
 

 
 

DOCUMENT DE POSICIONAMENT CAMFiC 
POSICIONAMENT SOBRE LA CONTRACTACIÓ IL·LEGAL 

 
La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària            
(CAMFiC) i els Caps d’estudis de les Unitats Docents d’Atenció Familiar i            
Comunitària (UUDD d’AFiC) de Catalunya, han estat informats de la contractació de            
graduats en Medicina per cobrir llocs de treball d’Especialistes en Medicina Familiar            
i Comunitària en àmbits d’Urgències extrahospitalàries, emergències sanitàries i         
Atenció Primària, especialment a les Comunitats Autònomes de València i Castella i            
Lleó. En un comunicat, la Societat Castellana-Lleonesa de Medicina Familiar i           
Comunitària insta a la dimissió massiva de tutors i a la mobilització de residents. 
 
Aquest tipus de contractació suposa una il·legalitat recollida en el RD 931/1995            
derivat de la Directiva de la Unió Europea 86/457. Però accions d’aquest tipus van              
més enllà: atempten contra l’actual sistema MIR, envaeixen competències per les           
quals no s’està format i posen en risc tant la qualitat de l’assistència prestada com               
sobretot, la seguretat del pacient. En definitiva, més enllà de les competències            
professionals i dels riscos en termes de Responsabilitat Civil que assumeix un            
graduat en Medicina acceptant aquests tipus de contractes, s’està posant en risc la             
salut de les persones. 
 
L’atenció integral, longitudinal i continuada que proporcionen els Especialistes de          
Medicina Familiar i Comunitària ha demostrat reduir la mortalitat de la població i fer              
sostenible el Sistema Sanitari. Calen accions planificadores urgents adreçades a          
l’increment en el nombre de places MIR de l’especialitat i l’augment de recursos i              
capacitat docent de les Unitats Docents de Catalunya. Però també accions           
adreçades a la retenció de talent, la recuperació de professionals que han emigrat             
buscant millors condicions i reconeixement i a l’increment de l’atracció d’una           
professió vocacional fonamentada en valors. 
 
La CAMFiC i una representació dels Caps d’estudis de les UUDD d’AFiC, participen             
conjuntament amb el Departament de Salut en el Fòrum de Diàleg Professional,            
iniciativa que neix per planificar les necessitats de professionals del país i identificar             
els principals reptes a què ha de fer front les professions sanitàries en el sistema               
sanitari català: i un d'aquests reptes és justament millorar la qualitat de l'ocupació en              
el sistema sanitari públic. 
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Per tot plegat exhortem a les Direccions i Gerències i a la pròpia Administració              
Pública, a prioritzar i activar les polítiques i les mesures correctives per a que fets               
com aquests no es reprodueixin en el nostre país. 
 
Junta Directiva de la CAMFiC 
 
Caps d’estudis de les UUDD d’AFiC de Catalunya 
 
Barcelona, 29 de Gener de 2019. 
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