


Definició de la Troncalitat
• La Troncalitat apareix com a concepte per primera vegada a la Llei 

d’Ordenació de les Professions Sanitàries LOPS (2003)

• Objectiu principal de la LOPS:



• Tot això tenint en compte la normativa de les Comunitats Europees, 
centrada en les directives sobre reconeixement mutu, entre els Estats 
membres de diplomes, certificats i altres títols relatius a l’exercici de 
les Professions Sanitàries

• Es desenvolupa en un títol preliminar i altres cinc títols:
• I: Determinació dels aspectes essencials de l’exercici de les professions 

sanitàries
• II: Regulació de la formació dels professionals sanitaris (Pregrau i 

especialitzada)
• III: Desenvolupament professional i reconeixement: Formació especialitzada 

en Ciències de la Salut
• IV: Regulació de l’exercici professional privat
• V: Regulació de la participació dels professionals sanitaris en el 

desenvolupament, planificació i ordenació de les professions sanitàries.



• III: Desenvolupament profesional i reconeixement: Formació especialitzada
en Ciències de la Salut

• Article 19: Estructura general de les especialitats



• ¿Què és el tronc?
• Conjunt d’especialitats en Ciències de la Salut amb un nucli de competències 

clíniques comuns.
• La FORMACIÓ TRONCAL será el periode formatiu en el qual s’adquireixen 

aquestes competències.

• ¿Què és una competència clínica?
• Conjunt de coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors requerits pels 

professionals sanitaris per a la execució d’accions relacionades amb la 
prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i amb la interacció amb els 
pacients, els seus familiars i amb els altres membres de l’equip de salut.



• ¿Amb quin propòsit es dona aquest canvi?
• Necessitat de potenciar continguts formatius comuns per millorar l’atenció 

dels pacients, per tal d’aconseguir un abordatge més integral dels problemes 
de salut dels pacients.

• Millorar l'eficiència dels programes formatius actuals
• Facilitar la flexibilització del catàleg d’especialitats
• Que l'especialista tingui una base competencial més amplia que li permeti 

major versalitat i pluralitat

• Amb el nou disseny la Formació Sanitària especialitzada 
tindrà 2 períodes:

• Període formatiu troncal
• Període formatiu específic



• Article 21: Programes de formació



• Article 22. Accès a la formació especialitzada

• Article 23. Formació per a una nova especialització



• Article 24. Àrees de Capacitació Específica



• Article 28. Comissions Nacionals de l’Especialitat

• Una per cada especialitat en Ciències de la Salut
• Òrgan ASESOR del Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat i Consum
• Constituïda per:

• 2 vocals proposats per Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
• 4 vocals d’entre especialistes de reconegut prestigi que proposi la comissió de RRHH del Sistema 

Nacional de Salut
• 2 vocals en representació de les entitats i societats científiques d’àmbit estat
• 2 vocals representants dels Especialistes en Formació
• 1 vocal en representació de la organització col·legial corresponent

El Ministeri de Sanitat i Consum, per resolució motivada i escoltada prèviament la 
corresponent comissió, podrà acordar la destitució de tots els membres o part d’ells, 
quan la comissió no compleixi adequadament les seves funcions



• Funcions:

¾Elaboració del programa formatiu de l’especialitat
¾Establiment dels criteris d’avaluació
¾Proposar creació d’Àrees de capacitació específica
¾Establiment de criteris per a l’avaluació d’unitats docents i formatives
¾Informe sobre programes i criteris relatius a la formació continuada dels 

professionals, especialment els que es refereixin a acreditació i acreditació 
avançada de professionals en àrees funcionals especifiques dintre de 
l’especialitat.
¾Participació en el disseny dels plans integrals dins de l'àmbit de la 

corresponent especialitat
¾Les que es senyalen expressament en aquesta llei o es determinin en les 

disposicions reglamentàries dictades en el seu desenvolupament



• Articles 30. Consell Nacional d’Especilitats en Ciències de la Salut

¾Composada per:

¾Presidents de les Comissions Nacionals de cada especialitat en Ciències de la Salut
¾Dos especialistes per cada un dels títols universitaris que tinguin accés directe a alguna 

especialitat en Ciències de la Salut
¾Dos representats del Ministeri d’Educació
¾Dos representants del Ministeri de Sanitat
¾Dos representants de les comunitats autònomes designats per la comissió de Recursos 

Humans del Sistema Nacional de Salut

¾Funcions:
¾Coordinació de l’actuació de les Comissions Nacionals de les Especialitats
¾Promoció de la Investigació i de les innovacions tècniques i metodològiques en la 

especialització sanitària
¾ La “superior” assistència i assessorament tècnic i científic al Ministeri de Sanitat i Consum en 

matèria de formació Sanitària Especialitzada



• V: Regulació de la participació dels professionals sanitaris en el 
desenvolupament, planificació i ordenació de les professions 
sanitàries

