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Normativa sobre els DEAS a Catalunya: 
DECRET 151/2012, de 20 de novembre. 

DECRET 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i 

l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats 

formadores en aquest ús. 

-Objecte: 

Aquest Decret té per objecte regular els requisits per a la notificació de la instal·lació 

fora de l’àmbit sanitari dels desfibril·ladors externs automàtics de què disposin les 

entitats, públiques i privades, i els particulars, per atendre les aturades 

cardiorespiratòries que es puguin produir al seu àmbit d’actuació. Aquest Decret regula, 

així mateix, els requisits de la formació base i continuada que han de complir les 

persones autoritzades per a l’ús dels desfibril·ladors, la formació de personal instructor i 

l’autorització a les entitats que vulguin impartir aquesta formació al personal no sanitari, 

així com la regulació dels registres administratius necessaris per controlar el 

compliment de les disposicions que estableix el Decret. 1.2 Totes les referències 

d’aquest Decret als desfibril·ladors externs automàtics també són aplicables als 

desfibril·ladors externs semiautomàtics. 

Requisits i procediment de notificació de la instal·lació de 

DEA: 

 3.1 La instal·lació d’un DEA en un espai públic o en qualsevol entitat, empresa, 

establiment, servei o domicili particular, amb l’excepció dels centres sanitaris, s’ha 

d’ajustar al que preveu l’article 3 del Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual 

s’estableixen les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització 

de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari, així com 

al que disposa el Reial decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els 

productes sanitaris. 

 3.2 De forma prèvia a la instal·lació del DEA, les entitats públiques o privades o els 

particulars ho han de notificar davant la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant imprès normalitzat que es pot descarregar de 

la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat), 

sense perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d’acord 

amb el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 3.3 La notificació s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable sobre els següents 

aspectes: a) El DEA té el marcatge CE que garanteix la conformitat amb la normativa 

reguladora de productes sanitaris. b) En la utilització i el manteniment del DEA se 
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seguiran, en tot moment, les prescripcions del seu fabricant. c) 

La ubicació del DEA i les seves normes d’utilització estan adequadament senyalitzades 

en un lloc visible. d) S’han previst mitjans per a la comunicació immediata amb el 

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a càrrec de qui instal·la el DEA, així com un 

sistema d’alerta posterior a l’autoritat sanitària a través del telèfon 112. e) Al lloc 

d’ubicació del DEA hi ha, durant l’horari d’activitat, almenys una persona autoritzada 

per a l’ús de l’aparell, d’acord amb l’article 6, llevat que es tracti d’aparells ubicats a la 

via pública. f) Que el personal autoritzat per a l’ús del DEA ha realitzat els cursos de 

formació continuada, quan escaigui, d’acord amb el que estableix l’article 7.2.  

3.4 L’Oficina de Gestió Empresarial, en el mateix moment en què es presenta la 

notificació i la declaració responsable adjunta, inscriu d’ofici la instal·lació del DEA al 

Registre de desfibril·ladors fora de l’àmbit sanitari, i lliura el document acreditatiu de la 

inscripció. 

Responsable del DEA: 

 4.1 La responsabilitat dels DEA recau sobre el o la titular de l’entitat, empresa, 

establiment, servei o particular titular del seu emplaçament, que té l’obligació de 

garantir-ne el manteniment i la conservació, de notificar-ne la instal·lació i de complir 

totes les altres obligacions que estableix aquest Decret. 4.2 La persona responsable del 

DEA ha de garantir que el DEA l’utilitzaran persones autoritzades, d’acord amb el que 

estableix l’article 6 i sense perjudici del que disposen els articles 4.3 i 6.3. 4.3 En cas 

d’aparells DEA ubicats a la via pública, la persona responsable del DEA no està 

obligada tenir una persona autoritzada perquè el faci servir. 

Formació per a l’ús de DEA : 

7.1 El programa de formació base perquè personal no sanitari utilitzi el DEA és el que 

estableix l’annex 1; el programa de formació per personal instructor en l’ús del DEA és 

el que estableix l’annex 2 i el programa de formació continuada per a l’ús del DEA és el 

que estableix l’annex 3. Tots aquests recullen les recomanacions de l’European 

Resuscitation Council, del Consell Català de Ressuscitació o dels altres consells o 

associacions científiques de l’àmbit de la ressuscitació sota l’European Ressuscitation 

Council. 7.2 Les persones que hagin superat els programes de formació base han 

d’actualitzar la seva formació en un període màxim de tres anys, mitjançant la superació 

d’un curs de formació continuada amb el contingut que recull l’annex 3. 7.3 Els cursos 

de formació són organitzats per les entitats, públiques o privades, degudament 

autoritzades, d’acord amb l’article 8, i impartits per personal instructor acreditat, 

d’acord amb l’article 7.1. 

Programa formació base . 

OBJECTIUS Realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients amb aturada 

cardiorespiratòria que ho requereixin. Aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DEA) 

en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin. 
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