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10.14 Circular Informativa 
 
 

ACREDITACIÓ DE TUTORS D’ESPECIALISTES EN FORMACIÓ PEL SISTEMA 
DE RESIDÈNCIA. 

 
El DOGC núm. 6531 de 31 de desembre publica  l’ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, 
per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de tutors d’especialistes en formació de 
les especialitats de medicina, farmàcia i altres graduats i llicenciats universitaris en l’àmbit de la 
psicologia, la química, la biologia, la bioquímica i la física de centres sanitaris acreditats per a la 
formació d’especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya. Aquesta Ordre 
entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014.  
 
A partir de l’entrada en vigor de l’Ordre els requisits per a l’acreditació seran els següents: 
 

1. Tenir títol oficial d’especialista de l’especialitat en la que exercirà la tutoria. 
 

2. Estar en situació de servei actiu en qualsevol dels dispositius integrats a la unitat docent 
amb una relació de treball estable. 

 
3. Tenir una experiència prèvia mínima assistencial en l’exercici de l’especialitat de dos 

anys i d’un any en la unitat docent acreditada. 
 

4. Haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració del seu perfil 
professional. D’acord amb l’article 5, el perfil professional s’avalua mitjançant una 
valoració curricular dels perfils clínic, docent i de recerca dels cinc anys anteriors. A 
l’annex 3 s’estableixen els criteris per avaluar l’acreditació dels tutors de formació 
sanitària especialitzada i els crèdits associats a cada criteri de cada perfil. 

 
5. No ser el/la responsable assistencial de l’especialitat en què aspira exercir la tutoria. 

 
6. No estar exonerat de l’activitat assistencial per al desenvolupament de tasques de gestió 

o recerca. 
 
L’Ordre estableix el tràmit de les sol·licituds (article 4), regula la composició i funcions de la 
Comissió tècnica d’acreditació (article 6), la resolució d’acreditació (article 7), el nomenament del 
tutor que correspon a l’òrgan directiu de l’entitat titular de la unitat docent (article 9) i l’avaluació 
anual del tutor (article 10) 
 
La vigència de l’acreditació, en principi, és indefinida sempre que no concorri alguna de les 
causes previstes per a la seva revocació (article 11). 
 
En la seva disposició transitòria es regulen les acreditacions i reacreditacions atorgades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de l’Ordre, distingint dues situacions, que la vigència del programa 
de l’especialitat hagi finalitzat o que no ho hagi fet encara. Els tutors que es trobin en la primera 
de les situacions mantenen la seva condició sempre que en el termini improrrogable d’un mes 
des de l’entrada en vigor de l’ordre sol·licitin l’inici del procediment d’acreditació. Els tutors que es 
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trobin en la segona de les situacions hauran de sol·licitar l’inici del procediment en el termini 
improrrogable d’un mes a partir de la finalització de la durada de l’especialitat corresponent. 
 
Finalment la disposició final primera estableix el nou sistema de reconeixement econòmic de 
l’acció tutorial que es realitzarà mitjançant els concerts amb l’SCS. Els recursos que s’hi destinin 
tindran caràcter finalista i s’hauran d’aplicar a la retribució dels tutors acreditats i nomenats per la 
gerència, en funció del nombre de residents. 
 
 
Barcelona, 2 de gener de 2014. 
 
 
 