• Article 47. Comissió Consultiva Professional
• És l’òrgan de participació dels professionals en el sistema sanitari i en el desenvolupament, 

planificació i ordenació de les professions sanitàries
• Composició:



• Funcions:
• Òrgan de recolzament a la Comissió de Recursos Humans del Sistema 

Nacional de Salut en àmbits de desenvolupament Professional.
• Elaboració de l’informe anual sobre l’estat de les professions sanitàries
• Elaboració de propostes sobre organització, règim de prestació de serveis i 

ordenació de les professions sanitàries, dirigides al Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut, al Ministeri de Sanitat i Consum i a les 
comunitats autònomes

• Mediació i proposta de solució en conflictes de competències entre les 
diferents professions sanitàries



• Des de 2003, s’han anat incorporant diferents Reials Decrets:



I a Europa es publiquen entre altres…



.. Arribem a 2013..

On es rebutja la proposta de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Anestesiologia de creació de l'àrea de 
capacitació específica en Medicina de Cures Intensives, donat que considera que no procedeix la proposta 
perquè ja existeix un títol d’especialista amb la mateixa denominació..

Desaprovació generalitzada a aquest document per la Comissió Nacional de la nostra 
especialitat i les diferents delegacions/societats científiques de tot l’Estat



.. I ja per acabar 2013..



• Objectius

• Desenvolupar l’article 19 de la LOPS, regulant la incorporació de criteris de 
troncalitat en la formació de determinades especialitats en Ciències de la 
Salut, així com els òrgans assessors, criteris d’organització i altres 
característiques pròpies del règim formatiu troncal

• Desenvolupar l’article 23 de la LOPS, regulant el procediment per a l’obtenció 
d’un nou títol d’especialista, mitjançant la formació en una especialitat que 
pertanyi al mateix tronc que el del títol d’especialista que tingui l’interessat

• Establiment d’Àrees de capacitació específica i procediment d’obtenció del 
diplomes oficial en aquestes àrees, segons el que ja quedava reflectit als 
articles 24, 25 i 29 de la LOPS.



• S’estableixen 5 troncs:

• Mèdic
• Quirúrgic
• Laboratori i Diagnòstic Clinic
• Imatge clínica
• Psiquiatria

• Queden fora de tronc

• Pediatria i àrees especifiques
• Dermatologia
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Ginecologia i Obstetrícia
• Anatomia patològica
• Radio farmàcia
• Radio física



• FORMACIÓ:
• Període de formació troncal de 2 anys: adquisició competències de tronc i 

transversals (Elaborat per Comissió docent del tronc. Prové de la Comissió 
Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut)

• Període de formació especialitzada: adquisició competències especialitat i 
transversals (Elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat)

• COMISSIONS DE DOCÈNCIA
• TUTORS
• AVALUACIÓ
• REESPECIALITZACIÓ TRONCAL: Cinc anys d'experiència en 

l’especialitat. No serà necessari nou MIR (2% del total de places 
ofertades). 



• AREES DE CAPACITACIÓ ESPECÍFICA
• Normativa recollida a la LOPS
• Es creen les següents:

• Malalties infeccioses
• Hepatologia avançada
• Neonatologia
• Urgències i emergències

• Comitès de capacitació específica del Consell Nacional d’Especialitats en 
Ciències de la Salut



Resumint..
• Anestesiologia queda englobada dins en Tronc Mèdic
• La duració del període d’Especialitat no queda definit per escrit. Totes les 

societats estan prenent diferents accions per aconseguir el 3er any.
• La CNECS rebutja la proposta de la CNE en Anestesiologia (2010 ) de 

creació de la CAE en Cures intensives
• CAE en terapèutica del dolor?
• Hi ha diferents documents que suggereixen quins seran els continguts de 

cada tronc, però pel moment NO QUEDA CONTEMPLAT EN CAP RD
• La proposta de programa de formació elaborat el 2006 per la nostra CNE no 

ha obtingut resposta i s’hauria d’adaptar a la realitat troncal
• Tres dels nostres representants a la CNE han dimitit recentment. Pendents 

nous representants a la CNE. Eleccions de residents al CNE el passat 31 de 
gener



• Queden pendents de definir els criteris d’avaluació concrets a tots els 
nivells

• Accés a la FSE inicial: Proves d'accés anual. Tria de tronc i Unitat 
Docent Troncal inicial. Es triarà especialitat un cop aprovat el període 
de formació troncal

• Finançament depenent de les Comunitats Autònomes..

Queda MOLT per definir


































