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DECRET 137/2008, DE 12 DE DESEMBRE, PEL QUAL
ES REGULA L’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS SEMIAUTOMÀTICS
EN CENTRES NO SANITARIS DE LES ILLES BALEARS1
(BOIB núm. 178, de 20 de desembre de 2008)

L’article 43 de la Constitució espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i la
competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública. En
desenvolupament d’aquest precepte legal es va aprovar la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
general de sanitat, com a instrument de regulació general de totes les accions que
permetin fer efectiu el dret de protecció a la salut, de tal manera que les actuacions de les
administracions públiques sanitàries estiguin orientades a garantir l’assistència sanitària
en tots els casos de pèrdua de la salut.
En aquest marc legal, l’Administració de la Comunitat Autònoma té el compromís de
donar resposta al mandat recollit a l’article 15 de la Constitució, pel qual es reconeix el
dret a la vida, la integritat física i la salut de les persones, mitjançant un sistema públic que
asseguri la gestió d’urgències/emergències i l’atenció sanitària immediata.
El Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut inclou, entre d’altres, l’estratègia de
cardiopatia isquèmica, dirigida a aconseguir una atenció als pacients amb malalties
cardíaques, basada en l’excel·lència clínica. És un objectiu d’aquesta estratègia la
desfibril·lació precoç, com un element fonamental d’aquesta, i recomana establir un marc
legal per a la implantació de desfibril·ladors semiautomàtics externs (d’ara endavant
DESA) en llocs públics, en condicions d’igualtat a tot el territori nacional.
L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modificat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència de promoció de la salut en tots els seus àmbits, en el marc de les bases i la
coordinació general de la sanitat, i l’article 31.4 la competència del desenvolupament
legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat, així com la formació sanitària
especialitzada, i l’article 31.11 ho fa en la matèria corresponent a l’àmbit de la protecció
civil i les emergències.
Les recomanacions de les societats científiques de reconegut prestigi es dirigeixen, en
aquest punt, a la introducció ordenada dels desfibril·ladors externs semiautomàtics en
aquests llocs públics o privats en què es concentra o transita un gran nombre de persones.
La resposta eficaç, davant un esdeveniment vital que pugui requerir desfibril·lació,
passa per reduir el temps entre el que es produeix el problema, la intervenció precoç de
personal no sanitari, la desfibril·lació, la cridada als serveis d’emergències/urgències
112/061 i la seva arribada per fer-se càrrec de la situació, integrant en la denominada
‘cadena de supervivència’ personal no sanitari (serveis d’urgència, ciutadans...).
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Amb aquest Decret es pretén tractar una regulació uniforme de l’ús de desfibril·ladors
semiautomàtics externs per personal no sanitari, així com l’establiment del procediment
d’acreditació i el programa formatiu mínim que capacita per al seu ús.
Segons la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, l’assistència sanitària es
du a terme mitjançant l’atenció integral a la salut de la població, a través dels dispositius
d’atenció d’urgències i emergències sanitàries i, al mateix temps, obliga l’Administració
sanitària a la millora contínua de la formació a l’àmbit sanitari, i exigeix actuacions
d’intervenció encaminades a la prevenció davant situacions de risc.
La Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències de les Illes Balears, va
establir un sistema públic de gestió d’emergències a la nostra comunitat autònoma,
inspirat pels principis de diligència, celeritat, proporcionalitat i eficàcia, entre d’altres, que
s’ha completat amb l’aprovació de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències
de les Illes Balears, que, constata l’esmentat compromís que ratifica la política de
prevenció i de gestió integral de les emergències com una prioritat de primer nivell, i du a
terme la regulació d’alguns aspectes de la denominada emergència ordinària, és a dir,
situacions que es produeixen durant un esdeveniment inesperat que implica una alteració
en l’estat normal de les persones..., amb repercussions negatives; concepte en el qual
hem de situar, sens dubte, aquells accidents cardiovasculars que condueixen en ocasions a
la denominada ‘mort sobtada’.
Per tot això i a proposta de les persones titulars de la Conselleria de Salut i Consum i de
la Conselleria d’Interior, d’acord amb el Consell Consultiu de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 12 de
desembre de 2008, es dicta el següent

