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Per a la resta de les olives senceres, el pes escorregut
mínim, expressat en grams, es dedueix multiplicant per
0,5 la capacitat nominal de l’envàs, expressada en ml,
i arrodonint el resultat a l’alça a múltiples de 5.

CAP DE L’ESTAT

21784 LLEI 16/2001, de 21 de novembre, per
la qual s’estableix un procés extraordinari
de consolidació i provisió de places de per-
sonal estatutari a les institucions sanitàries
de la Seguretat Social dels serveis de salut
del sistema nacional de salut. («BOE» 280,
de 22-11-2001.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’assistència sanitària constitueix un dels compo-
nents essencials del sistema de protecció social desen-
volupat a Espanya en les últimes dècades. Els poders
públics, complint el mandat de l’article 43.2 de la Cons-
titució, han assumit un paper protagonista en la gestió
de les prestacions sanitàries que s’ofereixen als ciuta-
dans. Així mateix, el procés de descentralització territorial
de l’Estat també ha incidit en la gestió pública de la
sanitat, atès que aquesta competència, tal com estableix
l’article 148.1 de la Constitució, està actualment trans-
ferida a set comunitats autònomes, les quals gestionen
actualment l’assistència sanitària de més del 60 per 100
de la població espanyola. D’altra banda, el model d’or-
ganització i gestió de la sanitat, configurat entorn del
sistema nacional de salut creat per la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, s’ha vist sotmès des
de la seva creació a un intens procés de creixement
i desenvolupament, amb les conseqüències lògiques en
l’increment de les necessitats de recursos humans. En
efecte, el fort augment, tant quantitatiu com qualitatiu,
que han experimentat les prestacions sanitàries del sis-
tema nacional de salut, arran del Reial decret 63/1995,
de 20 de gener, sobre ordenació de prestacions sani-
tàries del sistema nacional de salut, i la inclusió com
a població protegida de nous grups d’usuaris, ha requerit
que s’incorporin als centres sanitaris un nombre creixent
de professionals, tant sanitaris com no sanitaris, sense
el concurs dels quals hauria estat impossible mantenir
la qualitat i la continuïtat de les prestacions assistencials,
així com accedir-hi en condicions d’igualtat efectiva, tal
com prescriu la dita Llei 14/1986.

Això no obstant, en nombroses categories de personal
i des de fa més d’una dècada, sovint l’accés dels pro-
fessionals als llocs de treball de la sanitat gestionada
de manera pública s’ha fet sense que aquests conso-
lidessin una vinculació de feina estable com a personal
estatutari fix en el sistema nacional de salut. Això es
deu al fet que ha estat sobre manera dificultós compassar
la necessitat peremptòria i creixent de dotar el sistema
d’efectius professionals, amb les característiques dels

processos de selecció i provisió que preveuen les normes
vigents en cada moment, atès que els terminis de tra-
mitació i gestió necessaris per aplicar-los haurien sig-
nificat, fins a cert punt, la impossibilitat de donar res-
posta, tant en temps com en qualitat, a les necessitats
assistencials dels ciutadans.

Com a conseqüència de les circumstàncies assenya-
lades, al si de l’Institut Nacional de la Salut, com a entitat
gestora de la Seguretat Social responsable de la gestió
de les prestacions sanitàries en l’àmbit territorial de les
comunitats autònomes que estan pendents de rebre’n
el traspàs, així com en els diferents serveis de salut de
les comunitats autònomes amb competències transfe-
rides, en aquests últims en més o menys grau, segons
els casos, s’ha generat un greu problema d’estabilitat
en l’ocupació del seu personal estatutari, amb percen-
tatges elevats de les diferents categories de personal
que mantenen una vinculació temporal de prestació de
serveis. Aquesta alta precarietat en la feina no sols ha
de ser entesa com a escassament compatible amb un
model eficient de gestió de recursos humans en l’àmbit
públic, sinó que a més ocasiona problemes en el man-
teniment de la continuïtat assistencial i genera incertesa
entre els professionals.

Durant els últims anys s’han vist impulsats en el sis-
tema nacional de salut diferents esforços i iniciatives
adreçats a modernitzar la selecció i la provisió de places
del personal estatutari. Des d’un punt de vista normatiu,
aquests han culminat en la Llei 30/1999, de 5 d’octubre,
de selecció i provisió de places de personal estatutari
dels serveis de salut, que és actualment vigent. Així
mateix, durant els últims anys s’han aprovat ofertes públi-
ques d’ocupació, en els diferents àmbits territorials del
sistema nacional de salut, de resultats desiguals quant
als objectius de selecció i provisió del personal, ja que
una part de les convocatòries de proves selectives pro-
vinents d’aquestes ofertes van desembocar en processos
judicials, alguns dels quals encara romanen oberts, i s’ha
incrementat d’aquesta manera la presència del personal
temporal en les plantilles del personal estatutari. Cal asse-
nyalar que la solució del problema de la temporalitat
del personal, aplicant els procediments selectius i de
provisió que estableix la dita Llei 30/1999, requeriria
una llarga dilació, la qual cosa és poc compatible amb
les expectatives del personal afectat. En aquest sentit
s’ha d’esmentar l’interès per resoldre aquest problema,
manifestat per les organitzacions sindicals presents en
els òrgans de representació dels serveis de salut, del
qual és una mostra el pacte de 23 de novembre de
1999, subscrit per l’INSALUD amb totes les organitza-
cions sindicals representades a la Mesa Sectorial de l’Ins-
titut, pel qual es va assumir el compromís de reduir la
temporalitat del seu personal a un percentatge que no
superés el 3 per 100 de la plantilla.

El marc de gestió dels recursos humans descrit també
està afectat pel pròxim traspàs de la gestió de l’Institut
Nacional de la Salut a les comunitats autònomes que
estan pendents de rebre-la, el qual produeix dos tipus
d’efectes. D’una banda significa la conveniència, per
raons d’oportunitat, d’intentar resoldre aquest problema
i evitar que sigui traslladat a cada una de les comunitats
autònomes receptores de les competències sanitàries
i que es faci així més complexa una resolució coherent
i coordinada per al conjunt del sistema nacional de salut.
De l’altra, estimula el desig i les expectatives del personal
temporal de l’Institut Nacional de la Salut d’adquirir la
vinculació estatutària fixa abans que es produeixi el tras-
pàs. Tot això configura una situació excepcional, no sola-
ment per les característiques del problema, sinó per la
naturalesa de les possibles solucions per abordar-lo.
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L’objecte d’aquesta Llei és posar fi a l’alta temporalitat
del personal estatutari de les institucions sanitàries de
la Seguretat Social dels serveis de salut i de l’INSALUD.
Així mateix, ha estat impulsada per l’acord assolit, per
a la consolidació de l’ocupació temporal, entre l’INSALUD
i les organitzacions sindicals representades al si de la
Mesa Sectorial de Sanitat d’aquesta entitat, el dia 2 d’a-
gost de 2001. Per mitjà d’aquesta Llei, s’habilita un pro-
cediment excepcional i extraordinari de consolidació d’o-
cupació, amb l’objectiu de transformar l’ocupació tem-
poral actual en nomenaments estatutaris fixos. Aquest
procés, en la mesura que és extraordinari, s’exhaureix
amb la seva mateixa resolució, tal com estableix la doc-
trina del Tribunal Constitucional, de manera que els pro-
cediments selectius dissenyats, i la fase posterior de pro-
visió de llocs de treball lligada a aquests procediments,
tenen lloc una única vegada, ja que, un cop conclosos,
els sistemes de provisió i selecció ordinaris que s’utilitzin
posteriorment s’han d’ajustar al que estableixen tant la
Llei 30/1999 com el Reial decret llei 1/1999, sobre
selecció i provisió de places de personal estatutari, que
la desplega amb rang de reglament.

