisi, a més
dels que estaran repartits en altres zones crítiques com vestidors de
persones malaltes i sala d’espera”.
8. El CTESC proposa afegir al final de l’article 5.2 a) “i regulable en
alçada”.
9. El CTESC considera que caldria afegir a l’article 5.2 els següents
apartats:
- Sistema i material necessari per esterilitzar l’instrumental de cures
mitjançant autoclau.
- Transfer i/o grua per la mobilització de les persones malaltes.
- Punts de llum individual en cada monitor per garantir una bona visió de
l’accés vascular.
- Tamboret regulable en alçada per garantir la postura adequada, tant
en el moment de la punció com en el de la compressió de l’accés
vascular.
10. El CTESC proposa la redacció següent a l’article 7.1: “Per l’exercici de
la funció de direcció es requereix formació en gestió de centres
sanitaris. En qualsevol cas, la responsabilitat assistencial dels centres i
les unitats de diàlisi correspon a un metge o metgessa especialista en
nefrologia”
11. El CTESC considera que en l’article 7.3 a) s’hauria d’establir el
següent: “per intervals de quatre monitors d’hemodiàlisi”.
De la mateixa manera, en l’apartat b) del mateix article s’hauria
d’establir el següent: “per intervals de vuit monitors d’hemodiàlisi”.
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V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret pel qual s’estableixen els requisits tècnicosanitaris per a
l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors
d’hemodiàlisi i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions
formulades en el present dictamen.

Barcelona, 24 de novembre de 2008

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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