DECRET
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. 2Aquest Decret té per objecte:
a) Regular les condicions i els requisits mínims per a la utilització i el manteniment dels
desfibril·ladors externs semiautomàtics (en endavant DESA) fora de l’àmbit sanitari,
per personal que no tengui la llicenciatura en medicina o diplomatura universitària
en infermeria o no estigui en possessió del grau de medicina o del grau
d’infermeria, en el territori de les Illes Balears.
b) Establir el programa de formació mínima, com també el procediment de declaració
responsable prèvia a l’inici de l’activitat de les persones i entitats implicades en els
processos de formació o utilització dels DESA.
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c) Crear els registres següents, que gestiona la Direcció General de Salut Pública i
Consum de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social:
c.1) El Registre de DESA i d’establiments i instal·lacions que en disposin.
c.2) El Registre d’Entitats Formadores en l’ús de DESA.
2. Aquest Decret només és d’aplicació als desfibril·ladors que es col·loquin a llocs on hi
ha presència (fixa o transitòria) de públic; en conseqüència, queden exclosos els destinats
a l’ús únicament privat.
Article 2. Concepte de DESA
Als efectes del que estableix el present Decret, s’entén per DESA el producte sanitari
destinat a analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de
desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme
cardíac viable amb alts nivells de seguretat. Aquesta definició inclou els desfibril·ladors
externs automàtics.
Article 3. Personal capacitat per a l’ús d’un DESA
Poden utilitzar un DESA, a més del personal mèdic i d’infermeria, totes aquelles
persones que hagin superat la formació inicial teòrica pràctica en suport vital bàsic i en
l’ús de DESA i, en el seu cas, tenguin actualitzats els seus coneixements mitjançant la
corresponent formació continuada o reciclatge en la forma que s’estableix en el present
Decret.