La necessitat d’aquesta norma, i d’aquí el seu caràcter
excepcional, es justifica per diferents motius. Com s’ha
assenyalat anteriorment, les proporcions que ha adquirit
el personal temporal en el conjunt de les plantilles de
molts dels centres sanitaris del sistema nacional de salut
constitueixen una dificultat creixent per al seu desen-
volupament normal. Per resoldre aquest problema no
és suficient la Llei 30/1999 esmentada, atès que amb
aquesta es prolongaria la situació uns quants anys més.
També s’ha assenyalat que el pròxim traspàs de les com-
petències de gestió sanitària de l’INSALUD a les comu-
nitats autònomes aconsella iniciar una solució abans que
es produeixi, perquè d’aquesta manera s’eviti traslla-
dar-los el problema. Precisament, la proximitat d’aquests
traspassos no solament ha estimulat els desigs del per-
sonal temporal per veure resolta la seva situació, sinó
que a més ha intensificat les pretensions del personal
estatutari que té nomenament fix de tenir opció a un
concurs de trasllats abans de ser traspassats a la comu-
nitat autònoma corresponent. Aquesta última qüestió és
especialment rellevant per fonamentar el contingut d’a-
questa Llei, ja que, sent necessari compatibilitzar la con-
solidació de l’ocupació temporal amb el dret a la mobilitat
del personal estatutari que ja és fix, es fa necessari dis-
senyar els procediments que, amb caràcter nou, siguin
capaços d’articular ambdues pretensions sense detri-
ment de la continuïtat i la qualitat assistencial. Per això,
a més de pretendre consolidar l’ocupació temporal,
aquesta Llei busca fer-ho de manera compatible amb
la mobilitat del personal, si bé tractant de no estimular
moviments massius de personal, especialment en les
categories professionals de personal mèdic i titulats
superiors, ja que, si no es fa així, es podria erosionar
el funcionament normal dels centres sanitaris, com tam-
bé el dret dels ciutadans que se’ls garanteixi la continuïtat
dels tractaments i de les prestacions que estiguin rebent.
També s’ha de destacar que el procés extraordinari de
consolidació d’ocupació és obert a totes les categories
professionals, independentment del grau de temporalitat
que hi hagi dins de les categories, ja que, pel funcio-
nament integrat i interdependent dels centres sanitaris,
una proposta de consolidació d’ocupació que només
afecti determinades categories de personal pot tenir mol-
tes dificultats en la seva acceptació.

No obstant el marc excepcional i extraordinari dels
procediments de selecció i provisió que recull aquesta
Llei, hi ha precedents jurídics de naturalesa assimilable.

Per citar-ne els més rellevants, es pot esmentar en primer
lloc el cas de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost,
de reforma universitària, que en la disposició transitòria
novena establia les condicions bàsiques per a la rea-
lització de proves d’idoneïtat per accedir a les categories
de professor titular d’universitat i de professor titular d’es-
cola universitària, procediment que va ser ratificat pel
Tribunal Constitucional. El segon exemple que mereix
destacar-se és el que correspon a la Llei 1/1993, de
6 d’abril, d’ordenació del sistema sanitari de Castella
i Lleó, que en la disposició transitòria quarta establia
un procediment excepcional, transitori i per una sola
vegada d’accés a la condició de funcionari d’aquesta
Comunitat Autònoma. Aquesta última disposició també
va ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat, el qual
va ser desestimat mitjançant la sentència de l’Alt Tribunal
d’11 de febrer de 1999. El fonament jurídic tercer d’a-
questa sentència va reiterar la doctrina, ja establerta en
sentències anteriors —com són les números 27/1991,
151/1992, 60/1994, 185/1994 i 16/1998 de l’Alt
Tribunal—, respecte a quines han de ser les condicions
que ha de complir una mesura extraordinària com la
que es proposa en aquesta Llei, com ara el fet que es
tracti d’una mesura excepcional, que es faci únicament
una vegada i que aquesta possibilitat estigui prevista
en una norma amb rang legal.

El procés de consolidació d’ocupació que regula
aquesta Llei consisteix en la realització de convocatòries
extraordinàries en cada categoria professional i espe-
cialitat de manera independent per cada servei de salut,
si bé de manera coordinada i simultània entre elles.
Aquestes convocatòries consten d’una fase de selecció,
seguida d’una altra de provisió. La fase de selecció, basa-
da en el sistema de concurs oposició, de caràcter cen-
tralitzat, on pot concórrer no solament el personal tem-
poral del sistema nacional de salut, sinó qualsevol can-
didat que compleixi els requisits generals i de titulació
establerts en cada convocatòria respectiva. La fase d’o-
posició, per al personal al qual s’exigeix titulació superior
per a l’exercici del lloc, consisteix a elaborar una memòria
o exposició escrita, mentre que per a les categories res-
tants es tracta de fer un exercici de caràcter pràctic
sobre els procediments més comuns i habituals utilitzats
en la categoria professional corresponent. En la fase de
concurs es valoren els serveis prestats a les institucions
sanitàries de la Seguretat Social del sistema nacional
de salut. Atès que es pretén que la consolidació d’o-
cupació tingui com a referència principal l’àmbit terri-
torial de cada servei de salut, a més de prevenir, en
la mesura que sigui possible, que es produeixin despla-
çaments massius de professionals entre comunitats autò-
nomes, els serveis prestats en centres del sistema nacio-
nal de salut aliens al respectiu servei de salut en la con-
vocatòria del qual es participi tenen una valoració que
és de la tercera part de com es computen quan han
estat prestats al si de cada un d’aquests. Aquesta valo-
ració diferent dels serveis prestats, com que es fa recí-
proca entre els diferents serveis de salut, no s’ha d’en-
tendre contrària al principi d’igualtat entre els profes-
sionals del sistema nacional de salut.

Una novetat important que estableix aquesta Llei és
la creació de la situació d’expectativa de destinació per
al personal estatutari, que és la que obtinguin els qui
superin la fase de selecció respectiva. La situació d’ex-
pectativa de destinació no atorga drets econòmics ni
dret a l’ocupació d’una plaça com a personal estatutari
a les institucions sanitàries de la Seguretat Social del
sistema nacional de salut, però habilita per participar
en la fase de provisió que estableix aquesta Llei per
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obtenir plaça definitiva com a estatutari fix. Atès que
la característica principal de la fase de provisió disse-
nyada en aquesta Llei és la de permetre obtenir plaça
d’estatutari fix al personal que està en expectativa de
destinació, també actua com a concurs de trasllats per
al personal estatutari fix que hi vulgui participar. S’ha
regulat d’aquesta manera a fi de possibilitar la mobilitat
del personal que ja és fix i evitar que el procés extraor-
dinari de consolidació d’ocupació pugui lesionar el dret
al trasllat que té aquest personal. La provisió de les places
es du a terme mitjançant el sistema de concurs i es
valoren els serveis prestats a les institucions sanitàries
de la Seguretat Social, si bé, igual que en el concurs
establert en el sistema de selecció, l’antiguitat acreditada
al servei de salut en la convocatòria del qual es participa
es valora més favorablement que l’acreditada en altres
serveis de salut.

