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15.12 Circular Informativa 
 
MESURES EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS A LA REFORMA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUT 
 
El BOE núm. 98 de 24 d’abril, publicava el Reial Decret-llei 16/2012, de mesures urgents per 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves 
prestacions, que ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació. 
 
Aquesta norma afecta a les prestacions del sistema públic, molt particularment a la cartera de 
serveis (bàsica, suplementària i de serveis accessoris), i dins la cartera comuna suplementària, a 
les prestacions farmacèutica, ortoprotèsica, de productes dietètics i al transport sanitari no 
urgent, que estaran subjectes a copagament en percentatges determinats en funció de la renda. 
 
També es crea un Fons de Garantia Assistencial per donar cobertura als desplaçaments entre 
les diferents comunitats autònomes mitjançant les corresponents compensacions econòmiques 
en funció de la durada (curta o llarga) del desplaçament. 
 
Les principals lleis modificades han estat :  
 

- Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut. 
 
- Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes 

sanitaris. 
 
- Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries 

(LOPS). 
 
- Llei 55/2003, de 16 de desembre de l’ Estatut Marc del personal estatutari dels 

serveis de salut. 
 
- Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seva integració social. 
 
En matèria de recursos humans s’han modificat els articles 25, 26 i 29 i  la disposició transitòria 
cinquena de la LOPS que tracten de les Àrees de Capacitació Específica, (art. 25) que tindran 
la consideració de formació especialitzada amb caràcter programat i s’haurà d’accedir pel 
sistema de residència; de l’acreditació de centres i unitats docents, (art. 26) on  desapareix la 
referència a l’informe previ del Fòrum de Professionals prevista a la Llei de Cohesió i Qualitat, es 
canvia la referència a l’Agència de Qualitat del SNS per la d’òrgan directiu competent del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i desapareix la referència a la col·laboració amb les 
agències de qualitat i els serveis d’inspecció de les Comunitats Autònomes; dels Comitès 
d’Àrees de Capacitació Específica, (art. 29) on les Comissions Nacionals d’Especialitats 
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perden capacitat de designació dels membres d’aquests comitès i  només podran fer-ne la 
proposta, corresponent al Ministeri el nomenament.  
 
També s’afegeix una nova  disposició addicional, la desena, a la Llei de Cohesió i Qualitat que 
regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris, depenent del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, que es nodrirà dels registres del col·legis professionals, dels que 
tinguin les administracions públiques, centres sanitaris i entitats d’assegurances del ram de la 
malaltia. El Registre serà públic i inclourà el nom, la titulació, l’especialitat, el lloc d’exercici, la 
categoria i la funció professional i la capacitació específica si n’hi ha. 
 
Per últim, en matèria de recursos humans la modificació de l’Estatut Marc afecta només al 
personal estatutari i funcionari, però n’hi ha una que afectarà als centres d’atenció primària 
concertats en els que presti serveis personal de contingent i zona (2’5 hores). La nova 
redacció de la disposició addicional tercera, fixa una data límit , la de 31 de desembre de 2012 
per a la integració en el sistema de prestació de serveis, de dedicació i retribucions de la resta de 
personal. A partir d’aquesta data quedarà suprimida la modalitat de prestació de serveis de 
contingent (“cupo”) i zona. 
 
Cal fer esment a la decepció que suposa què, fent cas omís al que havíem demanat les patronals 
del sector, no s’hagi modificat la disposició addicional segona de l’Estatut Marc que regula 
l’aplicació del règim de jornada i descansos “amb caràcter supletori” al personal laboral de les 
xarxes concertades, quina deficient redacció ens ha provocat tants mals de cap en el plets sobre 
la consideració (hores extres a partir de les 1.826,27 hores) i conseqüent retribució de les 
guàrdies mèdiques de presència física. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 26 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