CAPÍTOL II
REQUISITS I OBLIGACIONS PER A L’ÚS, LA INSTAL·LACIÓ I
EL MANTENIMENT DELS DESA

Article 4. Instal·lació i manteniment dels DESA3
1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que posin en funcionament
en les seves dependències un o més DESA han de presentar, amb caràcter previ, a la
Direcció General de Salut Pública i Consum, una declaració responsable, segons el model
de l’annex VII, amb indicació de la marca i el model del DESA, el número de sèrie, el
certificat acreditatiu del fabricant de complir la normativa aplicable, el número de
l’organisme que ha atorgat el marcatge CE, l’espai en què s’ubica el desfibril·lador i les vies
per accedir-hi.
2. Les entitats dedicades a dur a terme les activitats regulades en aquest Decret han de
tenir a disposició dels serveis d’inspecció la documentació acreditativa d’aquestes dades:
a) Marca i model del DESA, número de sèrie, certificat acreditatiu del fabricant de
complir la normativa aplicable, número de l’organisme que ha atorgat el marcatge
CE.
b) Memòria explicativa de l’espai en què s’ubica el desfibril·lador i les vies per accedirhi.
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3. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que compleixin els requisits
han de ser inscrites en el Registre de DESA que es crea en aquest Decret. Aquest Registre i
les seves modificacions han de ser en tot moment accessibles per part de la Direcció
General d’Emergències per a la seva integració en el Servei d’Emergències de les Illes
Balears, 112. Així mateix, la informació ha d’estar a disposició del Servei de Salut de les
Illes Balears, a través del 061.
4. Qualsevol variació de les dades que integren la declaració responsable regulada en
l’apartat 1 i, especialment, la retirada del desfibril·lador, ha de ser comunicada a la
Direcció General de Salut Pública i Consum, en el termini de quinze dies des que es
produeixi.
5. Els organismes, les institucions, les empreses públiques o privades o les persones
físiques inscrites en el Registre al qual es refereix aquest article han de col·locar, en un lloc
visible i de cara al públic, un cartell indicatiu de l’existència i la ubicació d’un o diversos
desfibril·ladors, en el qual han de constar les normes d’utilització, amb el missatge
següent: “Atenció. Establiment dotat amb un desfibril·lador semiautomàtic extern”. Així
mateix, hi ha de figurar un senyal quadrat de color verd amb una creu blanca a l’extrem
superior dret i un cor blanc creuat per una imatge d’un llamp verd indicatiu dels serveis
d’emergència, tal com figura en l’annex VI d’aquest Decret.
6. El DESA ha d’estar instal·lat preferentment devora un telèfon que permeti la
comunicació immediata amb l’112/061.
7. Les persones físiques o jurídiques, els organismes, les institucions i les empreses,
públiques o privades, que posin en funcionament en les seves dependències un DESA han
de ser responsables de garantir-ne el manteniment i la conservació, d’acord amb les
instruccions del fabricant de l’equip.
8. En la declaració prèvia, hi ha de constar que la persona titular de l’establiment
coneix la normativa aplicable per a la utilització i el manteniment dels DESA, la qual es
compleix en el centre corresponent, que disposa de la documentació que així ho acredita i
que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període en què exerceixi
l’activitat.
9. La Direcció General de Salut Pública i Consum pot tancar cautelarment les
instal·lacions relatives al DESA que es trobin en funcionament en el territori de les Illes
Balears i que no hagin presentat la declaració responsable d’inici d’activitat, prevista en
aquest article.
10. Quan es comprovi l’incompliment dels requisits sanitaris que estableix la
normativa vigent, la Direcció General de Salut Pública i Consum podrà suspendre
temporalment el funcionament de l’establiment en allò relatiu a l’ús i el manteniment del
DESA, fins que no es resolguin les deficiències o es compleixin els requisits que preveu
aquest Decret.
11. L’adopció de les mesures previstes en els apartats anteriors no té el caràcter de
sanció.
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Article 5. Ús del DESA
1. La utilització d’un DESA ha de ser obligatòriament comunicada sense dilació al
número 112/061, amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial i el control mèdic
sobre la persona afectada.
2. Amés, la utilització d’un DESA ha de notificar-se a la Direcció General d’Avaluació i
Acreditació mitjançant el document que figura com a annex IV d’aquest Decret, que s’ha
d’enviar en el termini de tres dies per la persona responsable del lloc o l’establiment on
hagi ocorregut el succés.
3. El document al qual es refereix l’apartat anterior també pot ser entregat a la
persona responsable del servei d’urgències/emergències actuant.

CAPÍTOL III
FORMACIÓ, DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA I CONTROL4

