Instrucció 2/2020, de 30 de novembre, dictada en desplegament de la
Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en
matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS- CoV-2, estableix que en cada comunitat
autònoma l’autoritat delegada serà qui n’ostenti la seva presidència i que aquesta resta
habilitada per dictar, per delegació, les ordres, resolucions i disposicions per a l’aplicació del
que s’hi preveu; concretament, la possibilitat d’imposar la realització de prestacions personals
obligatòries que resultin imprescindibles en l’àmbit del sistema sanitari i sociosanitari, per
respondre a la situació d’emergència sanitària.
Posteriorment, la Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, adopta mesures en matèria de
contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, amb la finalitat d’atendre la situació agreujada durant la segona onada i dicta
mesures per reforçar la disponibilitat de personal en el Sistema de Salut de Catalunya. Alhora,
dicta mesures relatives als professionals sanitaris en el darrer any de la seva formació com a
especialistes en medicina, infermeria, farmàcia, psicologia o especialitats multidisciplinars.
Atès el que preveu el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de Formació Sanitària Especialitzada
a Catalunya,
-

-
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El sistema de formació especialitzada, mitjançant residència, implica per als especialistes
en formació, el desenvolupament de les activitats previstes en el programa de formació
corresponent a l’especialitat de què es tracti, de manera tutelada i subjecta a les
avaluacions que es determinin reglamentàriament.
La formació d’especialistes en ciències de la salut constitueix un objectiu prioritari per a
l’Administració sanitària i, aquesta, ha de vetllar per a la seva consecució mitjançant
l’establiment de les mesures i els mecanismes que siguin necessaris.
El departament competent en matèria de salut ha de garantir el procés d’aprenentatge del
personal en formació, pel sistema de residència a Catalunya, a través de les estructures
sanitàries docents idònies.
El personal resident constitueix el centre del sistema de formació sanitària especialitzada,
i la finalitat és que pugui assolir el nivell òptim de coneixements, aptituds i actituds
professionals amb vista a una millora contínua en l’atenció sanitària als ciutadans, en un
enfocament de promoció de la salut i d’orientació a la prevenció i la rehabilitació, així com
de l’atenció precoç.

En data 16 d’abril de 2020, aquesta Direcció General va dictar la Instrucció 1/2020, en
desplegament de les mesures adoptades en matèria de formació sanitària especialitzada a
conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.
Com sigui que la necessitat de concentrar els esforços sanitaris en la contenció de la
pandèmia de COVID-19, i el tractament de la població afectada per la mateixa, han incidit de
ple en la formació sanitària especialitzada; molts dels i les residents de Catalunya, que són
professionals en exercici a més d’especialistes en formació, s’han incorporat a les unitats
assistencials que han determinat les direccions del seus centres o unitats docents, en funció
de les necessitats organitzatives i assistencials de cada moment, tot suspenent l’activitat
programada als seus plans individuals de formació. En altres casos, però, no han canviat de
tasques i han vist afectats els seus itineraris formatius perquè ha disminuït de manera
important l’activitat pròpia de la seva especialitat, per donar espai als pacients de COVID-19.
Hi ha un percentatge relativament petit que ha pogut continuar la seva formació.
Per altra banda, escau establir l’adaptació dels itineraris formatius i la seva repercussió en
l’avaluació del personal en formació, així com la repercussió en la prestació dels seus serveis
i el seu reconeixement.
Atès que, d’acord amb el Decret 262/2018 de reestructuració del Departament de Salut,
correspon a la Direcció General de Professionals de la Salut, a través de la Sub-direcció
General d’Ordenació i Desenvolupament Professional, coordinar i gestionar les activitats en
matèria de formació sanitària, així com el seu control i avaluació.
A l’empara de les competències atribuïdes per l’article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
aprovo el següent,

1. Àmbit d’aplicació
Les mesures descrites en aquesta Instrucció són d’aplicació a tots els i les residents de totes
les especialitats que es trobin en el darrer any de formació que, amb independència de la seva
titularitat, s’estan formant en tots els centres i unitats docents de Catalunya.
2. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquesta Instrucció regular el desenvolupament de les mesures de
caràcter docent previstes pel personal en formació pel sistema de residència, en la
Resolució SLT/2734/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de
contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.
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3. Compliment dels programes docents
a) Els centres docents acreditats han de garantir el compliment dels programes formatius
dels residents. Amb caràcter general, tots els residents continuaran fent les rotacions
i la resta d’activitats que tenen programades segons el seu pla individual de formació
(PIF).
b) Així mateix, és prioritari que els residents puguin finalitzar el curs corresponent i la seva
formació en els terminis previstos.
c) Si la direcció del centre, a la qual pertany la unitat docent, no pot atendre les
necessitats assistencials produïdes per la crisis sanitària derivada de la COVID-19
amb els professionals de plantilla, podria traslladar temporalment al/s resident/s de
darrer any per passar a prestar serveis a les unitats assistencials del mateix centre o
dispositiu docent associat, sempre i quan sigui possible l’adaptació del seu PIF.
Aquesta modificació s’ha de posar en coneixement previ del tutor i de la comissió de
docència.
d) El tutor o tutora del resident, abans del seu trasllat:

d.1 Adaptarà el PIF del resident durant el període previst a objectius relacionats
amb el control de malalties transmissible i situacions d’emergència, de manera que
es pugui dur a terme posteriorment l’avaluació, tant d’aquest període com l’anual i
final.
d.2 Si no és possible l’adaptació, bé perquè les competències que ha de
desenvolupar no són pròpies de l’especialitat en què es forma, bé perquè en el
temps que invertiria en la nova ubicació perdria un període formatiu obligatori en el
POE de la seva especialitat, el tutor informarà la comissió de docència i aquesta la
direcció del centre, que no es pot produir el trasllat.
e) En qualsevol unitat assistencial on sigui traslladat el resident, aquest comptarà amb
un professional de plantilla de referència a qui podrà demanar ajut o supervisió, directa
o indirecta, sempre que ho consideri necessari. Aquest professional, serà el
responsable de l’avaluació del període de formació, amb els objectius i el formulari
determinats pel tutor i per la comissió de docència.
f)

El trasllat del resident serà pel mínim temps imprescindible, revisable al menys cada
15 dies i retornarà a la unitat prèvia de rotació tant bon punt sigui possible amb els
ajustos necessaris en el seu PIF.

g) Mentre els residents es trobin en la nova ubicació, es mantindran les reunions de
tutoria amb la freqüència necessària i els tutors valoraran, junt amb el resident,
l’impacte que es produeix sobre el desenvolupament del programa formatiu i la
possibilitat posterior de compensar-ho durant el temps de formació restant.
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h) Les comissions de docència on s’hagin produït desplaçament de residents, revisaran
la seva situació docent, segons informe dels seus tutors, en cada una de les seves
reunions.
i)

Els residents no es desplaçaran per cobrir dèficits estructurals o els no relacionats amb
la emergència sanitària.

j)

Excepcionalment, es podria produir el trasllat d’un resident a un altre centre docent o
a un dispositiu que no pertanyi a la seva unitat docent. En aquest cas, ha de comptar
amb l’acord del resident i s’ha d’autoritzar per la Sub-direcció General d’Ordenació i
Desenvolupament Professional com una rotació externa. Els residents no podran ser
traslladats a centres no acreditats per a la docència.

4. Vigència
Aquesta Instrucció entra en vigor el dia següent de la seva signatura i serà publicada al web
Canal Salut del Departament de Salut CanalSalut inici

Montserrat Gea i Sánchez
Directora General
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