Amb tot, per a les categories i especialitats del grup
de titulació A, en què s’exigeix una titulació universitària
superior, s’estableix una fase específica de provisió en
la qual, a més de valorar-se l’antiguitat per serveis pres-
tats, es computen els mèrits científics, investigadors i
de docència postgraduada, així com la realització d’una
entrevista que es fa de manera descentralitzada per cen-
tres de gestió. Aquesta fase singular de provisió s’ha
dissenyat perquè aquestes categories professionals
tenen una taxa de temporalitat molt elevada en les plan-
tilles dels centres, per la qual cosa ha estat necessari
articular un procediment de provisió que, respectant els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat, eviti nombrosos des-
plaçaments de professionals amb repercussions difícils
d’avaluar sobre la continuïtat assistencial i la gestió dels
centres. Així mateix, per les circumstàncies especials que
afecten la categoria dels facultatius especialistes d’àrea,
que en el si de l’INSALUD ha obtingut pronunciaments
judicials favorables a la convocatòria d’un concurs de
trasllats, la disposició addicional segona d’aquesta Llei
estableix per a aquesta categoria un concurs de trasllats
independent de les fases de selecció i provisió del procés
de consolidació. Per tant, el personal facultatiu espe-
cialista d’àrea no solament té la possibilitat de participar
en aquest concurs específic de trasllats, sinó que també
ho pot fer tant des de les fases de selecció com de
provisió establertes en el procés de consolidació d’o-
cupació. Això no obstant, els barems de valoració de
mèrits són diferents, ja que la fase de provisió s’articula
principalment com un procediment de consolidació d’o-
cupació per al personal que estaria en expectativa de
destinació, mentre que el concurs de trasllats s’adreça
a personal facultatiu especialista d’àrea que ja és fix
en el moment de l’entrada en vigor de la Llei.

Per la seva part, l’Institut Social de la Marina, entitat
gestora del règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors del mar, que té a càrrec seu la gestió de
les prestacions sanitàries del co�ectiu comprès al seu
camp d’aplicació, per a la qual cosa compta per a la
seva pròpia xarxa d’establiments sanitaris, presenta, res-
pecte de les diferents categories de personal estatutari,
els mateixos problemes d’estabilitat en l’ocupació i alta
taxa de temporalitat. Això fa aconsellable estendre el
que preveu aquesta Llei a l’Institut Social de la Marina.

En el cas que, una vegada iniciades i no concloses
les fases de selecció i provisió que estableix aquesta
Llei, es comencin a efectuar els traspassos de compe-
tències sanitàries de l’INSALUD a les comunitats autò-
nomes pendents de rebre-les, la disposició addicional
cinquena estableix una comissió de desenvolupament
i seguiment, la qual s’ha d’encarregar de dur a terme
tots els tràmits necessaris per al desenvolupament i l’a-
cabament de les convocatòries en l’àmbit territorial de
les comunitats autònomes que hagin estat transferides.

En aquesta Llei s’estableixen la coordinació i la simul-
taneïtat necessàries dels processos de consolidació d’o-
cupació dels diferents serveis de salut, en les fases de
selecció i provisió, a fi d’assegurar-ne el desenvolupa-
ment harmònic i l’obtenció d’uns resultats coherents amb
l’objecte perseguit de consolidar l’ocupació en els serveis
de salut respectius.

En aquest sentit, l’article 5 preveu la creació, al si
del Consell Interterritorial del sistema nacional de salut,
d’una comissió de coordinació específica en la qual par-
ticipen el Ministeri de Sanitat i Consum i les comunitats
autònomes.

Aquesta Llei té caràcter bàsic, llevat de les seves dis-
posicions addicionals segona, onzena, quinzena i final
tercera, atès que el seu contingut s’insereix plenament
al camp de la coordinació sanitària, d’acord amb el que
disposen els articles 70.2, lletra c), i 73 de la Llei general
de sanitat. Aquesta figura com una de les matèries sobre
les quals l’Estat té competència exclusiva, segons esta-
bleix l’article 149.1.16a de la Constitució.

CAPÍTOL I

Objecte i principis generals

Article 1. Objecte.

1. L’objecte d’aquesta Llei és consolidar l’ocupació
a través del desenvolupament d’un procés extraordinari
de selecció i provisió de places en l’àmbit de les ins-
titucions sanitàries de la Seguretat Social del sistema
nacional de salut.

Amb aquesta finalitat, s’habiliten els serveis de salut
per dur a terme, només una vegada, les convocatòries
extraordinàries de consolidació d’ocupació, que compre-
nen les fases de selecció i provisió. Els òrgans com-
petents dels serveis de salut han de determinar, en el
seu àmbit respectiu, les categories i especialitats de per-
sonal, de les existents en el moment immediatament
anterior a la data de publicació de la convocatòria corres-
ponent, en les quals s’ha de fer el procés de consolidació
d’ocupació.

2. Aquesta Llei s’aprova d’acord amb el que preveu
l’article 149.1.16a i 18a de la Constitució, per la qual
cosa les seves normes formen part de la coordinació
general sanitària i són bases del marc estatutari regu-
lador del personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació,
llevat de les seves disposicions addicionals segona, onze-
na, quinzena i final tercera.

3. Als efectes establerts per aquesta Llei, l’Institut
Nacional de la Salut té la consideració d’un sol servei
de salut.

Article 2. Principis generals.

La selecció i provisió de places de personal estatutari
de les institucions sanitàries de la Seguretat Social dels
serveis de salut del sistema nacional de salut que regula
aquesta Llei es regeix pels principis generals següents:

a) Submissió plena a la llei i al dret de totes les
actuacions en els processos selectius i de provisió de
places.

b) Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en l’accés
a la condició de personal estatutari fix.

c) Lliure circulació del personal estatutari en el con-
junt del sistema nacional de salut.
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d) Eficàcia, imparcialitat i agilitat en l’actuació dels
tribunals i altres òrgans responsables de la selecció i
provisió de places.

e) Participació de les organitzacions sindicals pre-
sents en els òrgans de representació legalment esta-
blerts, a través de la negociació en el desenvolupament
del que preveu aquesta Llei.

f) Adequació dels procediments de selecció, dels
seus continguts i proves a les funcions que s’han d’exer-
cir en les places corresponents, inclosa la valoració del
coneixement de la llengua oficial diferent del castellà
a les comunitats autònomes respectives.

CAPÍTOL II

Consolidació d’ocupació: fase de selecció
i proves selectives

Article 3. Àmbit subjectiu.

1. Per poder participar en el procés extraordinari
de consolidació d’ocupació, a què es refereix aquesta
Llei, és necessari tenir els requisits següents en la data
de publicació de la respectiva convocatòria de cada cate-
goria i especialitat:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun Estat
membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Euro-
peu o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors
d’acord amb el Tractat de la Comunitat Europea.

b) Tenir la titulació exigida en la convocatòria corres-
ponent o estar en condicions d’obtenir-la dins el termini
de presentació de so�icituds.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per a l’a-
compliment de les tasques que derivin del nomenament
corresponent.

d) Tenir complerts divuit anys i no excedir l’edat
de jubilació forçosa.

e) No haver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de qualsevol servei de salut o Admi-
nistració pública en els sis anys anteriors a la convo-
catòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exer-
cici de funcions públiques ni, si s’escau, per a la professió
corresponent.

f) En el cas dels nacionals d’altres estats esmentats
en el paràgraf a), no estar inhabilitat, per sanció o pena,
per a l’exercici professional o per a l’accés a funcions
o serveis públics en un Estat membre, ni haver estat
separat per sanció disciplinària d’alguna de les seves
administracions o serveis públics en els sis anys anteriors
a la convocatòria.

2. En les convocatòries de selecció s’ha de reservar
una quota no inferior al 3 per 100 de les places ofertes
a cada servei de salut per ser cobertes entre persones
amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33 per
100, de manera que progressivament s’assoleixi el 2
per 100 dels efectius totals dels serveis de salut con-
vocants, sempre que superin els processos selectius i
que, en el moment oportú, acreditin el grau de disca-
pacitat indicat i la compatibilitat amb l’acompliment de
les tasques i funcions corresponents.

Article 4. Fase de selecció.

1. La selecció per accedir a la condició de personal
estatutari fix a les institucions sanitàries de la Seguretat

Social dels serveis de salut del sistema nacional de salut
s’ha de dur a terme a través de concurs oposició, tal
com es defineix en aquesta Llei, amb caràcter excep-
cional i una única vegada.