Article 6. Programa de formació
1. El programa formatiu té com a objectiu formar les persones destinatàries en les
tècniques de ressuscitació cardiopulmonar (RCP), aconseguir millorar els resultats en el
tractament de l’aturada cardiorespiratòria (PCR), i específicament adquirir el coneixement
i el domini dels DESA i integrar-los en els algoritmes d’RCP en la xarxa de supervivència.
2. El programa de formació mínim per a la utilització de DESA s’ha d’ajustar al
programa establert a l’annex I d’aquest Decret.
3. El programa de formació per a la utilització de DESA va dirigit a professionals no
sanitaris, i a totes aquelles persones interessades a poder utilitzar un DESA en cas de
necessitat, adquirir els coneixements mínims necessaris sobre el funcionament específic
d’aquest tipus d’aparells i de les actuacions a realitzar davant situacions d’urgència i
emergència.
4. L’edat mínima per accedir a la formació, objecte de regulació d’aquest Decret, és de
18 anys i s’ha de disposar, com a mínim, del títol de graduat escolar o equivalent.5
5. El programa formatiu ha de realitzar-se en la seva totalitat per obtenir el certificat
que habilita per a l’ús del DESA.
Article 7. Declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat d’entitats formadores6
1. Les activitats formatives en ús de DESA han de ser desenvolupades i, si escau,
impartides per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent declaració
responsable prèvia a l’inici de l’activitat davant la Direcció General de Salut Pública i
Consum, d’acord amb el model que figura en l’annex VIII d’aquest Decret.
2. Les entitats formadores que compleixin els requisits han de ser inscrites en el
Registre d’Entitats Formadores que es crea en aquest Decret.
3. Les entitats formadores han de tenir a disposició dels serveis d’inspecció la
documentació acreditativa de les circumstàncies següents:
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a) Memòria justificativa de les activitats que s’han de fer, en què es concreti el
programa del curs, que ha d’incloure classes teòriques i pràctiques, amb expressió
del nombre d’hores que es dedicaran a cadascun dels mòduls.
b) Relació de professors, acompanyada amb la seva titulació, que han d’estar en
possessió del títol de llicenciatura en medicina, diplomatura universitària en
infermeria o d’instructors de suport vital bàsic, acreditats per les societats
científiques American Heart Association o European Resuscitation Council.
c) Centre o centres on han d’impartir l’activitat docent, com també la manera i el lloc
en què s’han d’impartir els mòduls pràctics.
d) Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen (no superior a 25).
e) Director o directora del curs, amb la titulació de llicenciatura en medicina o
diplomatura universitària en infermeria.
f) Material del qual disposen per dur a terme les activitats formatives, que s’ha
d’ajustar al que estableix l’annex II.
4. Un cop finalitzat el curs, l’entitat formadora ha de comunicar a la mateixa Direcció
General la relació de les persones que l’hagin superat.
5. Les entitats formadores han de comunicar l’organització del curs amb anterioritat a
la impartició a la Direcció General de Salut Pública i Consum, i han d’indicar les dades a
què es refereix l’apartat 3. Qualsevol modificació del contingut del programa de formació,
de la persona responsable o de les persones que imparteixen el programa s’ha de
comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Consum en un termini màxim de trenta
dies des del moment en què s’hagi produït.
6. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver
superat el corresponent curs de formació en ús de DESA, que hagin estat expedits en
qualsevol estat membre de la Unió Europea.
7. Són causes de suspensió de l’activitat i, si escau, de tancament de l’establiment, als
efectes de l’article 45.7 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les següents:
a) Falsedat quant a les dades que constin en la comunicació per impartir formació en
ús de DESA o en la documentació adjunta.
b) Incompliment greu del programa de formació.
c) Falsedat quant a les persones que imparteixen els cursos de formació.
d) Manca de presentació de la declaració responsable o de realització de les
comunicacions previstes en aquest article.
L’adopció d’aquestes mesures de suspensió i tancament no té el caràcter de sanció.
8. Les entitats formadores en ús de DESA han de tenir exposat al públic el número de
registre de l’establiment atorgat per la Direcció General de Salut Pública i Consum.
Article 8. Acreditació dels cursos de formació7
Les entitats formadores han d’expedir a l’alumnat que hagi superat els cursos un
certificat segons els models que figuren en l’annex V d’aquest Decret.
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Article 9. Renovació de les acreditacions
1. El certificat que acredita la realització del curs de formació ha de renovar-se, abans
del venciment del termini de 3 anys, mitjançant la realització del corresponent curs de
reciclatge i la superació de les proves establertes a l’annex III.
2. La renovació així obtinguda és vàlida per un període de tres anys, comptadors des de
la data d’expedició del certificat que acredita l’esmentada renovació.
Article 10. Homologació dels cursos de formació
Suprimit8
Article 11. Inspecció i control9
La Direcció General de Salut Pública i Consum pot efectuar en qualsevol moment
auditories i inspeccions a les entitats formadores, amb la finalitat de comprovar que
compleixen tots els requisits.

