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Sr. Carles Manel Macian i Villanueva 
Director de Serveis 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
Passeig del Taulat, 266-270 
08019 Barcelona 
 
 
Ref. Titulació acadèmica dels professionals que desenvolupen la funció de Responsable Higiènic Sanitari 

a les residències i centres de dia per a gent gran. 
 
Benvolgut Director, 
 
Des de fa temps el sector al qual representem com a associació patronal, és a dir, les residències i els 
centres de dia per a Gent Gran, entre d’altres, estan patint greument la manca de Diplomats/des en 
Infermeria i també de Metges gerontòlegs. Aquesta circumstància, considerem, que és de públic 
coneixement dels Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut.  
 
Com vostè coneix, la figura de Responsable Higiènic Sanitari (en endavant RHS) ha estat desenvolupada 
fins ara per personal d’infermeria o mèdic, en base a: 
 
a) L’RHS, segons l’article 20.4 del Decret 284/1996 (en versió Decret 176/2000) ha de disposar de 

“titulació idònia”, però no especifica quina. 
 
b) El Comitè d’experts en formació de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials, en sessió de data 

10 d’octubre de 2003, va acordar que els professionals més adients per desenvolupar la figura 
professional de l’RHS són els/les diplomats/ades en infermeria i llicenciats/ades en medicina, amb 
una formació específica complementària a la seva formació de base. 

 
I en base a aquestes dues premisses, el Servei d’Inspecció accepta i limita a infermers/es i metges/esses la 
titulació habilitant per desenvolupar la figura d’RHS. 
 
c) A això li hem d’afegir que la seva contractació ha de ser laboral i no s’admet contractació via civil de 

prestació de serveis, és a dir, personal extern, contractat directament o mitjançant subcontractació a 
tercers. 

 
Ja anteriorment a l’aparició de la pandèmia Covid19, havíem patit la mancança de personal d’infermeria, 
principal professional RHS. Amb la pandèmia la situació s’ha vist agreujada moltíssim, tenint dificultats 
també per contractar metges/esses en plantilla. 
 
Ens estem trobant davant de requeriments d’Inspecció de cobrir de forma immediata la mancança d’RHS. 
I ho comprenem totalment, però la realitat és la que és i el mercat laboral té la seva pròpia autonomia i 
l’oferta d’aquests professionals és molt escassa. Per això entenem que aquesta mancança va motivar la 
publicació de diverses resolucions, com són la TSF/758/2020, la TSF/1420/2020, la SLT/2734/2020 i la 
SLT/944/2021. 
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Davant d’aquesta situació, ja en data 21/10/2020, ens vàrem adreçar a la cap del Servei d’Inspecció i 
Registre i li plantejàrem la greu problemàtica que us descrivim i vàrem plantejar-li la possibilitat 
d’ampliar la titulació habilitant a altres figures. 
 
La Sra. Rosa Llor, de qui rebem un excel·lent tracte personal, ens va recomanar adreçar-nos a la directora 
general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, cosa que no vàrem fer en espera de millora de la 
situació. Però, a la vista de l’evolució dels esdeveniments i requeriments, preferim adreçar-nos primer a 
vostè, com a Director de Serveis, seguint el fil de l’organigrama del Departament, i plantejar-vos la 
possibilitat d’ampliació de les titulacions sanitàries com: 
 
1. Fisioterapeutes, davant l’existència d’alguna residència amb RHS fisioterapeuta. 
2. Psicòlegs clínics. 
3. Terapeutes ocupacionals. 
4. Graduats en dietètica i nutrició. 
5. Odontòlegs. 
6. Podòlegs. 
7. Farmacèutics. 
 
Segons el nostre criteri, la normativa vigent, al no exigir cap titulació en concret, no ho prohibeix i estem 
davant de professions sanitàries que s’inscriuen en el REPS del Departament de Salut. 
 
Respecte a la prohibició de la seva subcontractació, en algun cas alleujaria el problema poder 
subcontractar, encara que sigui temporalment, fins aconseguir la contractació laboral. 
 
Us preguem estudieu aquesta petició nostra i poder mantenir una reunió tècnica en recerca de solució, 
doncs creiem que la realitat del sector està superant la normativa actual, que no oblidem és un criteri del 
Comitè d’Experts de l’any 2003, és a dir, de fa 18 anys. La situació del mercat laboral actual no té rés a 
veure a aquella. 
 
En espera de la vostra resposta, rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sg.: Joan Gracia Abian 
President 
 
Barcelona, 22 d’abril de 2021 
 
Observacions: 
 
Passem còpia d’aquest escrit a la cap del Servei d’Inspecció i Registre 
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