
 

 

DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya. 

 

 

Capítol IX 

Rotacions externes 

  

Article 39 

Concepte 

39.1 S’entén per rotació externa el període formatiu autoritzat per l’òrgan competent que 

es duu a terme en centres o dispositius no previstos en el programa de formació ni en 

l’acreditació atorgada al centre o la unitat docent. 

39.2 Les rotacions externes comporten per a la persona resident un període formatiu a 

centres o dispositius no previstos en la guia o l’itinerari formatiu i no previst en 

l’acreditació atorgada al seu centre o la seva unitat docent, amb l’objectiu d’ampliar els 

coneixements o l’aprenentatge de tècniques que no es practiquen en el seu centre o la 

seva unitat docent i que, segons el propi programa de formació, són necessàries o 

complementàries. 

39.3 En aquells casos en què les rotacions externes es repeteixen cada any des del 

mateix centre i la mateixa unitat docent d’origen cap al mateix centre i la mateixa 

unitat docent de destinació, pel mateix any de residència i pels mateixos objectius, 

s’entén que són rotacions externes sistemàtiques, i es pot formalitzar un acord de 

col·laboració entre el centre d’origen i el centre de destinació. 

39.4 Durant el període troncal del programa formatiu oficial de les especialitats troncals no 

es poden autoritzar rotacions externes de les que preveu l’article 21 del Reial decret 

183/2008, de 8 de febrer. 

39.5 La durada de les rotacions externes durant el període de formació específica 

del programa oficial de les especialitats troncals no pot superar els quatre mesos, en 

la totalitat del període esmentat. 

39.6 Les rotacions que s’inclouen dins l’itinerari formatiu de la unitat docent acreditada no 

són rotacions externes sinó rotacions de programa, les quals han de ser prèviament 

autoritzades pel ministeri competent en matèria sanitària. Els dispositius on s’efectuïn 

aquestes rotacions de programa s’han d’acreditar com a unitats docents associades. 

39.7 En les especialitats no troncals la durada de les quals sigui de quatre anys o 

més, les rotacions externes no poden superar els quatre mesos continuats en cada 

període d’avaluació anual, ni els dotze mesos en el conjunt del període formatiu de 

l’especialitat respectiva. En les especialitats la durada de les quals sigui de dos o tres 



anys, el període de rotació no pot superar els quatre o set mesos respectivament, en 

el conjunt del període formatiu de l’especialitat corresponent. 

39.8 Tampoc no té la consideració de rotació externa, la rotació interna efectuada durant 

els darrers tres mesos del període troncal per la persona resident amb avaluació 

positiva, i escollida conjuntament amb el seu tutor en àrees interès d’especial per a la 

seva formació. Aquesta rotació interna s’ha d’efectuar en centres o unitats docents 

acreditats per a la docència ubicats a Catalunya, atenent la seva capacitat docent. 

 

Article 40 
Òrgan competent per a l’autorització de rotacions externes 

Les rotacions externes les ha d’autoritzar el titular de la direcció general competent en matèria 

de planificació i recerca en salut del departament competent en matèria de salut. 

Article 41 

Requisits 

41.1 La rotació externa l’ha de proposar el tutor o tutora a la comissió de docència, i ha 

d’establir de manera detallada els objectius que es pretenen aconseguir, en els termes 

del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer. 

41.2 La rotació externa s’ha de realitzar en centres acreditats per a la docència o en centres 

de reconegut prestigi nacional o internacional. 

41.3 La comissió de docència de destinació ha de manifestar la seva conformitat a la 

rotació externa sol·licitada. 

41.4 La gerència del centre d’origen s’ha de comprometre expressament a continuar 

abonant les retribucions a la persona resident, incloses les que es desprenguin de 

l’atenció continuada que realitzi durant la rotació externa. 

41.5 El centre o la unitat docent de destinació ha de procedir a avaluar la persona 

resident al final del període de la rotació externa, en els mateixos termes que en les 

rotacions internes previstes en el programa formatiu. 

41.6 Les rotacions externes en centres o unitats docents no acreditats per a la formació 

especialitzada o en centres estrangers, requereixen la justificació de l’elecció efectuada 

en detriment d’un centre o unitat docent acreditat, en relació amb el valor afegit que 

representen per a la formació de la persona resident i sobre el grau d’excel·lència que ha 

de garantir el període formatiu. 

 

Article 42 

Procediment de tramitació i documentació 



42.1 Les sol·licituds d’autorització de rotacions externes s’han de trametre a la direcció 

general competent en matèria de planificació i recerca en salut, amb una antelació 

mínima de dos mesos a la seva realització. 

La sol·licitud d’autorització de rotacions externes s’ha de presentar a l’Oficina de Gestió 

Empresarial (OGE) mitjançant un imprès normalitzat que es pot descarregar de la seu 

corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya (<http://seu.gencat.cat>), sens 

perjudici del dret de les persones interessades a presentar els documents d’acord amb 

el que disposa l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

42.2 La direcció general competent en matèria de planificació i recerca en salut ha d’avaluar 

i ha de resoldre la rotació externa en el termini màxim de dos mesos des de la seva 

sol·licitud, i ha de notificar la seva resolució a la comissió de docència d’origen, amb 

còpia a la comissió de docència de destinació. Exhaurit el termini anterior sense que 

s’hagi notificat la resolució o s’hagi requerit l’esmena de la sol·licitud, s’entén estimada 

la sol·licitud per silenci administratiu. Les resolucions són susceptibles de recurs d’alçada 

davant la persona titular del departament competent en matèria de salut en el termini 

d’un mes a partir de l’endemà del dia de la seva notificació. 

Si la justificació de la rotació o la delimitació dels objectius d’aprenentatge es considera 

insuficient, es requerirà la comissió de docència d’origen que les complementi i, en cas 

que es presenti, es procedirà a l’arxivament de les actuacions. 

42.3 No es poden autoritzar rotacions externes de cap especialitat en els darrers 

tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada. 

42.4 En tot cas, l’acord de col·laboració per a la realització de rotacions sistemàtiques i la 

seva aprovació per l’òrgan competent, substitueix l’autorització individual de les 

rotacions externes, però no els seus efectes, motiu pel qual, anualment s’ha de 

comunicar la relació nominal del personal resident afectat per la rotació externa 

autoritzada, així com qualsevol canvi que es produeixi, a la direcció general competent 

en matèria de planificació i recerca en salut. 
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