CAPÍTOL IV
REGISTRES

Article 12. Gestió de la informació. Registre de DESA i d’entitats formadores 10
a) Es crea el Registre de Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics i d’establiments o
institucions que els tenguin instal·lats a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
dependent de la Direcció General de Salut Pública i Consum.
b) Les entitats formadores que imparteixen activitats formatives en DESA han de
quedar inscrites en el Registre d’Entitats Formadores, gestionat per la Direcció
General esmentada en l’apartat anterior.
Article 13. Dades que han de constar en el Registre11
1. Les dades que han de constar en el Registre de Desfibril·ladors Externs
Semiautomàtics i d’establiments i institucions que els tenguin instal·lats a la comunitat
autònoma de les Illes Balears són les de la declaració responsable, que figura en l’annex
VII d’aquest Decret, com també les referides a la comunicació d’incidències d’ús de DESA,
esmentades en l’article 5.2.
2. La informació que s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats Formadores és la següent:
a) Entitats formadores que han declarat la seva activitat, conformement al
procediment establert en aquest Decret i les modificacions que s’hi produeixin.
b) Relació de persones que hagin superat els cursos.
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Article 14. Protecció de dades de caràcter personal
1. La Conselleria de Salut i Consum, com a responsable del tractament automatitzat de
dades de caràcter personal que contenguin els registres creats pel present Decret, ha
d’adoptar les mesures tècniques, de gestió i d’organització necessàries per garantir la
confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, d’acord amb el que estableix la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2. L’accés als registres queda sotmès a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999 i al
que estableix l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 15. Infraccions i sancions
1. D’acord amb el que disposen els articles des del 32 fins al 37 de la Llei 14/1986, de
25 d’abril, general de sanitat, i els articles 54 i següents de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears, l’incompliment de les obligacions que es desprenen d’aquest
Decret es considera infracció sanitària.
2. No obstant l’anterior, en absència de personal acreditat, davant un esdeveniment
vital que pogués requerir desfibril·lador, queda exempt de responsabilitat l’ús d’un
desfibril·lador extern semiautomàtic per una persona que no disposi de la formació que es
regula en aquest Decret, quan amb caràcter immediat s’estableixi contacte amb el
112/061.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera
A partir de l’entrada en vigor del present Decret, s’estableix l’obligació que els serveis
d’emergència de les Illes Balears disposin en els seus vehicles d’intervenció immediata
d’equips DESA.
Disposició addicional segona12
L’Escola Balear de l’Administració Pública (EBAP) pot desenvolupar programes
formatius referents a l’ús de DESA, adaptats al contingut mínim del programa que figura
en l’annex I d’aquest Decret, sense que necessiti fer la declaració responsable prèvia a la
Direcció General de Salut Pública i Consum com a entitat formadora, en la forma prevista
en l’article 7 d’aquest Decret.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única
Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que a l’entrada en vigor del
present Decret tenguin instal·lat un DESA, disposen d’un termini màxim de sis mesos per
al compliment del que s’hi preveu.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculten les persones titulars de la Conselleria de Salut i Consum i de la Conselleria
d’Interior per dictar les disposicions necessàries de desenvolupament per a l’aplicació
d’aquest Decret, a l’àmbit de les seves respectives competències.
Disposició final segona
1. Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
2. S’autoritza el director o directora general de Salut Pública i Consum per modificar o
actualitzar els models de declaració responsable prevists en els annexos VII i VIII d’aquest
Decret, mitjançant una resolució que ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.13

