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La normativa vigent només ens diu que els serveis 
de centres residencials i de centres de dia, hauran 
de comptar amb un responsable higienicosanitari 
amb titulació idònia (art. 20.4 del Decret 284/1996, 
modificat pel Decret 176/2000, de regulació del 
Serveis Socials a Catalunya), i que tanmateix, els 
responsables de l’organització higienicosanitaria que 
per qualsevol motiu deixin de prestar aquests serveis, 
hauran d’informar d’immediat al Servei d’Inspecció i 
Registre del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
(art. 20.9 del Decret 284/1996, modificat pel Decret 
176/2000).

Segons el criteri del Servei d’Inspecció i Registre, 
no cal assignar a un altre persona les funcions del 
responsable higienicosanitari del centre, quant la seva 
absència és equivalent a un període de vacances d’un 
mes. És a dir, que totes aquelles baixes temporals, 
siguin pel motiu que siguin, que no preveiem que 
arribin a superar els 30 dies, no requereixen de cap 
actuació per part del centre o establiment.

Per contra, si preveiem una baixa superior als 30 
dies, com per exemple una baixa per maternitat, 
cal nomenar formalment a un altre responsable 
higienicosanitari entre el personal del centre (sempre 
que tingui titulació suficient i compatibilitat horària) o  
contractar algú per cobrir aquesta baixa temporal.

Una solució és que el director tècnic assumeixi les 
funcions del responsable de l’organització higienico 
sanitària, però té que tenir la titulació de ATS/DUE 
o metge i que la dedicació per les dues funcions, no 
signifiqui un incompliment de la dedicació mínima 
regula en els articles 20.3 i 20.10 del Decret 
284/1996, modificat pel Decret 176/2000.

Tanmateix, tan si es cobreix la baixa amb personal 
del centre o amb nou personal contractat, s’ha de 
comunicar el canvi de responsable de l’organització 
higienico sanitària, al Servei d’Inspecció, mitjançant 
el Registre d’entrada del Departament d’Acció Social 

i Ciutadania, preferentment amb el full d’acreditació. 
Per altra banda, hem de revisar tota la documentació 
del centre, per tal d’adequar-la a la nova situació, 
encara que sigui temporal (informació del tauler 
d’anuncis, supervisió dels menús, etc.).



NOTA JURÍDICA: SUBSTITUCIÓ PER BAIXA TEMPORAL DEL RESPONSABLE DE L’ORGANITZACIÓ 
HIGIENICO SANITÀRIA.
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