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20.20 Circular Informativa 
 

 
 

NOVES MESURES EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS PER A REFORÇAR 
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT 
 
Una nova ordre de l’autoritat delegada en matèria de sanitat, el ministre del ram, publicada avui, 

3 d’abril, al BOE núm. 93, estableix noves mesures que posen a disposició de les CCAA, com a 

responsables de la gestió dels serveis sanitaris, a determinats professionals. És l’Ordre 

SND/319/2’20, d’1 d’abril, 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 per la COVID-19. Aquesta Ordre produeix efectes des de la data de la 

seva publicació. 

 

Aquesta ordre afecta a quatre col·lectius, residents, especialistes d’Estats no membres de la UE 

pendents de l’homologació del títol d’especialista, TCAI i metges forenses. 

 

a) Professionals sanitaris en formació especialitzada pel sistema de residència 

 

1. Es posposen les avaluacions anuals i la final de tots els residents. 

2. El temps transcorregut entre la data inicialment prevista de l’avaluació final i la que es realitzi 

finalment, si és favorable computarà a efectes d’antiguitat. 

3. Pròrroga automàtica de tots els contractes dels residents, sigui quina sigui l’especialitat i 

l’any de residencia. 

4. S’ha de garantir la retribució que correspon a les funcions que efectivament realitzi el 

resident amb contracte prorrogat, sempre que comportin un major grau d’autonomia i es 

rebaixi el nivell de supervisió. 

5. El Departament de Salut pot determinar que els residents de qualsevol any de formació i de 

qualsevol especialitat puguin prestar serveis en unitats amb especial necessitat, dins o fora 

de la CCAA. 

6. Els residents que es troben fora de la CCAA on està ubicada la Unitat Docent a la que 

pertanyen fent rotacions externes, poden continuar en el centre sanitari, llevat que es 

determini la finalització de la rotació. 

7. Es podrà autoritzar la prolongació de l’estada més enllà dels mesos permesos dins de cada 

període d’avaluació anual, dins de la mateixa Unitat o autoritzant una nova rotació que tingui 

com objectiu adquirir competències en control de malalties i situacions d’emergència. 
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8. Excepcionalment, els residents poden ser traslladats a Unitats no acreditades per a la 

docència que hauran de nomenar col·laboradors docents per a la seva tutorització. 

9. Les Unitats Docents poden designar col·laboradors docents, amb caràcter temporal, si els 

tutors acreditats no donen l’abast. 

 

Sobre les disposicions del apartats  (5) a (8) correspon prendre decisions a l’autoritat sanitària. 

Algunes d’aquestes disposicions ja van ser adoptades per l’Ordre SND/299/2020 ( vide Circular 

CAPSS 14.20). 

 

b) Professionals sanitaris amb títol no homologat d’especialista d’Estats no membres de 

la Unió Europea 

S’autoritza la contractació, excepcional i transitòria, d’aquests professionals que hagin iniciat els 

tràmits per al reconeixement a efectes professionals del seu títol  estranger d‘un Estat no 

membre de la UE, d’especialista en ciències de la salut i es trobin en la següent fase d’avaluació: 

informe-proposta del Comitè d’Avaluació condicionat a la superació d’una prova teòric-pràctica. 

El contracte laboral ha de  tenir una durada màxima de tres mesos prorrogables per successius 

períodes de tres mesos. 

 

c) Titulats en Formació professional  Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria  

Les i els TCAI que hagin finalitzat els seus estudis però encara no se’ls ha expedit el títol poden 

ser contractats/des aportant certificat que acrediti la seva finalització. 

 

d) Metges forenses 

Les CCAA poden disposar dels metges forenses i altres professionals adscrits a l’Institut 

Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses que no prestin serveis essencials per a 

l’Administració de Justícia per destinar-los a tasques de reforçament d’acord amb els seus 

específics perfils professionals. 

 

Barcelona, 3 d’abril de 2020. 