1.1 L’oposició consisteix en la realització d’una pro-
va que valori la competència, l’aptitud i la idoneïtat dels
aspirants per a l’acompliment de les funcions corres-
ponents.

En cada convocatòria s’ha d’establir la puntuació míni-
ma per superar l’oposició o cada un dels exercicis.

L’oposició pot ser superada per un nombre d’aspirants
superior al de places convocades.

1.2 En el concurs, al qual únicament es poden pre-
sentar els aspirants que hagin superat l’oposició, es valo-
ren, d’acord amb el barem que estableix l’article 6.3
d’aquesta Llei, els mèrits aportats pels qui superin l’o-
posició, i serveix, juntament amb la qualificació assolida
en l’oposició, per superar la fase de selecció.

2. La superació de la fase de selecció suposa l’ad-
quisició de la situació de personal estatutari en expec-
tativa de destinació. No pot superar la fase de selecció
i, per tant, accedir a la situació de personal estatutari
en expectativa de destinació, un nombre superior d’as-
pirants que el de places convocades.

2.1 Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per expec-
tativa de destinació la situació en la qual estan els aspi-
rants que han superat el concurs oposició, fins que obtin-
guin, si s’escau, una destinació definitiva com a con-
seqüència de la seva participació en la fase de provisió
posterior establerta en el capítol III d’aquesta Llei, sense
perjudici del que disposen l’apartat 4 d’aquest article
i la disposició addicional quarta d’aquesta Llei.

2.2 La situació de personal estatutari en expectativa
de destinació no atorga drets econòmics ni dret en l’a-
compliment d’una plaça com a personal estatutari a les
institucions sanitàries dels serveis de salut del sistema
nacional de salut fins que no s’hagi obtingut plaça defi-
nitiva com a estatutari fix mitjançant la participació i
l’obtenció d’aquesta en la fase de provisió que preveu
el capítol III d’aquesta Llei, sense perjudici del que dis-
posen l’apartat 4 d’aquest article i la disposició addicional
quarta d’aquesta Llei.

2.3 Els qui com a conseqüència de la seva parti-
cipació en la fase de selecció corresponent a més d’una
categoria professional, o si s’escau especialitat, acce-
deixin a la situació de personal estatutari en expectativa
de destinació en més d’una categoria o especialitat,
poden participar únicament en la fase de provisió de
places que estableix el capítol III d’aquesta Llei en una
sola categoria o especialitat, sense perjudici del que dis-
posen l’apartat 4 d’aquest article i la disposició addicional
quarta d’aquesta Llei.

3. El personal que hagi superat la fase de selecció
i accedeixi a la situació d’expectativa de destinació, i
tingui anteriorment la condició d’estatutari temporal i
estigui exercint una plaça a les institucions sanitàries
de la Seguretat Social, ha de continuar ocupant aquella
plaça amb les condicions previstes en la mateixa plaça,
sense perjudici que si s’escau en pugui obtenir una altra
de definitiva com a resultat de la seva participació en
la fase de provisió que estableix el capítol III d’aquesta
Llei.

4. El personal amb nomenament estatutari fix a les
institucions sanitàries de la Seguretat Social dels serveis
de salut del sistema nacional de salut que hagi obtingut
la situació d’expectativa de destinació en la mateixa cate-
goria o en una altra de diferent, ha de continuar exercint
provisionalment la plaça que ocupa fins que obtingui
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definitivament la nova per mitjà de la fase de provisió
que estableix el capítol III d’aquesta Llei, sense perjudici
del que disposa la legislació sobre incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques. En
el cas que com a conseqüència de la seva participació
en la dita fase de provisió no obtingui la plaça corres-
ponent, queda en la situació de servei actiu en la plaça
que tenia amb caràcter fix i en excedència voluntària
per incompatibilitat en la categoria o especialitat adqui-
rida en expectativa de destinació, si aquesta última és
de diferent categoria o especialitat a la que té com a
personal estatutari fix.

Article 5. Coordinació de la fase de selecció.

1. La fase de selecció dels processos extraordinaris
de consolidació d’ocupació que estableix l’article 4 d’a-
questa Llei ha de ser convocada i duta a terme de manera
independent per cada servei de salut, en l’àmbit de les
seves competències respectives. Això no obstant, les
diferents convocatòries dels serveis de salut correspo-
nents a la mateixa categoria o especialitat de personal
s’han de desenvolupar entre si de manera coordinada
i simultània.

2. Als efectes del que estableixen el paràgraf ante-
rior i la fase de provisió establerta en el capítol III d’a-
questa Llei, es crea una comissió de coordinació espe-
cífica per a aquest procés al si del Consell Interterritorial
del sistema nacional de salut, amb participació del Minis-
teri de Sanitat i Consum i, almenys, les comunitats autò-
nomes amb competències de gestió sanitària transfe-
rides que apliquin aquesta Llei.

Article 6. Contingut i barems de la fase de selecció.

1. Per concórrer a la fase de selecció de les con-
vocatòries extraordinàries de consolidació d’ocupació cal
tenir els requisits que estableix l’article 3.1 d’aquesta
Llei.

2. Per a les categories professionals i especialitats
incloses al grup de titulació A, per a les quals és necessari
tenir titulació universitària de grau superior, l’oposició
de la fase de selecció comprèn la realització d’un exercici,
que consisteix en la redacció d’una memòria amb els
continguts següents: anàlisi detallada de les funcions
que s’han d’exercir en la categoria o especialitat a la
qual s’opta, determinació dels coneixements i els mitjans
necessaris per acomplir-les, nivell de responsabilitat, així
com la importància que les funcions que s’han d’exercir
tenen en l’organització. En la resta de categories de per-
sonal, l’exercici ha de versar sobre els procediments pràc-
tics més comuns i habituals utilitzats en la categoria
professional corresponent.

La puntuació màxima que s’adjudica en la fase d’o-
posició és de 100 punts.

3. El concurs de la fase de selecció es valora d’acord
amb el barem següent:

3.1 Experiència professional obtinguda en l’exercici
de llocs de treball de les organitzacions corresponents
com a personal estatutari:

3.1.1 Pels serveis prestats, en qualsevol moment,
a les institucions sanitàries de la Seguretat Social del
servei de salut en la convocatòria del qual es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat a la qual es concursa amb nomenament fix
o temporal: 0,3 punts per mes treballat.

b) En categories del model tradicional, de quota,
de zona o d’urgència, del mateix grup de titulació i, si
s’escau, mateixa especialitat que la categoria en la qual
es concursa amb nomenament fix o temporal: 0,225
punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa amb nome-
nament fix: 0,15 punts per mes treballat.

d) En el model tradicional, de quota, de zona o d’ur-
gència, en diferent categoria i, si s’escau, especialitat
d’aquella en la qual es concursa amb nomenament fix:
0,113 punts per mes treballat.

3.1.2 Pels serveis prestats a les institucions sani-
tàries de la Seguretat Social de serveis de salut diferents
d’aquells en la convocatòria dels quals es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat que aquella en la qual es concursa amb
nomenament fix o temporal: 0,1 punts per mes treballat.

b) En categories del model tradicional, de quota,
de zona o d’urgència, del mateix grup de titulació i, si
s’escau, mateixa especialitat que la categoria en la qual
es concursa amb nomenament fix o temporal: 0,075
punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa amb nome-
nament fix: 0,05 punts per mes treballat.

d) En el model tradicional, de quota, de zona o d’ur-
gència, en diferent categoria i, si s’escau, especialitat
d’aquella en la qual es concursa amb nomenament fix:
0,038 punts per mes treballat.

La màxima puntuació que es pot obtenir per expe-
riència professional és de 45 punts.