ANNEX I
PROGRAMA FORMATIU MÍNIM PER A L’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS
SEMIAUTOMÀTICS EN CENTRES NO SANITARIS A LES ILLES BALEARS
Duració mínima: 8 hores
Nre. màxim d’alumnes per grup: 25
Programa classes teòriques:
1. Introducció als problemes cardiovasculars.
2. Concepte i diagnòstic de l’aturada cardiorespiratòria.
3. Objectius de l’RCP.
4. Desobstrucció de la via aèria.
5. Posició de seguretat.
6. Ventilació.
7. Massatge cardíac.
8. Plans d’actuació en SVB: inici i suspensió de l’RCP.
9. Suport vital pediàtric.
10. RCP en accidents de carretera.
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11. Desfibril·ladors externs semiautomàtics.
12. Precaucions en el maneig dels desfibril·ladors semiautomàtics.
13. Protocol d’utilització dels desfibril·ladors semiautomàtics.
Programa classes pràctiques:
1. Tècniques per a desobstrucció de la via aèria (escaneig digital i Heimlich).
2. Comprovació de la circulació i respiració.
3. Pràctica amb maniquins per a la tècnica de ventilació boca a boca i de massatge
cardíac.
4. Vídeo explicatiu de tècniques d’ús de desfibril·ladors semiautomàtics.
5. Entrenament de la tècnica de desfibril·ladors semiautomàtics.
6. Avaluació teòrica i pràctica i enquesta de satisfacció.

ANNEX II
MATERIAL PEDAGÒGIC
La dotació mínima de material pedagògic per a cada grup de 6 persones ha de ser:
a) Un DESA, que pot ser substituït per desfibril·ladors semiautomàtics de formació,
degudament homologats, quan existeixi més d’un grup d’alumnes.
b) Maniquí (adult i infantil) que permeti la pràctica de maniobres de suport vital bàsic,
inclòs l’alliberament de la via aèria, la ventilació artificial, el massatge cardíac
extern, així com la utilització d’un DESA.
c) Una màscara amb baló ressuscitador i bossa reservori.
d) Un joc de cànules orofaríngies de distintes mides.
e) Manuals i material audiovisual elaborats seguint les recomanacions científiques
vigents per l’American Heart Asociation o l’European Resucitacion Council.
f) Llençols.
g) Gases.
h) Sales per a pràctiques.

ANNEX III
CONTINGUT, DURACIÓ MÍNIMA I AVALUACIÓ
DEL CURS DE RECICLATGE
Duració mínima: 3 hores
Nre. màxim d’alumnes per grup: 25
1. Esquema del contingut del curs de reciclatge.
 Recordatori teòric del suport vital bàsic i de la desfibril·lació externa automàtica.
 Pràctiques de desfibril·lació externa automàtica.
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2. Avaluació.
 Avaluació teòrica i pràctica.

ANNEX IV
IMPRESOS DE COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES
Dia i hora del succés ......................................................................................
Identificació de la persona que va utilitzar el DESA
.....................................................................................................................
Lloc d’utilització del DESA ...............................................................................
Identificació de la persona atesa .....................................................................
Hora de l’arribada del suport vital avançat .......................................................
Nombre de descàrregues ................................................................................
Firma de la persona que ha utilitzat el DESA

ANNEX V
MODEL DE CERTIFICACIÓ D’ACREDITACIÓ DE FORMACIÓ
Acreditació del curs de formació
(Logotip de l’entitat formadora)
Núm. d’acreditació
Nom i llinatges
DNI
Ha participat amb aprofitament en el curs per a l’ús de desfibril·ladors externs
semiautomàtics en centres no sanitaris a les Illes Balears, que ha tengut lloc a
........................................, els dies ............................, amb una duració de (nre. d’hores,
mínim 8).
Lloc i data
El director de l’entitat formadora
Nom i llinatges
(Aquest certificat té una validesa de 3 anys)
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Acreditació del Curs de reciclatge
(Logotip de l’entitat formadora)
Núm. d’acreditació
Nom i llinatges
DNI
Ha participat amb aprofitament en el Curs de reciclatge per a l’ús de desfibril·ladors
externs semiautomàtics en centres no sanitaris a les Illes Balears, que ha tengut lloc el dia
............................, amb una duració de (nre. d’hores, mínim de 3 hores).
Lloc i data
El director de l’entitat formadora
Nom i llinatges
(Aquest certificat té una validesa de tres anys)

