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14.20 Circular Informativa 
 

 
 
MODIFICACIÓ DE LES MESURES ESPECIALS EN MATÈRIA DE RECURSOS 
HUMANS PER REFORÇAR EL SNS 
 

El BOE núm. 88, de 30 de març, publica l’Ordre SNS/299/2020, per la qual es modifica l’Ordre 

SND 232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i 

mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pe la COVID-19.  

 

Aquesta Ordre produeix efectes des del mateix dia de la seva publicació (30 de març). 
 
Les noves mesures que es poden adoptar són les següents: 
 
a) En relació als professionals sanitaris en formació:  

La suspensió de les rotacions precisa d’una adaptació dels itineraris formatius, amb la finalitat de 

que els residents adquireixin les competències en matèria de control de les malalties i les 

situacions d’emergència. 

S’autoritza als residents que es trobin en una altra comunitat autònoma realitzant una rotació 

externa a quedar-se en el centre sanitari en el que es trobin, llevat que es determini la finalització 

d’aquesta rotació. S’estableixen normes per al cas de que el centre acordi la suspensió. 

També s’autoritza  a que els residents de qualsevulla de les especialitats que no estiguin en el 

seu últim any de formació a prestar serveis en unitats en les que sigui necessari un reforç de 

personal. Fins i tot s’autoritza el seu trasllat a unitats no acreditades per a la docència de 

formació especialitzada pel sistema de residència que hauran d’assignar-los un tutor 

(“col·laborador docent”) d’acord amb els responsables de la Unitat docent d’origen. 

 
b) En relació a la contractació excepcional de personal facultatiu: 
 
S’amplia la contractació als professionals que van fer les proves selectives 2019/2020 de 

formació sanitària especialitzada (en l’Ordre modificada només es preveia la convocatòria 

2018/2019) i també s’amplia l’àmbit subjectiu a totes les titulacions, no només els metges. 

S’especifica que la modalitat de contractació per a aquest personal és la de resident d’acord amb 

el Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 

residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut. La durada del contracte serà 

de tres mesos prorrogables i s’extingirà en el moment en el que el professional contractat resulti 

adjudicatari de plaça. 
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c) En relació a la contractació d’estudiants: 

 
S’amplia l’àmbit subjectiu a tota mena d’estudiants d’últim any de formació de professions 

sanitàries de qualsevol titulació (l’Ordre modificada només preveia  els graus de medicina i 

infermeria) així com estudiants d’últim any de formació professional de l’àrea sanitària. 

 

Barcelona, 30 de març de 2020. 

 