3.2 La formació es valora de la manera següent:

3.2.1 Per a les categories professionals del grup de
titulació A:

a) Aspirants que, per obtenir el títol d’especialista,
hagin acomplert el període complet com a metge, far-
macèutic, químic, biòleg o radiofísic hospitalari intern
resident del programa MIR, FIR, QUIR, BIR, RHIR o bé
un període equivalent —a Espanya o a l’Espai Econòmic
Europeu— de formació teòrica i pràctica, a temps complet
en un centre hospitalari i universitari, o en organismes
competents o sota el seu control, participant en la tota-
litat de les activitats i responsabilitats mèdiques del ser-
vei on s’imparteixi la formació, incloses les guàrdies i
havent obtingut a canvi la remuneració apropiada, tot
això de conformitat amb la Directiva 93/16/CEE, de
5 d’abril: 16 punts.

b) Aspirants que per obtenir el títol d’especialista
hagin acomplert un període de formació com a metge
resident, d’acord amb la normativa anterior al Reial
decret 127/1984, d’almenys dos anys de pràctica super-
visada, aprofundint en els aspectes teòrics i pràctics de
l’àrea corresponent a la seva especialitat, després d’haver
superat el període necessari de com a mínim un any
com a metge intern en rotació pels serveis clínics bàsics:
2 punts.

c) Aspirants que per obtenir el títol de medicina de
família i comunitària hagin acomplert el període de for-
mació que estableix el Reial decret 264/1989, apro-
fundint en els aspectes teòrics i pràctics de l’àrea corres-
ponent a la seva especialitat, després d’haver-lo superat:
2 punts.

d) Aspirants que hagin accedit al títol d’especialista
en radiofísica hospitalària per les vies transitòries d’accés
a aquest títol que preveu el Reial decret 220/1997, pel
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qual es crea i es regula l’obtenció del títol de radiofísica
hospitalària: 2 punts.

En els apartats a), b), c) i d) anteriors només es pot
valorar una única modalitat d’obtenció de l’especialitat.

e) Per tesi doctoral, així com per treballs científics
i de recerca directament relacionats amb l’especialitat
es pot obtenir fins a 10 punts com a màxim.

f) Per docència postgraduada impartida en l’espe-
cialitat a la qual es concursa en centres acreditats per
a la docència, 0,5 punts per cada any, fins a 5 punts
com a màxim.

3.2.2 Per a la resta de les categories professionals
dels grups B, C, D i E es valora la formació contínua
o continuada fins a 5 punts com a màxim en la forma
que es determini en les convocatòries corresponents.

4. En cas d’empat en la puntuació total obtinguda
en el concurs oposició, es resol a favor del concursant
que acrediti més temps total de serveis prestats a les
institucions sanitàries de la Seguretat Social dels serveis
de salut. Si persisteix l’empat, es resol a favor de la
millor puntuació en els apartats 3.1.1 i 3.1.2 d’aquest
article i pel seu ordre.

CAPÍTOL III

Fase de provisió del procés de consolidació
d’ocupació

Article 7. Àmbit subjectiu de la fase de provisió.

1. Amb caràcter extraordinari i una única vegada,
els serveis de salut del sistema nacional de salut han
de dur a terme la fase de provisió de places amb les
característiques que estableix aquest capítol III, i les con-
vocatòries s’han de fer per a cada categoria i especialitat.

2. La fase de provisió que estableix el capítol III
d’aquesta llei, l’ha de desenvolupar de manera indepen-
dent cada servei de salut, en l’àmbit de les seves com-
petències respectives, de manera coordinada entre ells.

3. Han de participar obligatòriament en la fase de
provisió a la qual es refereix aquesta Llei els candidats
següents:

a) El personal que, com a conseqüència del procés
de consolidació d’ocupació, hagi obtingut la situació de
personal estatutari en expectativa de destinació que
regula l’article 4.2 d’aquesta Llei. El personal que estigui
en aquesta situació i no participi en la fase de provisió
perd els seus drets, no se li pot adjudicar cap plaça
i perd la situació de personal estatutari en expectativa
de destinació.

b) El personal que estigui en situació de reingrés
provisional ha de participar obligatòriament en la con-
vocatòria corresponent de l’àmbit territorial del servei
de salut on presta serveis. Si qui exerceixi la plaça amb
destinació provisional no l’obté en la fase de provisió,
havent so�icitat totes les convocades en la seva cate-
goria, modalitat i àrea de salut, pot optar per obtenir
una nova destinació provisional en alguna de les places
que resultin vacants com a conseqüència de la resolució
de la fase de provisió o passar novament a la situació
d’excedència voluntària. El reingressat provisional que
no participi en aquesta fase, o no obtingui plaça i no
hagi so�icitat totes les de la seva categoria, modalitat
i àrea de salut, ha de ser declarat d’ofici en situació
d’excedència voluntària.

4. Poden participar voluntàriament en la fase de pro-
visió a la qual es refereix el capítol III d’aquesta Llei
els candidats següents:

a) El personal estatutari amb nomenament fix, en
la mateixa categoria i especialitat que es convoqui, i
que estigui exercint o tingui plaça reservada a les ins-
titucions sanitàries de la Seguretat Social, siguin quines
siguin les administracions públiques de les quals aquella
depèn i sigui quina sigui la data en la qual n’hagi pres
possessió.

b) El personal en situació diferent de la d’actiu i
que no tingui reserva de plaça, sempre que compleixi
els requisits legals i reglamentaris per incorporar-se al
servei actiu l’últim dia de presentació de so�icituds de
la convocatòria respectiva, sense que li sigui exigible
cap termini de permanència en la situació esmentada.

5. Les destinacions obtingudes com a conseqüència
de la participació en la fase de provisió són irrenuncia-
bles.

6. Als efectes d’aquesta llei, es considera un únic
centre de gestió el conjunt de centres sanitaris inclosos
en una mateixa àrea de salut d’atenció especialitzada
o d’atenció primària, tal com es defineixen a l’article
56 de la Llei 14/1986, general de sanitat. Els centres
sanitaris que no estiguin incorporats a una àrea de salut
determinada, o que ho estiguin i disposin d’un òrgan
de direcció propi diferent, si s’escau, de l’àrea de salut
corresponent, també tenen la consideració de centres
de gestió únicament als efectes d’aquesta Llei.

Article 8. Fase de provisió per a les categories i espe-
cialitats del grup de titulació A.

1. D’acord amb el que estableix l’article 7.3, tot el
personal de les categories i especialitats del grup de
titulació A que estigui en expectativa de destinació ha
de participar obligatòriament en la fase de provisió que
estableix aquest article.

2. Les convocatòries d’aquesta fase de provisió
s’han de dur a terme de manera centralitzada en cada
àmbit territorial, si bé l’entrevista a què es refereix l’a-
partat 5 d’aquest article s’ha de fer de manera simultània
per categoria i, si s’escau, especialitat i en cada centre
de gestió.

3. Amb independència que en les so�icituds es
pugui consignar més d’un centre de gestió, els candidats
poden concórrer únicament a l’entrevista en un d’aquests
i, en cas que no s’hi presentin o que concorrin en dife-
rents centres de gestió a més d’una, perden els seus
drets, de conformitat amb el que estableix l’article 7.3.a).

4. En cap cas no es pot assignar un nombre superior
de places que vacants convocades.

5. A més de l’acreditació i la valoració dels mèrits
per serveis prestats, l’activitat científica i investigadora
duta a terme, així com la impartició de docència post-
graduada, la fase de provisió consta de la realització
i la qualificació d’una entrevista per avaluar els diferents
nivells de complexitat en els quals poden exercir les
seves funcions.

6. Finalitzades les entrevistes, el Tribunal Central
que preveu l’article 12 d’aquesta llei ha de publicar el
llistat amb les puntuacions obtingudes, que s’han d’a-
plicar per obtenir plaça en els centres de gestió corres-
ponents definits en les respectives convocatòries dels
serveis de salut.
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Article 9. Barem de la fase de provisió.

