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EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA L’IMPORTANT DECRET 639/2014 SOBRE 
FORMACIÓ ESPECIALITZADA PEL SISTEMA DE RESIDÈNCIA CONEGUT COM 
EL DE LA TRONCALITAT 
 
El proppassat divendres 31 de març va ser publicada al BOE núm. 77 la part dispositiva de la 

sentència del Tribunal Suprem de 12 de desembre de 2016, que ANUL·LA el Reial Decret 

639/2014 de 25 de juliol, pel que es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de 

capacitació específica, s’estableixen les normes aplicables a les proves anuals d’accés a les 

places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en Ciències 

de la Salut i es creen i modifiquen determinats títols d’especialista. 

 

Va ser la Sociedad Española de Inmunología qui va interposar el recurs contenciós administratiu 

que ha estat estimat. 

 

El Reial Decret anul·lat pel Suprem derogava totalment o parcial, tot un seguit de normes (reials 

decrets (4) i ordres ministerials (3) i en modificava d’altres, derogació i modificacions que 

consegüentment també han quedat anul·lades. Així doncs, mentre no es dicti una nova norma 

reglamentària que substitueixi el reial decret anul·lat, la regulació torna a ser la immediatament 

anterior a la seva entrada en vigor el 7 d’agost de 2014. 

 

El Ministeri treballava amb la previsió de què la primera convocatòria de MIR troncals fos la del 

2018-2019 i que fins a 2022 coincidissin els MIR “tradicionals” amb els “troncals”, la qual cosa 

queda en  suspens arran de la sentència. 

 

Haurem d’esperar a veure com queda el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària 

especialitzada de Catalunya, en aquelles disposicions que desenvolupen el reial decret anul·lat, 

que entenem hauran d’entendre’s també anul·lades o sense efecte per manca de cobertura de 

norma dictada per l’Estat en ús de les seves competències exclusives en matèria d’expedició de 

títols i de legislació laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 04 d’abril de 2017 


