SOBRE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER PART DEL METGE
Document de Posició del CCMC

Barcelona, 17 de novembre de 2010
Secretaria Operativa: Passeig de la Bonanova, 47 – 08017 Barcelona – Telèfon 93 567 88 88 –
Fax 93 567 88 99 – secredir@comb.cat
Secretaria Oficial: Via Laietana, 31 – 08003 Barcelona

SOBRE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS PER PART DEL METGE
Document de Posició del CCMC

Fa uns mesos, l’ Institut Català de la Salut (ICS) va iniciar una estratègia organitzativa pròpia, en
la que el treball dels professionals d’infermeria dels centres d’Atenció Primària s’organitzava
parcialment per atendre també part de la demanda espontània o urgent. Aquest procés,
anomenat “Gestió de la demanda”, ha estat i és motiu de debat dins les pròpies estructures
de l’ICS i també en altres àmbits professionals, com el Consell de la Professió Mèdica de
Catalunya.
Aquest debat es fonamenta en el rol que els diferents professionals implicats han de dur a
terme i que planteja la delegació d’unes actuacions pròpies d’uns, els metges, i l’assumpció
d’aquestes per part d’uns altres professionals, en aquest cas d’infermeria.
La qüestió és, si és exclusivament a l’ Administració sanitària, o en aquest cas als proveïdors a
qui correspon la funció de desplegar i definir, en el marc dels equips d’ atenció primària, les
tasques que els diferents professionals sanitaris han de desenvolupar d’acord amb la seva
competència amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats assistencials existents.
És aquest context, i referint‐se a la delegació de funcions del metge, el Consell de Col∙legis de
Metges de Catalunya manifesta:
1. La legislació vigent explicita que és al metge a qui correspon per la seva formació i
competència la realització del diagnòstic i la prescripció de tractaments, tant
farmacològics, com d’altra índole.
2. L’actual legislació també preveu que en un entorn de treball en equips
multidisciplinaris, els metges poden delegar actuacions de forma voluntària a altres
professionals de l’equip assistencial que demostrin expertesa i competència per
realitzar‐les, i d’acord amb protocols interns per a processos concrets prèviament
establerts de manera conjunta.
3. Per delegar és condició imprescindible, segons Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias, que l’equip estigui constituït, que la capacitació de la persona que rep la
delegació sigui reconeguda explícitament pel centre de treball i que aquesta delegació
–que ha de ser concreta‐ es faci de manera voluntària per ambdues parts.
4. És recomanable que aquesta protocol∙lització i delegació d’ actuacions sigui feta en
consens i des dels mateixos equips, que se n’eviti la universalització i/o la imposició si
no es donen les condicions previstes per la pròpia legislació. D’altra banda, les tasques
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delegades, han de ser limitades a aquelles que es prevegin en els protocols acordats, i
per tant, les eines informàtiques així ho hauran de preveure.
5. La responsabilitat de la prescripció es del metge. Aquest, fent ús de les competències
professionals que li són pròpies, no podrà desentendre’s de que l’aplicació d’uns
protocols i d’una delegació de funcions concretes es facin sota els criteris de la bona
praxi.
6. Per tal d’evitar confusions o riscos innecessaris als usuaris, s’ha de donar una correcta
informació als pacients de quin professional l’està atenent en cada moment i quines
són les seves funcions, i en el cas de l’atenció primària, sempre ha de quedar oberta
pel pacient la possibilitat de contactar amb el metge de família que és qui també ha
d’assumir la responsabilitat dels actes delegats.
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