Les convocatòries que estableix aquesta llei que es
facin per al desenvolupament de la fase de provisió de
places s’han d’ajustar als barems de valoració de mèrits
següents:

1. Places de les categories i especialitats del grup
de titulació A:

1.1 La valoració de l’entrevista es qualifica amb 30
punts com a màxim.

1.2 La valoració de l’experiència professional en les
organitzacions corresponents, com a personal estatutari
amb nomenament fix o temporal, s’ha d’ajustar al barem
següent:

1.2.1 Pels serveis prestats, en qualsevol moment,
a les institucions sanitàries de la Seguretat Social del
servei de salut en la convocatòria del qual es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat en la qual es concursa: 0,6 punts per mes
treballat.

b) En categories del model tradicional, de quota,
de zona o d’urgència, del mateix grup de titulació i, si
s’escau, mateixa especialitat que la categoria en la qual
es concursa: 0,45 punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,3 punts
per mes treballat.

d) En el model tradicional, de quota, de zona o d’ur-
gència, en diferent categoria i, si s’escau, especialitat
d’aquella en la qual es concursa: 0,225 punts per mes
treballat.

1.2.2 Pels serveis prestats, en qualsevol moment,
a les institucions sanitàries de la Seguretat Social d’altres
serveis de salut diferents d’aquell en la convocatòria del
qual es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat que aquella en la qual es concursa: 0,2 punts
per mes treballat.

b) En categories del model tradicional de quota o
de zona o d’urgència, del mateix grup de titulació i, si
s’escau, mateixa especialitat que la categoria en la qual
es concursa: 0,15 punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,1 punts
per mes treballat.

d) En el model tradicional de quota, de zona o d’ur-
gència, en diferent categoria i, si s’escau, especialitat
d’aquella en la qual es concursa: 0,075 punts per mes
treballat.

El còmput màxim d’antiguitat per serveis prestats és
de 55 punts.

1.3 Altres mèrits:

a) Per tesi doctoral, així com per treballs científics
i de recerca directament relacionats amb la categoria
o especialitat, es pot obtenir fins a 10 punts com a
màxim.

b) Per docència postgraduada impartida en centres
acreditats per a la docència, 0,5 punts per cada any,
fins a 5 punts com a màxim.

2. Places per a les altres categories dels grups de
titulació B, C, D i E:

2.1 Per tenir, en la data de publicació de la con-
vocatòria de provisió, nomenament estatutari fix a les

institucions sanitàries de la Seguretat Social en la
mateixa categoria o, si s’escau, especialitat que aquella
en la qual es concursa:

a) Al servei de salut en la convocatòria del qual es
participa: 60 punts.

b) Als serveis de salut diferents del convocant en
el qual es participa: 20 punts.

2.2 La valoració de l’experiència professional a les
organitzacions corresponents, com a personal estatutari
amb nomenament fix o temporal, s’ha d’ajustar al barem
següent:

2.2.1 Pels serveis prestats, en qualsevol moment,
a les institucions sanitàries de la Seguretat Social del
servei de salut en la convocatòria del qual es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat que aquella en la qual es concursa: 0,3 punts
per mes treballat.

b) En les categories del model tradicional de quota
o de zona o d’urgència, del mateix grup de titulació i,
si s’escau, mateixa especialitat que la categoria en la
qual es concursa: 0,225 punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,15 punts
per mes treballat.

d) En el model tradicional de quota o de zona o
d’urgència, en diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,113 punts
per mes treballat.

2.2.2 Pels serveis prestats a les institucions sani-
tàries de la Seguretat Social dels serveis de salut dife-
rents d’aquell en la convocatòria del qual es participa:

a) En la mateixa categoria professional i, si s’escau,
especialitat que aquella en la qual es concursa: 0,1 punts
per mes treballat.

b) En la categoria del model tradicional de quota,
de zona o d’urgència, en la mateixa categoria profes-
sional i, si s’escau, especialitat que aquella en la qual
es concursa: 0,075 punts per mes treballat.

c) En diferent categoria professional i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,05 punts
per mes treballat.

d) En la categoria del model tradicional de quota,
de zona o d’urgència, en diferent categoria i, si s’escau,
especialitat d’aquella en la qual es concursa: 0,038 punts
per mes treballat.

El còmput màxim d’antiguitat per serveis prestats per
l’apartat 2.2 és de 60 punts. La puntuació obtinguda
a l’apartat 2.2 es pot acumular, si s’escau, a l’aconse-
guida en l’apartat 2.1 d’aquest article.

3. En cas d’empat en la puntuació total obtinguda
en el concurs, es resol a favor del concursant que acrediti
més temps total de serveis prestats a les institucions
sanitàries de la Seguretat Social dels serveis de salut.
Si persisteix l’empat, es resol a favor de la millor pun-
tuació obtinguda en els apartats 1.2 o 2.2 d’aquest arti-
cle, segons la categoria en la qual es participi, i pel seu
ordre.

Article 10. So�icitud de places per a les categories dels
grups de titulació B, C, D i E.

1. Una vegada valorats els mèrits acreditats pels
participants en la fase de provisió, d’acord amb el barem
de l’article 9 d’aquesta llei, els interessats procedents
de la situació d’expectativa de destinació han de so�i-
citar, per ordre de preferència, totes les places ofertes
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en la convocatòria de provisió corresponent. En el cas
de no so�icitar totes les places esmentades, passen a
la situació d’excedència voluntària, sense que es pro-
cedeixi a valorar la seva so�icitud en la fase de provisió
corresponent.

2. El personal amb nomenament estatutari fix que
participi en la fase de provisió, i que no estigui en la
situació d’expectativa de destinació, pot so�icitar la plaça
o les places que consideri convenient, sense que tingui
obligació de demanar-ne un nombre determinat.

CAPÍTOL IV

Convocatòries i tribunals

Article 11. Convocatòries.

1. Les convocatòries del procés extraordinari de
consolidació d’ocupació en les fases de selecció i provisió
s’han de fer en cada àmbit territorial amb caràcter cen-
tralitzat, llevat de la valoració de l’entrevista en la fase
de provisió per a les categories del grup de titulació
A, que l’ha de fer de manera descentralitzada cada centre
de gestió.

2. Les convocatòries que han de regir els processos
s’han d’aprovar, en l’àmbit territorial respectiu, per ordre
del Ministeri de Sanitat i Consum o per disposició de
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, i s’han
de publicar en el butlletí o diari oficial corresponent.
Aquestes convocatòries han de determinar, en la fase
de selecció, els requisits i les condicions que han de
complir els aspirants, el nombre i les característiques
de les places convocades, els terminis de presentació
d’instàncies, la composició dels tribunals i les mesures
de coordinació del desenvolupament de les proves, adre-
çades a assegurar la realització simultània dels exercicis
en els diferents àmbits territorials en termes d’igualtat,
així com la forma en què s’ha de dur a terme la fase
de provisió. Així mateix, les convocatòries han d’establir
el procediment per adjudicar les places que quedin a
resultes, excepte per a les categories del grup de titulació
A, en què cal atenir-se al que disposa la disposició addi-
cional vuitena.

Article 12. Tribunals.

1. Per a la fase de selecció de cada categoria o,
si s’escau, especialitat, s’han de constituir un Tribunal
Central i les comissions delegades dels tribunals de
suport en l’àmbit territorial que es determini en la con-
vocatòria respectiva.

2. En les convocatòries de les categories del grup
de titulació A, el Tribunal Central és l’encarregat de vetllar
pel funcionament adequat de tot el procés i impulsar-lo
en les fases de selecció i provisió. En la fase de provisió,
la valoració de l’entrevista l’ha de dur a terme el centre
de gestió, i s’han de constituir les comissions delegades
de selecció dels tribunals de suport corresponents a
aquest efecte, que han d’elevar al Tribunal Central les
propostes de puntuació atribuïdes a les entrevistes efec-
tuades.

