
COMUNICAT DE METGES DE CATALUNYA I EL CONSELL DE 
COL·LEGIS DE METGES DE CATALUNYA SOBRE LES 

CONDICIONS DE JUBILACIÓ DELS FACULTATIUS 

Els principals representants de les metgesses i metges catalans, preocupats davant la situació 
actual pel que fa a les condicions en les quals es jubila el personal mèdic a l’estat espanyol, 
volem manifestar: 

1) Davant la jubilació en els propers cinc anys de prop d’un 20% dels professionals 
mèdics actualment en actiu, creiem que l’Administració no està planificant el seu relleu 
generacional adequadament. Ni les places MIR són suficients, ni les ofertes d'ocupació 
pública arriben per cobrir la necessitat cada vegada més gran de professionals. A 
banda,  les condicions laborals, retributives i de desenvolupament professional que 
s'ofereixen als facultatius són molt lluny de les dels països del nostre entorn. Per això, 
la clau no és només crear llocs de treball, sinó fer-los atractius, estimulants i 
competitius. 

2) Per altra banda, creiem que les condicions en què es jubilen actualment els metges 
són comparativament pitjors que les d’altres colꞏlectius que tenen una consideració 
especial pel que fa a l’accés a la jubilació i al càlcul de les quantitats a percebre com a 
pensió. Així, considerem que les hores extres i les guàrdies mèdiques s’haurien de 
tenir en compte a efectes de cotització i haurien de servir per avançar l'edat del retir o 
per augmentar l'import de la pensió. De la mateixa manera, creiem que la professió 
mèdica, com altres, també hauria de comptar amb mecanismes compensadors per les 
condicions de risc que suposa el seu exercici, i que, cas que els facultatius allarguin 
voluntàriament la seva vida laboral més enllà de l'edat de jubilació legalment establerta, 
aquest esforç també s’hauria de veure recompensat amb millores professionals i de 
condicions de treball.  

Per tot això, en el marc de l’actual situació demogràfica, instem les administracions a cercar 
solucions amb les institucions i entitats representants del colꞏlectiu mèdic. Així mateix, fem 
una crida a la resta d’organitzacions representatives del colꞏlectiu mèdic a nivell estatal a unir 
esforços i actuar de manera coordinada perquè la jubilació dels facultatius gaudeixi de 
condicions dignes i reconeixedores dels serveis prestats a la societat espanyola al llarg de 
diverses dècades. 

Barcelona, 20 de gener de 2022 


