
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE SLT/323/2013, de 18 de desembre, per la qual es regula el procés d'integració voluntària com a
personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i
llevadors titulars que prestin serveis a l'Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera
destinació.

El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional
de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions (BOE núm. 98, de 24.4.2012), introdueix a
l’article 10, apartat quatre, una nova disposició addicional, la setzena, en la Llei 55/2003, de 16 de desembre,
de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en la qual regula la integració del personal
funcionari dels serveis sanitaris locals al servei d’institucions sanitàries públiques com a personal estatutari fix.

En concret, aquesta nova disposició estableix que els metges, practicants i llevadors titulars dels serveis
sanitaris locals que prestin els seus serveis com a metges generals, practicants i llevadors dels serveis de
salut, i la resta del personal funcionari sanitari que presti els seus serveis en institucions sanitàries públiques,
disposen d’un termini de fins al 31 de desembre de 2013 per integrar-se en els serveis de salut com a personal
estatutari fix, sense perjudici dels drets consolidats. Amb aquesta finalitat, es preveu que les comunitats
autònomes han d’establir els procediments oportuns i que, en cas que aquest personal opti per romandre en
actiu en la seva situació actual en els cossos i escales en què tingui la condició de personal funcionari, les
comunitats autònomes l’han d’adscriure a òrgans administratius que no pertanyin a les institucions sanitàries
públiques, de conformitat amb les bases dels processos de mobilitat que es puguin articular amb aquesta
finalitat.

Escau tenir present que aquest article 10, apartat quatre, ha estat objecte d’un criteri interpretatiu fixat per la
Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat-Administració de la Comunitat Autònoma del País Basc
en el sentit que el termini que es fixa, el 31 de desembre, ho és perquè els funcionaris afectats o bé optin
voluntàriament per integrar-se com a personal estatutari en les institucions sanitàries de titularitat pública
adscrites a cadascun dels serveis de salut o que en depenen, i efectivament s’hi integrin, o bé optin per
romandre en actiu en la seva actual situació, en els cossos i les escales en què tenen la condició de funcionaris.
En aquest últim cas, la comunitat autònoma ha d’adscriure aquest personal a òrgans administratius que no
pertanyin a les institucions sanitàries públiques, conforme a les bases dels processos de mobilitat que es
puguin articular amb aquesta finalitat, les quals poden establir que l’adscripció s’ha de realitzar quan hi hagi
places vacants (Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local,
per la qual es publica l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat-Administració de la
Comunitat Autònoma del País Basc en relació amb el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions, publicada al BOE núm. 56, de 6.3.2013).

En aquest sentit, en l’àmbit de l’Administració sanitària catalana, l’única institució sanitària pública afectada –
enteses les institucions sanitàries públiques com a institucions assistencials– per la disposició addicional
setzena de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut és l’Institut Català de la Salut, per la
condició d’hereu i gestor originari dels centres assistencials transferits per l’extint Institut Nacional de la Salut
(INSALUD) i com a única institució pública sanitària que té personal estatutari.

És per aquest motiu que el personal que resta afectat per la disposició addicional setzena de l’Estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut és el personal funcionari pertanyent als cossos de metges, practicants
i llevadores titulars, com a col·lectius que van passar a prestar els seus serveis a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya com a conseqüència dels processos de transferències de competències de l’Estat en
matèria de salut, concretament a l’Institut Català de la Salut, com a institució que va assumir les competències
assistencials que duia a terme l’INSALUD a Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat, a fi de complir el que estableix l’esmentada disposició addicional setzena de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, mitjançant la
present Ordre es regula el procés d’integració voluntària com a personal estatutari fix de l’Institut Català de la
Salut dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i llevadors titulars que prestin serveis a l’Institut
Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera destinació.
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D’acord amb les atribucions que m’han estat conferides per l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i regim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 39.3 de
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular el procés d’integració, amb caràcter voluntari, amb la condició de
personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i
llevadors titulars que prestin serveis a l’esmentat Institut o que hi hagin tingut la darrera destinació.

 

Article 2

Àmbit d’aplicació

2.1 El personal funcionari de carrera dels cossos de metges, practicants i llevadors titulars que presti serveis a
l’Institut Català de la Salut o que hi hagi tingut la darrera destinació, sigui quina sigui la situació administrativa
en què es trobi, pot optar per integrar-s’hi en la categoria equivalent del règim del personal estatutari de
conformitat amb l’article 4 d’aquesta Ordre.

2.2 Els funcionaris de carrera dels cossos a què fa referència el punt 2.1 d’aquest article que, tot i tenir el dret
a optar a ser personal estatutari no en facin ús mitjançant la presentació de la sol·licitud a què fa referència
l’article 5.1 d’aquesta Ordre, resten en la condició de personal funcionari sanitari APD del cos o escala en què
tinguin aquesta condició, d’acord amb el règim jurídic i retributiu que els sigui aplicable.

Aquests funcionaris seran adscrits a òrgans administratius que no pertanyin a l’Institut Català de la Salut,
conforme a les bases dels processos de mobilitat que s’articulin quan hi hagi places vacants.

En aquest darrer cas, aquests funcionaris han de continuar realitzant, transitòriament, les mateixes funcions
d’assistència sanitària i salut pública que desenvolupen actualment i en les condicions de prestació de serveis,
de dedicació i retributives que són vigents.