Disposició addicional primera. Participació de les
comunitats autònomes amb competències d’assistèn-
cia sanitària de la Seguretat Social transferida.

Les comunitats autònomes que abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei tinguin transferides les compe-
tències de gestió de l’assistència sanitària de la Seguretat
Social es poden acollir al que disposa la mateixa Llei
si ho consideren convenient a les seves necessitats.

Disposició addicional segona. Concurs de trasllat espe-
cífic per a facultatius especialistes d’àrea a l’Institut
Nacional de la Salut.

1. Amb independència dels processos de selecció
i provisió a què es refereixen els capítols II i III d’aquesta
Llei, en l’àmbit de l’Institut Nacional de la Salut s’estableix
un concurs de trasllat voluntari per al personal facultatiu
especialista d’àrea que, en la data d’expiració del termini
de presentació de so�icituds de la convocatòria d’aquest
concurs, presti serveis com a personal estatutari fix o
en alguna de les situacions que preveuen els apartats a)
i b) del número 4 de l’article 7.

2. Això no obstant, ha de participar obligatòriament
en la convocatòria corresponent el personal que estigui
en situació de reingrés provisional. Si qui exerceixi la
plaça amb destinació provisional no l’obté en aquest
concurs, havent so�icitat totes les convocades en la seva
categoria, modalitat i àrea de salut, pot optar per obtenir
una nova destinació provisional en alguna de les places
que resultin vacants com a conseqüència de la resolució
del concurs o passar novament a la situació d’excedència
voluntària. El reingressat provisional que no participi en
aquest concurs o no obtingui plaça i no hagi so�icitat
totes les de la seva categoria, modalitat i àrea de salut
ha de ser declarat d’ofici en situació d’excedència volun-
tària.

3. La convocatòria d’aquest concurs ha de deter-
minar el nombre de places ofertes per especialitat i cen-
tre de gestió.

4. El barem que s’aplica en aquest concurs de tras-
llat ha de valorar, exclusivament, els serveis prestats a
les institucions sanitàries de la Seguretat Social dels ser-
veis de salut com a personal estatutari amb nomenament
fix o temporal en la mateixa categoria professional i espe-
cialitat que aquella en la qual es concursa; s’atorguen
0,6 punts per mes treballat. L’adjudicació de les places
convocades s’ha de fer d’acord amb la puntuació obtin-
guda i s’ha de produir abans que es publiquin les con-
vocatòries corresponents a la fase de provisió que esta-
bleix l’article 8 d’aquesta Llei.

5. Les places convocades i no adjudicades, així com
les que resultin vacants com a conseqüència d’aquest
concurs de trasllat, i després de l’adjudicació de les resul-
tes, s’acumulen a les convocades en la fase de provisió
que estableix l’article 8 d’aquesta Llei.

6. En tot cas, la presa de possessió dels adjudicataris
d’aquest concurs de trasllat s’ha de fer necessàriament
de manera simultània a la dels qui accedeixin a les places
com a conseqüència de la seva participació en el procés
extraordinari de consolidació d’ocupació que estableixen
els capítols II i III d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. Participació en el procés
dels caps de departament, de servei o de secció amb
accés a la categoria anterior a l’entrada en vigor de
l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 5 de
febrer de 1985.

El personal estatutari facultatiu fix que tingui la cate-
goria de cap de departament, de servei o de secció per-
què hi ha accedit directament abans de l’entrada en
vigor de l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de
5 de febrer de 1985, pot concórrer a la fase de provisió
que preveu el capítol III d’aquesta Llei, en la convocatòria
per a facultatius especialistes d’àrea de l’especialitat
corresponent, en les mateixes condicions que aquests.

Si obtenen plaça en aquesta fase han de ser nomenats
facultatius especialistes d’àrea i perden definitivament
la categoria originària.
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Disposició addicional quarta. Situació del personal en
expectativa de destinació que no obtingui plaça.

El personal estatutari amb caràcter temporal o aquell
altre sense vinculació prèvia amb les institucions sani-
tàries de la Seguretat Social que accedeixi a la situació
d’expectativa de destinació i posteriorment no obtingui
plaça en la fase de provisió que estableix el capítol III
d’aquesta Llei, queda en situació d’excedència voluntària,
sense que s’exigeixi el que disposen l’article 12 de l’Es-
tatut de personal facultatiu, l’article 42 de l’Estatut de
personal sanitari no facultatiu i l’article 33 de l’Estatut
de personal no sanitari, a l’efecte de la necessitat que
transcorri un any per so�icitar el reingrés.

Disposició addicional cinquena. Desenvolupament de
les convocatòries de selecció i provisió una vegada
efectuat el traspàs de l’Institut Nacional de la Salut
a les comunitats autònomes.

1. Les convocatòries de consolidació d’ocupació
efectuades per l’Institut Nacional de la Salut en el seu
àmbit, tant en la fase de selecció com en la de provisió,
s’han de resoldre d’acord amb el procediment que preveu
aquesta Llei, encara que durant el seu desenvolupament
es produeixi el traspàs d’aquesta entitat a les comunitats
autònomes que estiguin pendents d’assumir les com-
petències en matèria de gestió sanitària.

2. En aquest cas, una vegada dutes a terme les
transferències, i sense perjudici de les competències prò-
pies dels tribunals designats en cada convocatòria, s’ha
de constituir una comissió de desenvolupament i segui-
ment, designada pel Ministeri de Sanitat i Consum i en
la qual siguin representades les comunitats autònomes
receptores de la transferència de l’Institut Nacional de
la Salut. Aquesta comissió és l’encarregada de dur a
terme tots els tràmits necessaris per assegurar la con-
tinuïtat de les convocatòries així com el seu acabament,
moment aquest últim que dóna lloc a la seva dissolució.

Disposició addicional sisena. Còmput dels serveis pres-
tats com a atenció continuada.

Als efectes del còmput dels serveis prestats que esta-
bleixen els articles 6 i 9 d’aquesta Llei, al personal de
reforços en atenció primària i al facultatiu d’atenció espe-
cialitzada amb nomenament específic per a la realització
d’atenció continuada —guàrdies mèdiques—, se li reco-
neix un mes complet de serveis prestats, que es calculen
d’acord amb les regles següents:

a) Un mes, o la part que correspongui proporcio-
nalment, per cada cent noranta hores, o fracció, efec-
tuades.

b) Si dins d’un mes natural s’han fet més de cent
noranta hores, només es pot valorar un mes de serveis
prestats, i l’excés d’hores efectuat durant aquell mes
no pot ser aplicat al còmput de serveis prestats establerts
a la regla a) anterior.

Disposició addicional setena. Consolidació d’ocupació
per a altres professionals sanitaris del grup de titu-
lació A.

1. Als aspirants que participin en la fase de selecció
que estableix el capítol II d’aquesta Llei per a les cate-
gories de personal o, si s’escau, especialitats del grup
de titulació A, per a l’acompliment de la qual no s’exigeixi
el títol d’especialista, en la valoració de la formació acre-
ditada no se’ls computa el fet de tenir el títol d’espe-
cialista recollit a les lletres a), b), c) i d) de l’apartat
3.2.1 de l’article 6 d’aquesta Llei.

2. Als professionals sanitaris del grup de titulació
A que prestin els seus serveis, en categories regulades
pels corresponents estatuts de personal, en unitats d’ur-
gència hospitalària, unitats d’admissió i documentació
clínica, o exerceixin llocs en unitats funcionals de recerca
o com a psicòleg clínic o altres de característiques simi-
lars, els és aplicable el sistema de selecció i provisió
que estableixen els capítols II i III d’aquesta Llei, i poden
participar en el procés de consolidació d’ocupació en
les categories existents en la data de publicació de les
convocatòries respectives.

