33.14 Circular Informativa
Formació especialitzada en ciències de la salut pel sistema de residència:
regulació de la troncalitat, la reespecialització i les àrees de capacitació
específica
El BOE núm. 190, de 6 d’agost, va publicar el Reial Decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es
regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica,
s’estableixen les normes aplicables a les proves d’accés a 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.
Onze anys ha trigat el desenvolupament dels articles 19 (troncalitat), 23 (reespecialització
troncal) i 24, 25 i 29 (àrees de capacitació específica (ACE)) de la LOPS. El Reial Decret
estableix un calendari de dos anys des de la constitució de les comissions delegades de tronc
per aprovar i publicar els programes formatius de les especialitats adscrites.
1.

La incorporació de criteris de troncalitat en la formació especialitzada té com a finalitat que
els residents adquireixin les competències nuclears i comunes a vàries especialitats (tronc)
durant un període troncal de formació que com a mínim ha de ser de dos anys, amb un
enfocament interdisciplinar que afavoreixi el treball en equip i l’atenció integral al pacient.

L’annex I del Reial Decret estableix la classificació en troncs de les diferents especialitats i
detalla quines integren cada tronc :
•
•
•
•
•

Tronc
Tronc
Tronc
Tronc
Tronc

nº 1. Tronc Mèdic (TMC): 21 especialitats
nº 2. Tronc Quirúrgic (TCQ): 10 especialitats
nº 3. Tronc de Laboratori i Diagnòstic Clínic (TCLDC): 4 especialitats
nº 4. Tronc d’Imatge Clínica (TCIC): 2 especialitats
nº 5. Tronc de Psiquiatria (TP): 2 especialitats

Les especialitats no adscrites al sistema formatiu troncal són Anatomia Patològica, Dermatologia
Medicoquirúrgica i Venereologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia, ORL, Pediatria,
Radiofarmàcia i Radiofísica Hospitalària.
Aquesta troncalitat afectarà els programes formatius de les especialitats i l’acreditació de les
unitats docents troncals i d’especialitat, així com les tutories.
2.

Els especialistes que optin a la reespecialització troncal, tindran dret a reserva de la seva
plaça d’origen, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació, però seran considerats
especialistes en formació pel sistema de residència i els serà d’aplicació la normativa que
regula aquesta relació laboral especial (RD 1146/2006 i RD 183/2008).

3.

També els professionals que cursin una àrea de capacitació específica tindran, sense
perjudici de la reserva del seu lloc de treball d’origen, la consideració d’especialistes en
formació en règim de residència i els serà d’aplicació la normativa reguladora d’aquesta
relació laboral especial.
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La relació de les ACE i de les especialitats des de les quals es podrà accedir-hi està establerta a
l’annex II :
•
•
•
•

Malalties Infeccioses: Medicina Interna, Microbiologia i Parasitologia,
Pneumologia i Pediatria
Hepatologia Avançada: Aparell Digestiu i Medicina Interna
Neonatologia: Pediatria
Urgències i Emergències: Medicina Interna, Medicina Intensiva, Medicina
Familiar i Comunitària i Anestesiologia i Reanimació

El Reial Decret és molt més ampli i abasta altres matèries com la regulació de les proves anuals
d’accés a les places de formació sanitària especialitzada, la creació i modificació de títols
d’especialista (Psiquiatria del nen i de l’adolescent, Anàlisis Clíniques i Bioquímica Clínica i
Genètica Clínica) i el procediment d’accés excepcional al títol d’infermera especialista.

Barcelona, 2 de setembre de 2014.
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