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ORDRE TSF/ /2020, per la qual es garanteix el servei essencial d’assistència sanitària 
que presta a la població el personal metge intern resident (MIR) als centres sanitaris 
de l’Institut Català de la Salut i als centres sanitaris concertats amb el Servei Català de 
la Salut,  
 
 
Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Metges de Catalunya, MC (amb 
registre d’entrada de 10 de setembre de 2020), que està prevista des de les 0.00 hores 
fins a les 24.00 hores dels dies 21, 22 i 23 de setembre de 2020, i que afecta tot el 
personal metge intern resident dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut i 
dels centres sanitaris concertats amb el Servei Català de la Salut; 
 
Vist que el servei d’assistència sanitària que presten els centres sanitaris de l’Institut 
Català de la Salut i els centres sanitaris concertats amb el Servei Català de la Salut, 
que estan afectats per la convocatòria de vaga, no es pot veure greument afectat per 
l’exercici del legítim dret de vaga dels treballadors, ja que això comportaria un risc per 
a la salut i la vida dels malalts, dret que és el primer entre els fonamentals de la 
persona i, per tant, prioritari respecte al dret de vaga, ja que s’ha de respectar el dret a 
la salut i a la vida que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució; 
 
Vista la necessitat de prendre les mesures imprescindibles per tal d’assegurar el 
funcionament del servei públic esmentat, mesures capaces de compatibilitzar els 
interessos generals amb els drets dels treballadors en vaga, tenint en compte la 
durada de la vaga i el personal afectat, i les ordres de serveis mínims que s’han dictat 
per vagues similars del sector sanitari, com són l’Ordre TSF/59/2019, de 29 de març; 
l'Ordre TSF/44/2019, de 6 de març; l’Ordre TSF/196/2018, de 23 de novembre i l’Ordre 
TRI/221/2006, de 5 de maig; 
 
Vist que determinades prestacions sanitàries són inajornables per tal de garantir el dret 
a la salut i a la vida, com són les activitats sanitàries que es presten en els serveis 
d’urgències, en les unitats especials, determinats tractaments oncològics, així com les 
intervencions necessàries, en un entorn de deguda atenció assistencial; 
 
Vist el context d'excepcionalitat de crisi sanitària originada per la Covid-19, que 
malgrat estar continguda, encara no s'ha superat, i persisteix l’existència de la 
possibilitat real d’algun rebrot;  
 
Vist que els metges interns residents convocats a la vaga es regulen pel Reial decret 
1146/2006, de 6 d’octubre, el qual va modificar el concepte de personal en formació, 
anteriorment regulat al Reial decret 127/1984, passant d’allò merament docent i 
formatiu que li atorgava aquest últim decret, a un concepció lligada no salament a 
l’aspecte formatiu sinó també a l’àmbit laboral al considerar el personal en formació 
com a personal laboral temporal del servei de Salut, d’acord amb la disposició 
addicional primera de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 
professions sanitàries, la qual estableix que els residents tindran la consideració de 
personal laboral temporal i hauran de desenvolupar l’exercici professional i les 
activitats assistencials i formatives que es derivin dels programes de formació, per la 
qual cosa, els metges interns residents en la seva condició de treballadors tenen 
reconegut el dret de vaga de l’article 28.2 de la CE per a la defensa dels seus 
interessos professionals i, conseqüentment, hauran de ser inclosos per a 
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l’Administració pública en la fixació dels serveis mínims, a fi i efecte de garantir la 
prestació sanitària com a servei d’interès essencial per a la comunitat;  
 
És en atenció a la raons exposades que com a serveis mínims caldrà garantir 
l’assistència sanitària amb independència del tipus de treballadors i del tipus de 
contractació que ho reguli i sempre que es refereixin a les àrees considerades 
totalment necessàries com són les urgències, unitats especials, tractaments de 
radioteràpia i quimioteràpia, intervencions quirúrgiques inajornables i l’atenció 
assistencial  al malats, en les qual els metges interns residents presten serveis amb 
funcions de treball assistencial i no de simple formació ja que han de respondre d’igual 
forma que la resta del personal metge; 
 
Vist que les parts van ser convocades a una mediació en tràmit d'audiència i van 
exposar les seves posicions sobre la necessitat d'establir serveis mínims, tal com 
consta a l'acta de 16 de setembre de 2020; 
 
Vist que s’ha demanat informe a la Secretaria General del Departament de Salut; 
 
Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució espanyola; l’article 170.1.i) de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de 
març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya, i les 
sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril; 26/1981, de 17 de juliol; 
33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, 
de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol, 
 
 
Ordeno: 
 
Article 1 
La situació de vaga anunciada pel sindicat Metges de Catalunya, MC, que està 
prevista des de les 0.00 hores fins a les 24.00 hores dels dies 21, 22 i 23 de setembre 
de 2020, i que afecta tot el personal metge intern resident dels centres sanitaris de 
l’Institut Català de la Salut i dels centres sanitaris concertats amb el Servei Català de la 
Salut, s’entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents: 
 
1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com 
l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del 
metge encarregat del malalt. 
2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats 
de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i 
tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin 
tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital. 
3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions 
urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el 
malalt. 
4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu 
a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al 
preoperatori com al postoperatori. 
5. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, 
des del punt de vista assistencial sanitari. 
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6. En els centres d’assistència extrahospitalària i d’assistència primària, s’ha de 
garantir el normal funcionament de l’assistència urgent per als centres d'atenció 
continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES).  
 
Article 2 
La direcció dels centres sanitaris afectats, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de 
determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims 
que estableix l’article anterior, exclòs el del Comitè de Vaga. Aquests serveis mínims 
els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de 
vaga. La direcció s’ha d’assegurar que les persones designades per fer els serveis 
mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació. 
 
Article 3 
El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l’article 1 està subjecte 
als drets i els deures que estableix la normativa vigent. 
 
Article 4 
Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania en tingui 
coneixement. 
 
Article 5 
Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i 
trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació. 
 
 
Barcelona, 
 
 
 
 
 
Chakir El Homrani Lesfar 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
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