Disposició addicional vuitena. Tancament de la fase de
provisió en les categories i especialitats del grup de
titulació A.

1. Les places no adjudicades o que resultin vacants
una vegada feta la fase de provisió a què es refereix
l’article 8 d’aquesta Llei, i per tal de posar fi al proce-
diment extraordinari de consolidació d’ocupació, s’han
de convocar novament de manera immediata i aplicar-hi
per a la seva provisió el sistema que estableix el mateix
article 8.

2. Si com a conseqüència de la provisió establerta
en el paràgraf anterior encara hi ha places no adjudicades
o vacants, s’han de cobrir de manera centralitzada en
funció de la puntuació obtinguda en aplicació dels apar-
tats 1.2 i 1.3 de l’article 9 d’aquesta Llei.

Disposició addicional novena. Terminis de desenvolu-
pament dels processos establerts en aquesta Llei.

S’estableix, com a termini límit per a la realització
dels processos que derivin d’aquesta Llei, el de divuit
mesos a partir de la publicació de la convocatòria en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició addicional desena. Assignació de places una
vegada efectuada la transferència de l’Institut Nacio-
nal de la Salut a les comunitats autònomes.

En cas que les adjudicacions de les places derivades
dels diferents processos a què es refereix aquesta Llei
tinguin lloc després d’haver-se fet la transferència de
l’assistència sanitària de l’Institut Nacional de la Salut,
correspon a la comissió de desenvolupament i seguiment
a la qual es refereix la disposició addicional cinquena
l’assignació concreta de la plaça, sense perjudici que
la presa de possessió l’efectuï la comunitat autònoma
corresponent.

Disposició addicional onzena. Aplicació de la Llei a l’Ins-
titut Social de la Marina.

Aquesta Llei, llevat del que disposa la disposició addi-
cional tercera, és aplicable a la selecció i provisió de
places de personal sanitari de l’Institut Social de la Mari-
na en el seu àmbit d’aplicació.

Amb aquesta finalitat, s’habilita l’Institut Social de la
Marina per dur a terme, una única vegada i en les
mateixes dates que l’Institut Nacional de la Salut, les
convocatòries extraordinàries de proves selectives que
permetin obtenir la condició de personal estatutari fix
en les categories i especialitats existents en el moment
immediatament anterior a la data de publicació de les
convocatòries, com també per establir un procés extraor-
dinari de provisió de places.

A aquests efectes, les referències que es fan en l’ar-
ticulat d’aquesta Llei a l’Institut Nacional de la Salut s’en-
tenen fetes a l’Institut Social de la Marina, i les que
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es fan al Ministeri de Sanitat i Consum s’entenen refe-
rides al Ministeri de Treball i Afers Socials.

Igualment, les referències d’aquesta Llei al personal
«facultatiu especialista d’àrea» s’entenen fetes al «per-
sonal facultatiu especialista», al qual no és aplicable el
que disposa la disposició addicional segona.

Disposició addicional dotzena. Garanties dels procedi-
ments.

Les convocatòries dels procediments de selecció i
provisió a què es refereix aquesta Llei, així com les seves
bases, l’actuació dels tribunals i tots els actes adminis-
tratius que en derivin poden ser impugnats pels inte-
ressats en els casos i en la forma que preveuen amb
caràcter general les normes reguladores del procediment
administratiu i de la jurisdicció contenciosa administra-
tiva.

Disposició addicional tretzena. Còmput dels serveis
prestats en règim laboral.

Els serveis prestats amb contracte laboral, amb caràc-
ter fix o temporal, en les categories de personal que
regula l’Estatut jurídic de personal mèdic, de personal
sanitari no facultatiu i personal no sanitari al servei de
les institucions sanitàries de la Seguretat Social, als efec-
tes d’aquesta Llei tenen la consideració de prestats com
a personal estatutari fix o temporal, en la categoria
respectiva.

Disposició addicional catorzena. Serveis prestats pel
personal d’assistència pública domiciliària.

Els serveis prestats a la Seguretat Social, en l’àmbit
de l’atenció primària, pel personal d’assistència pública
domiciliària, a efectes dels barems que preveu aquesta
Llei, tant en la fase de selecció com en la de provisió,
equivalen als prestats en les categories que els corres-
ponguin.

Disposició addicional quinzena. Termini de presentació
de so�icituds.

Als efectes que estableix aquesta Llei, en l’àmbit de
l’Institut Nacional de la Salut el termini de presentació
de so�icituds per participar en la fase de selecció de
les convocatòries del procés extraordinari de consoli-
dació d’ocupació és de quinze dies hàbils.

Disposició transitòria primera. Personal facultatiu que
està en tràmit d’obtenir el títol de metge especialista.

El personal facultatiu que en la data d’entrada en
vigor d’aquesta Llei estigui tramitant l’obtenció del títol
de metge especialista, d’acord amb el procediment
excepcional que regula el Reial decret 1497/1999, de
24 de setembre, i acreditant-ho prèviament, pot parti-
cipar en el procés de consolidació d’ocupació de l’es-
pecialitat respectiva que estableix el capítol II d’aquesta
Llei. En el cas que els aspirants hagin superat aquest
últim, l’accés a la situació d’expectativa de destinació
i, si s’escau, l’obtenció d’una plaça mitjançant la seva
participació en la fase de provisió que regula el capítol
III d’aquesta Llei, únicament tenen efectes si prèviament
s’ha resolt el procediment i, si s’escau, s’ha obtingut
el títol de metge especialista que estableix el Reial decret
1497/1999.

Disposició transitòria segona. Personal que està en trà-
mit d’obtenir el títol d’especialista en radiofísica hos-
pitalària.

El personal que en la data d’entrada en vigor d’a-
questa Llei estigui tramitant l’obtenció del títol d’espe-
cialista en radiofísica hospitalària, d’acord amb el que
estableixen el Reial decret 220/1997, de 14 de febrer,
i l’Ordre de 12 de juny de 1998, per la qual es regulen
les vies transitòries d’accés al títol, i acreditant-ho prè-
viament, pot participar en el procés de consolidació d’o-
cupació de l’especialitat respectiva que estableix el capí-
tol II d’aquesta Llei. En el cas que els aspirants hagin
superat aquest últim, l’accés a la situació d’expectativa
de destinació i, si s’escau, l’obtenció d’una plaça mit-
jançant la seva participació en la fase de provisió que
regula el capítol III d’aquesta Llei, únicament tenen efec-
tes si prèviament s’ha resolt el procediment i, si s’escau,
s’ha obtingut el títol de metge especialista que estableix
el Reial decret 220/1997.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari
de la Llei.

L’Estat i les comunitats autònomes poden aprovar,
en l’àmbit de les seves competències respectives, totes
les disposicions reglamentàries que siguin necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Aplicació de la Llei 30/1999,
de 5 d’octubre, de selecció i provisió de places de
personal estatutari dels serveis de salut.

1. Per al desplegament i l’execució del que preveu
aquesta Llei és aplicable la Llei 30/1999, de 5 d’octubre,
de selecció i provisió de places de personal estatutari
dels serveis de salut, amb les excepcions següents: arti-
cles 5 —llevat de l’apartat 8, que continua vigent—, 6,
8, 10 i 11. Així mateix, amb rang reglamentari, també
és aplicable el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener,
llevat dels articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31,
32, 33 i 34.

2. Aquesta Llei té caràcter temporal i, en conse-
qüència, la seva vigència finalitza una vegada culminat
el procediment excepcional que regula.

Disposició final tercera. Absència de cost addicional.

L’aplicació i el desplegament d’aquesta Llei no supo-
sa, en cap cas, increment de costos.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 21 de novembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern en funcions,

MARIANO RAJOY BREY


