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Sí, els centres i establiments de serveis socials estan obligats encara 

que no siguin centres sanitaris. 

 

Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre 

estatal de professionals sanitaris (REPS): 

 

 6.1.h) Els centres sanitaris privats inscrits en el Registre general 

de centres, serveis i establiments sanitaris (REGCESS) 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 
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Estem obligats a fer la inscripció en el REPS? 
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Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre: 

 

 2.b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización 

diferenciada, dotada de los recursos técnicos y de los 

profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación 

profesional, para realizar actividades sanitarias específicas. 

Puede estar integrado en una organización cuya actividad 

principal puede no ser sanitaria. 

 

 Annex II: C.3 Servicios sanitarios integrados en una organización 

no sanitaria: servicios que realizan actividades sanitarias pero que 

están integrados en organizaciones cuya principal actividad no es 

sanitaria (prisión, empresa, balneario, residencia de tercera 

edad,...). 
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Obligació d’inscripció en el REPS 
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 Decret 151/2017, de 17 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits i 

les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis 

sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre: 

 

 Servei sanitari: unitat funcional assistencial, amb organització 

diferenciada, dotada dels recursos tècnics i dels professionals 

amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació 

professional, per dur a terme activitats sanitàries específiques, 

dintre d'un centre sanitari o integrat dins d'una organització 

l'activitat principal de la qual pot no ser sanitària. 
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Obligació d’inscripció en el REPS 
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 Decret 151/2017, de 17 d'octubre 

 

 3.3.2 Serveis sanitaris integrats en una organització l'activitat 

principal de la qual no sigui sanitària, però que aporten valor 

sanitari a l'activitat principal de l'organització (serveis mèdics 

d'empresa, infermeria d'un centre penitenciari, serveis sanitaris 

d'un geriàtric i altres de naturalesa anàloga). En aquests casos, 

l'activitat sanitària desenvolupada pel servei sanitari té la 

consideració de complementària respecte de l'activitat de 

l'organització principal; per tant, hi ha d'existir una clara relació, i 

l'activitat sanitària és la que ofereix o comporta una millora de 

l'activitat que desenvolupa l'organització principal, que en cap cas 

no pot tenir com a finalitat l'ús comercial.  

  Aquestes unitats assistencials tenen identitat pròpia als efectes 

d'autorització i de responsabilitat en aquest Decret. 

6 

Obligació d’inscripció en el REPS 



 
 

• Descarregar el Formulari de sol·licitud d’alta REPS: 
https://www.comb.cat/Upload/Documents/8116.PDF 

 

 

• Codi Autonòmic d'Autorització del Centre: 
• http://regcess.msssi.es/regcessWeb/inicioBuscarCentrosAction.do 

• http://salutweb.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/autoritzacions/centres_san
itaris_autoritzats_a_catalunya/ 

• Autorització de centres o serveis sanitaris (Salut). 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-centres-o-
serveis-sanitaris 

• Presentar el Formulari sol·licitud d’alta REPS signat amb 
certificat digital a reps@mscbs.es 

Procediment d’inscripció en el REPS 
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• Resposta reps@mscbs.es:          
Tramitaran l’autorització d’accés i l’informaran de quant es 
pot accedir al Portal REPS. 

 

• Omplir l’Excel amb les dades del professionals: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.ht
m 

• Manual d’ajuda per omplir l’Excel: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.ht
m 

• Carregar l’Excel al Portal REPS amb la signatura electrònica 
de l’entitat. 

Procediment d’inscripció en el REPS 
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Moltes gràcies per la vostra 

atenció 
 

 

  

Josep Ma Barcelona 

jmbarcelona@escura.com 
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