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ROTACIÓ LLIURE 

 
 
Els residents PIR i IIR tenen inclòs en el seu programa del Ministeri la possibilitat d'efectuar una rotació de 
lliure disposició. En el cas dels MIR està contemplat en el seu quart any, sigui en el trajecte A o B. 
 
La rotació lliure pot presentar les següents variacions: 
 

 Rotar per algun servei d’ IPM que no estigui inclòs en el programa obligatori. 

 Ampliar una rotació del programa obligatori per la qual es tingui un especial interès. 

 Rotar per un servei d'un altre hospital o centre, nacional o estranger. 

 

En tots els casos, el resident haurà de consensuar-ho amb el seu tutor i és necessari que es consideri 
adequat dins del seu programa formatiu. 
 
 
PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR UNA ROTACIÓ EXTERNA 
 
Amb la finalitat d'agilitar el procés, és recomanable que el resident i el tutor hagin contactat prèviament 
amb el centre de destí per poder concretar les possibles dates. 
 
A REALITZAR PEL RESIDENT I EL SEU TUTOR 
 
1)  Emplenar tots els camps del “Formulari de sol·licitud de rotació externa” i signar-lo. 
2)  Lliurar el “Formulari de sol·licitud de rotació externa” a la Unitat Docent. No es pot lliurar 

el formulari si no té tots els camps emplenats i està signat pel resident i el seu tutor. 
 
 
A REALITZAR PER LA UNITAT DOCENT 
 
1) Inclusió de la petició en l'ordre del dia de la següent reunió de la Comissió de Docència. 
2) Comunicar al resident la resolució de la Comissió. 

En cas de ser aprovada, la Unitat Docent enviarà una carta a la Comissió de Docència del 
centre de destí (o, en cas de no tenir aquesta comissió, al responsable del centre)   sol·licitant la 
seva autorització per escrit. 

3) Una vegada es disposi de l'autorització del centre de destí, emplenarà el “Formulari de sol·licitud 
de rotació lliure” de la Subdelegació General d’Ordenació i Desenvolupament Professional (SGODP) 
i s'enviarà a aquest organisme. 

4) Comunicar al resident la resolució de la SGODP. 
En cas que la SGODP doni el vistiplau, se li ha de facilitar una còpia al resident perquè la lliuri en el 
centre de destí. 


