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64.20 Circular Informativa 
 

 

CONTRACTACIÓ EXCEPCIONAL DE PERSONAL FACULTATIU I NO 

FACULTATIU SENSE TÍTOL D’ESPECIALISTA PER MOTIU DE LA COVID-19 

  

El BOE núm. 259, de 30 de setembre, ha publicat el Reial Decret-llei 29/2020, de 29 de 

setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de 

recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per 

la COVID-19. Aquesta norma entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2020. 

 

Les mesures de contractació excepcional de personal facultatiu i no facultatiu (art. 2) i de 

mobilitat funcional i geogràfica excepcional de metges i infermeres (art. 3), tindran una vigència 

inicial de 12 mesos (apartat 2 de la Disposició final quarta). 

 

La contractació excepcional i transitòria pot afectar a persones amb grau, llicenciatura o 

diplomatura que no tinguin el títol d’especialista reconegut a Espanya, i els col·lectius afectats 

són: 

1. Els que hagin superat la prova de selecció 2019/2020 de formació sanitària 

especialitzada de qualsevol titulació i s’hagin quedat sense plaça. Si són estrangers no 

comunitaris, s’ha de tenir en compte l’article 43 del RD 557/2011 encara que no hagin 

obtingut plaça. La modalitat contractual serà la mateixa que la dels MIR. 

2. Els que tinguin títol d’especialista obtingut en estats no membres de la UE, en tràmit 

d’homologació, sempre que ja hagin obtingut l’informe-proposta del Comitè d’Avaluació. 

 

Els contractes que es subscriguin permet l’acompliment d’activitat assistencial i pot tenir una 

durada de fins a dotze mesos prorrogables per successius períodes de tres. 

 

Quant a la mobilitat del personal mèdic i d’infermeria, per raons de necessitat assistencial per 

fer front a la pandèmia de la COVID-19 derivada d’insuficiència de personal, de forma 

excepcional i transitòria, el decret llei estableix: 

 

a. Que pot ser destinat a una altra àrea que no sigui de la seva especialitat, dins del seu 

centre sanitari i sempre que no quedi desatesa la unitat d’origen. 

b. També es pot destinar personal mèdic i d’infermeria d’hospital a centres d’atenció 

primària de la seva àrea d’influència i viceversa: es pot destinar personal mèdic/pediatra 

i infermer d’atenció primària a prestar serveis als seus hospitals de referència o de 

campanya. 

c. També les CCAA poden mobilitzar els seus funcionaris dels cossos en els quals s’ha 

exigit per accedir el títol de medicina o d’infermeria per prestar assistència dins de la 

seva província de destinació. 
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d. I finalment, es pot destinar personal infermer o mèdic que presta serveis en centres, 

serveis o establiments públics a qualsevol dispositiu assistencial dins de la seva 

província. 

 

Com sempre hem de passar aquesta norma per la traductora tenint en compte les 

característiques pròpies del sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya. Els qui redacten i 

aproven les normes estatals quan pensen en qui dóna ocupació al personal sanitari en el sistema 

públic de salut només tenen present als serveis autonòmics de salut que són els qui nomenen i 

contracten majoritàriament o exclusiva al personal, per això el redactat diu que “se autoriza la 

contractación por las comunidades autónomas...”. 

 

 

 

Barcelona, 30 de setembre de 2020 

 

 

 

 