 

Article 3

Requisits per a la integració

3.1 Es pot integrar en les categories estatutàries equivalents el personal funcionari de carrera dels cossos a
què fa referència l’article 2 que reuneixi els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos de metges, practicant o llevadors titulars.

b) Tenir el nomenament com a funcionari de carrera en un cos del mateix grup de classificació o nivell de
titulació en la categoria de personal estatutari en què se sol·licita la integració, de conformitat amb l’article 4
de la present Ordre.

c) Prestar serveis a l’Institut Català de la Salut o tenir-hi la darrera destinació.

d) Complir la resta de requisits per tenir la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut,
d’acord amb el que estableix l’article 30.5 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

3.2 Els requisits exigits s’han de complir i mantenir durant tot el procediment d’integració i fins a l’expedició
del nomenament com a personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

 

Article 4

Categories d’integració

El personal objecte d’integració ha de desenvolupar les funcions corresponents a les categories estatutàries en
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què sol·licita la integració.

A aquests efectes, les categories d’integració són les següents:

 

Categoria d’origen 
(personal funcionari)

Categoria d’integració 
(personal estatutari)

Metge/essa titular Facultatiu/iva especialista

Llevador/a Diplomat/ada especialista

Practicant titular Diplomat/ada sanitari/ària

 

Article 5

Procediment d’integració

5.1 Inici.

El procediment d’integració s’inicia mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada, que es publica
annexa a la present Ordre.

Els personal interessat ha de presentar la seva sol·licitud d’integració en la categoria equivalent del règim de
personal estatutari en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la present Ordre.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut i s’han de presentar,
preferentment, a les corresponents unitats de registre de l’Institut Català de la Salut, sense perjudici del que
disposa l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

5.2 Instrucció.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, s’ha de requerir la persona interessada perquè en un termini de
10 dies hàbils l’esmeni en els termes que li siguin indicats, amb l’advertiment que si així no ho fa es
considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, en els termes dels articles 71 i 42 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5.3 Resolució.

5.3.1 La persona titular de la Direcció Gerència de l’Institut Català de la Salut, en el termini d’1 mes comptador
des del finiment del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, resol motivadament si la integració
és o no és procedent, i en el primer cas determina la categoria estatutària en la qual resulta integrada la
persona interessada i la data d’efectivitat de la integració.

5.3.2 L’opció d’integració en la condició de personal estatutari només es pot denegar pels motius següents:

a) Presentar la sol·licitud fora de termini.

b) No reunir els requisits exigits per l’article 3 de la present Ordre.

5.3.3 La integració implica un nomenament com a personal estatutari sanitari fix de l’Institut Català de la
Salut, amb única prestació de serveis assistencials sota la dependència i vinculació d’aquest Institut, amb
subjecció al règim jurídic, de prestació de serveis i dedicació i retributiu del personal estatutari, i amb efectes
del dia en què es produeix la integració.

Al personal integrat que, amb anterioritat, percebi retribucions brutes en còmput anual superiors a les
corresponents al lloc de treball que ocupi en la condició de personal estatutari fix se li ha de reconèixer un
complement personal i transitori de caràcter absorbible consistent en la diferència entre la totalitat de les
retribucions anteriors i les que li corresponguin com a personal estatutari, de conformitat amb les previsions
que estableixi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici pressupostari
corresponent.

5.3.4 El personal integrat provinent d’una situació administrativa diferent de la de servei actiu ha de ser
declarat en la situació administrativa que es correspongui amb la situació administrativa d’origen, de
conformitat amb la normativa estatutària.
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Disposició final

 

Única

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de desembre de 2013

 

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

 

 

Annex

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

(13.352.028)
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 1 

 
 
 
Sol·licitud d’integració voluntària com a personal estatutari fix de l’Institut Català de la Salut dels 
funcionaris dels cossos de metges, practicants i llevadors titulars que prestin serveis a l’Institut Català 
de la Salut o que hi hagin tingut la darrera destinació  
 
Dades del procés d’integració 
 
Ordre SLT/323/2013, de 18 de desembre: Procediment d’integració voluntària com a personal estatutari 

fix de l’Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos 
de metges, practicants i llevadors titulars que prestin serveis a 
l’Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera 
destinació. 

 
Data del DOGC:   
 
Identificació de la persona aspirant 
 
DNI/NIE/passaport:   
 
Nom: 
 
Cognoms: 
 
Data de naixement:                                         Home           Dona  Telèfon: 
 
Nacionalitat: 
 
Adreça:                       Codi postal: 
 
Localitat:        Província: 
 
Adreça electrònica:  
 
Cos/categoria actual  
 
 
 
Categoria de l’Institut Català de la Salut a la qual sol·licita integrar-se (vegeu l’annex) 
 
 
 
Lloc i data 
 
Signatura 
 
 
Direcció Gerència 
Institut Català de la Salut 
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 2 

 
 
 

 
 
Annex 

 
Taula d’equivalències d’acord amb l’article 4 de l’Ordre d’integració voluntària com a personal 
estatutari fix de l’Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges, practicants i 
llevadors titulars que prestin serveis a l’Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera 
destinació  

 
 
 
 
 

Categoria d’origen 
(personal funcionari) 

Categoria d’integració 
(personal estatutari) 

Metge/essa titular 
 

Facultatiu/iva especialista 

Llevador/a 
 

Diplomat/ada especialista 

Practicant titular 
 

Diplomat/ada sanitari/ària 
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