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42.20 Circular Informativa 
 

ACCÉS A PLACES DE RESIDENTS ANY 2020: ADJUDICACIÓ I 
AMPLIACIÓ DE PLACES 
 

El BOE núm. 136, de 15 de maig, va publicar l’Ordre SND/411/2020, de 13 de maig, per la qual 

es modifica l’Ordre SCB/925/2019, de 30 d’agost, per la qual s’aprova l’oferta de places i la 

convocatòria de proves selectives 2019 per a l’accés en l’any 2020, a places de formació 

especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, 

Farmàcia, Infermeria i àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física. Aquesta ordre va 

entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació. 

Davant la impossible compareixença física de les persones aspirants a residents i que un cop 

acabat l’estat d‘alarma previsiblement existeixin dificultats de circulació que obstaculitzin 

l’adjudicació presencial, l’Ordre estableix l’obligatorietat per a les persones aspirants de 

comparèixer per mitjans electrònics per a l’adjudicació de plaça i regula el procediment de 

sol·licitud. 

Per altra banda, s’aprova l’ampliació de 143 places que se sumen a les de l’oferta existent, amb 

el següent desglossament: 103 de Medicina, 5 de Farmàcia, 32 d’Infermeria, 1 de Biologia i 2 de 

Psicologia Clínica que es compensen en la pèrdua d’altres 2 per la desacreditació d’una Unitat 

Docent. 

 
El nombre total de places que es poden adjudicar a tot l’Estat espanyol és el següent: 

Medicina 7.615 
Farmàcia 276 
Infermeria 1.495 
Química 15 
Biologia 52 
Psicologia 189 
Radiofísica 38 

 

A Catalunya el nombre màxim de places que s’ofereixen a adjudicació en aquesta convocatòria 

2019/2020 és de 1.441.  

 

A l’Annex I de l’Ordre es troba el detall per especialitats. Per posar un exemple en l’àmbit familiar 

i comunitari s’ofereixen 60 places d’infermeria i 327 de medicina, a totes llums insuficients, com 

ho són les 8 i 18 de geriatria, respectivament, i les 13 de medicina preventiva i salut pública si 

ens atenem a les necessitats del sistema de salut que ha posat en evidència la pandèmia de la 

COVID-19. 

 

Barcelona, 18 de maig de 2020. 