ANNEX VI
SIGNE INDICADOR DE LA PRESÈNCIA DE
DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC
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ANNEX VII14
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS QUE DISPOSIN DE
DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC (DESA)
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges:
NIF:
NIE:
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Telèfon ... ... ... ... ... Fax ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
Municipi:
CP:
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
DADES DEL DESA
Marca i model:
Número de sèrie:
Disposa de declaració de conformitat expedida pel fabricant SÍ/NO
Disposa de declaració de conformitat amb marcatge CE i número d’organisme SÍ/NO
Espai físic
Descripció de la ubicació concreta del desfibril·lador i de les vies per accedir-hi.
Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
 Posada en funcionament
 Canvi de titular
 Tancament
 Modificacions (indicau la modificació).........................................
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en aquesta declaració
són certes i que l’ús i la instal·lació del DESA es fan observant tots els requisits
reglamentaris regulats en el Decret 137/2008, de 12 desembre, pel qual es regula l’ús de
desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears i, en
especial, em compromet a comunicar qualsevol variació de les dades, d’acord amb l’article
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4.3. També declar que dispòs de la documentació acreditativa del compliment dels
requisits i que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre el tengui instal·lat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o administradora
nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si la comunitat de béns no
ha designat administrador o per la persona física titular)

ANNEX VIII15
DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA PER A L’INICI D’ACTIVITAT D’ENTITAT FORMADORA
EN CURSOS D’ÚS DE DESFIBRIL·LADOR EXTERN SEMIAUTOMÀTIC (DESA)
DADES DE LA PERSONA TITULAR
Nom i llinatges (si és persona física):
NIF:
NIE:
Com a persona propietària o titular ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
En representació d ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
CIF ... ... ...
Domicili social (notificacions): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Telèfon....................................Fax: ... ... ... ... ..
Adreça electrònica ... ... ... ... ... ... ...
DADES DE L’ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ
Nom comercial:
Domicili de l’activitat:
Localitat:
CP:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Municipi:
Fax:

Objecte de la declaració: (senyalau l’opció que correspongui)
 Posada en funcionament
 Canvi de titular
 Tancament
 Modificacions (indicau la modificació).........................................
Documentació de què disposau:
 Memòria justificativa de les activitats que s’han de fer, en què es concreti el programa
del curs, que ha d’incloure classes teòriques i pràctiques, amb expressió del nombre
d’hores que es dedicaran a cadascun dels mòduls.
15
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 Relació de professors, acompanyada amb la seva titulació, que han d’estar en
possessió del títol de llicenciatura en medicina o diplomatura universitària en
infermeria o d’instructors de suport vital bàsic, acreditats per les societats científiques
American Heart Association o European Resuscitation Council.
 Centre o centres on han d’impartir l’activitat docent, com també la manera i el lloc en
què s’han d’impartir els mòduls pràctics.
 Condicions d’inscripció i nombre de places que s’ofereixen (no superior a 25).
 Director o directora del curs, amb la titulació de llicenciatura en medicina o
diplomatura universitària en infermeria.
 Material del qual disposen per dur a terme les activitats formatives, que s’ha d’ajustar
al que estableix l’annex II del Decret 137/2008.
En els casos de canvi de titular s’ha de presentar la mateixa documentació que per a l’inici
de l’activitat.
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades contingudes en aquesta declaració
responsable prèvia a l’inici de l’activitat com a entitat formadora en cursos d’ús de DESA
són certes i que el desenvolupament de l’activitat es fa observant els requisits establerts
en el Decret 137/2008, de 12 desembre, pel qual es regula l’ús de desfibril·ladors externs
semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears, especialment en el capítol III,
com també els restants requisits reglamentaris aplicables a les activitats que desenvolup.
També declar que dispòs de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i
que em compromet a mantenir-ne el compliment mentre desenvolupi l’activitat.
Lloc i data
Signat:
(Signada, segons el cas, per la persona titular, per l’administrador o administradora
nomenat, pels administradors mancomunats o pels comuners si la comunitat de béns no
ha designat administrador o per la persona física titular)
DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM

