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REUS

La nit de Nadal 
va deixar cinc 
episodis més 
de crema de 
contenidors
Abans de mitjanit al Barri 
Fortuny i després, al 
centre de la ciutat. P7

El sou net d’un metge resident 
sense guàrdies és inferior al 
d’una caixera de supermercat
ESTUDI Segons un estudi, els MIR de l’ICS a Catalunya cobren un 920 
euros mensuals nets als que han d’afegir les hores de guàrdia. P2

TARRAGONA

Tarragona 
és la capital 
espanyola amb 
els taxis més 
cars
La segueixen Sant 
Sebastià i Girona, segons 
un estudi de FACUA. P4

ESPORTS
Jesús Perera, Marc 
Martínez i Quintillà 
estan a l’agenda del 
Nàstic. P13

AVUI

Els vuit Retaules Vivents mostren a la 
població reusenca el naixement de Crist
REUS En la seva 24a edició, els protagonistes van tornar a realitzar un recorregut 
des de la Creació fins a la visita al Taller de Natzaret. P9

Un dels Retaules Vivents en el qual es pot apreciar de fons la gran quantitat de gent que l’observava.
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Silvia Jiménez
«La majoria de metges que ate·
nen al servei d’urgències són 
metges interns residents (MIR)
En teoria no poden signar altes 
mèdiques, però ho estan fent, 
si no hi és el metge adjunt. Als 
centres d’assistència primària els 
MIR passen consulta, igual que 
els adjunts», d’aquesta manera 
resumeix la doctora Mireia Gar·
cia Villarrubia, vocal de metges 
en formació del Col·legi de Met·
ges de Tarragona, bona part de 
la tasca i les responsabilitats que 
assumeixen els MIR als hospitals 
de la demarcació de Tarragona, 
però, en general, a tot Catalunya.

Catalunya es troba entre les 
quatre comunitats autònomes 
de tot l’Estat on aquests metges 
interns residents (MIR) cobren 
menys: una mitjana de 920 euros 
nets al mes, sense guàrdies. És 
el que cobren els MIR dels hos·
pitals de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) a Tarragona: Hospital 
Joan XXIII, Hospital Pius de Valls 
i Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa. Aquesta xifra es comú a 
Andalusia, Cantabria i Castella i 
Lleó, segons l’estudi realitzat pel 
Centro de Estudios del Sindica·
to Médico de Granada. El caixer 
o caixera sense cap experiència 
d’una cadena de supermercats lí·
der en vendes al país cobra  1.050 
euros nets al mes. 

Per realitzar aquesta feina es 

requereix una formació mínima, 
però per aconseguir la residèn·
cia cal haver estudiat Batxilerat 
amb bona nota, aconseguir una 
bona puntuació a les proves de 
Selectivitat, estudiar sis anys a la 
universitat i, per últim, preparar, 
durant un any l’exàmen MIR.

 Fer guàrdies pot fer que 
aquestes nòmines millorin però 
en pocs casos recompensa les 
grans exigencies de formació i 
responsabilitat que aquests met·

ges assumeixen a diari.  Amb una 
vuitantena d’hores extres al mes, 
un resident pot arribar a cobrar 
1.518 euros. Les guàrdies a Cata·
lunya, tot i que ocupen un nivell 
mitjà a la taula de salaris com·
paratius de tot l’Estat, s’han vist 
reduïdes notablement amb les 
retallades aplicades pel Govern.

«Als hospitals de l’ICS han tret 
hores de guàrdia. Abans un MIR 
podria arribar a fer entre 5 o 6, 
però ara s’han reduït a 3 ó 4. El 

preu de l’hora de guàrdia oscil·
la, però a Catalunya són de 12,02 
euros en dies laborals i 13,59 en 
festius. Les guàrdies dels festius 
són de 24 hores i les dels dies 
laborables, de 16 hores», explica 
Garcia Villarrubia.

Tot i així, les retallades en 
matèria de sanitat han fet que 
els metges interns residents  re·
alitzin més hores de les que re·
alment cobren: «Ara, els metges 
que inicien la guàrdia a les tres 

de la tarda no comencen a cobrar 
fins a les set de la tarda.»

 «Legalment, un MIR és un 
intern que està en formació 
però que també dóna servei. El 
programa contempla que es van 
adquirint responsabilitats amb 
els anys. En el cas dels de primer 
any, aquests no poden donar 
l’alta a pacients si no estan su·
pervisats per un adjunt, sempre 
hi ha d’haver algú al darrera que 
revisi la feina. Però la realitat és 

que molts MIR estan fent guàr·
dies, treballen a urgències i si es 
queden sols a les nits ho fan». 
– explica Garcia– D’altra banda, 
aquests residents també estan 
fent substitucions i sempre hau·
rien de tenir algú al costat perquè 
se suposa que són metges en for·
mació. Però la dinàmica obliga 
a que aquests metges prenguin 
decisions, treballem segons 
l’assaig·error, però, és clar, estem 
treballant amb persones», pun·
tualitza.

Un resident de cinquè any, 
cobra uns 1.264 euros mensuals 
nets sense guàrdies. D’altra ban·
da, entre l’any 2009 i el 2012, els 
residents que no fan guàrdies, 
han patit tot un seguit de reta·
llades que es tradueixen directa·
ment en la pèrdua d’entre 1.378 
euros per any (el 6,9%) i 3.072 
euros/any (el 13,7%) molt per 
sobre de professionals d’altres 
categories del seu mateix nivell 
retributiu, segons l’esmentat es·
tudi. 

En el cas de Tarragona –que 
segueix la tendència del conjunt 
de Catalunya– els metges resi·
dents han perdut un 11,5% del 
salari net anual entre el 2009 i el 
2012; el que es tradueix en 1.867 
euros anuals.

Pèrdua en la formació
La càrrega de responsabilitats va 
en detriment de les hores de for·
mació que hauria de tenir aquest 
col·lectiu. «Cada cop és més difí·
cil seguir el cursos que s’impar·
teixen», explica la vocal.

A la baixa retribució que per·
cep aquest col·lectiu cal sumar 
les baixes perspectives de trobar 
feina. «Molts MIR es plantegen 
marxar a l’estranger. Així, els 
diners que s’han destinat en for·
mar a residents a Catalunya no 
reverteix en el sistema, perquè 
acaben marxant», finalitza.

LABORAL

Un MIR de primer any cobra 920 
euros nets mensuals sense guàrdies
Aquests metges arrodoneixen la nòmina fent guàrdies, però aquestes s’han reduït notablement

Andalusía
Aragó
Asturies
Balears
Canaries
Cantabria
Castella i Lleó
Castella-La Manxa
Catalunya
Extremadura
Galícia
Madrid 
Múrcia
Navarra
País Basc
Rioja
València
Ceuta i Melilla

Resident 1r any Resident 2on any Resident 3er any Resident 4art any Resident 5è any

920 982 1.192 1.059 1.302 1.136 1.412 1.213 1.5221.103 
924 986 1.198 1.064 1.309 1.141 1.420 1.219 1.5301.109 

996 1.058 1.290 1.135 1.401 1.213 1.512 1.290 1.6221.201 

920 982 1.192 1.059 1.302 1.136 1.412 1.213 1.5221.103 

931 993 1.198 1.071 1.309 1.149 1.420 1.227 1.5301.109 

927 989 1.198 1.067 1.309 1.145 1.420 1.223 1.5301.109 

931 993 1.198 1.070 1.309 1.147 1.420 1.225 1.5301.109 

942 1.017 1.198 1.085 1.309 1.177 1.420 1.237 1.5301.109 

931 993 1.198 1.070 1.309 1.145 1.420 1.225 1.5301.109 

931 993 1.198 1.071 1.309 1.149 1.420 1.227 1.5301.109 

1.036 1.098 1.354 1.175 1.465 1.252 1.575 1.329 1.6851.266 

920 982 1.192 1.059 1.302 1.136 1.412 1.213 1.5221.103 

920 982 1.192 1.059 1.302 1.136 1.412 1.213 1.5221.103 

1.176 1.256 1.504 1.355 1.643 1.454 1.783 1.553 1.9221.393 

973 986 1.198 1.064 1.309 1.141 1.420 1.219 1.5301.178 

1.036 1.089 1.277 1.171 1.390 1.251 1.502 1.328 1.6151.187 

1.702 1.773 2.079 1.860 2.190 1.948 2.301 2.036 2.4121.991 
963 1.031 1.261 1.113 1.379 1.196 1.497 1.278 1.6151.165 

Netes Brutes Netes Brutes Netes Brutes Netes Brutes Netes Brutes

Tabla 1: Retribucions mensuals netes i brutes de residents sense guàrdies el 2012


