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23.15 Circular Informativa 
 

 

 

LA FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA PEL SISTEMA DE RESIDÈNCIA 

A CATALUNYA 

 

El DOGC núm. 6919, de 23 de juliol, publica el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació 

sanitària especialitzada a Catalunya, que entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació. 

 

L’objecte del Decret és l’ordenació del sistema de formació especialitzada a Catalunya, d’acord 

amb la legislació bàsica de l’Estat. 

 

Es regulen els drets específics dels residents més enllà dels que els reconeix l’Estatut dels 

treballadors com treballadors per compte aliè. Així com els seus deures. 

 

Desprès de definir els conceptes de centre i unitat docents, l’article 9 del Decret regula la seva 

acreditació. 

 

També són objecte de regulació: 

 

- Les comissions de docència: concepte, finalitats, dependència funcional, 

composició, nomenament de vocals, funcions, règim de funcionament i acords. 

- Els caps d’estudi: concepte, dependència funcional, sistema d’accés, requisits, 

designació i nomenament, dedicació, funcions, reconeixement, incentivació i 

avaluació periòdica. 

- Els tutors: concepte, procediment d’acreditació, perfil professional (clínic 

assistencial, docent i de recerca), nomenament, funcions, dedicació, avaluació anual 

i reconeixement, revocació de l’acreditació. 

- Altres figures docents unipersonals: el col·laborador/a docent, el coordinador/a 

docent i el personal tècnic de suport a la formació. 

També es defineixen i regulen : les rotacions externes, i les estades formatives d’estrangers. 

 

La xarxa  de comissions de docència i comissions assessores dels centres sanitaris acreditats 

per a la formació dels especialistes en ciències de la salut passa a denominar-se xarxa de 

comissions de docència de Catalunya. 

 

En les seves disposicions addicionals (la cinquena) es regula l’incentiu econòmic a favor dels 

tutors dels centres del SISCAT pel reconeixement de la seva acció tutorial que s’ha d’establir en 

el corresponent concert (clàusula addicional de reconeixement de l’acció docent). Aquests 

incentius tindran caràcter finalista i s’han de destinar a retribuir als tutors que estiguin acreditats. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436035.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436035.pdf
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Les comissions de docència ja constituïdes disposen d’un termini de 6 mesos per 

adaptar-se a les previsions del Decret (disposició transitòria primera). 

 

Els tutors acreditats o reacreditats a l’empara de l’Ordre SLT/337/2013, de 20 de desembre, 

mantenen la seva acreditació amb subjecció a les previsions del Decret (disposició transitòria 

segona). 

 

Finalment els criteris per avaluar l’acreditació dels tutors de formació sanitària especialitzada en 

els diferents perfils (assistencial, docent i de recerca) estan regulats per l’Annex del Decret. 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de juliol de 2015 


