
Salut/     
Oficina de Residències de Barcelona 
 

Nota aclaridora: Pèrdua de vigència el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre 
 

El passat 9 de maig va perdre la seva vigència el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel 
SARS-CoV-2 i per tant ha canviat el marc legal estatal que donava cobertura a part de la 
normativa autonòmica excepcional relacionada amb els recursos humans que afecten 
els sectors de la Salut i el Social. 
Atès que la Resolució SLT 2734/2020, ha deixat de ser vigent amb la finalització de l’estat 
d’alarma, la contractació excepcional del col·lectiu de professionals que es relacionen a 
l’esmentada normativa es veu afectada de la següent forma: 
 
1. A partir del 9 de maig no es poden fer noves contractacions. 
2. Els contractes signats fins el 8 de maig de 2021, tenen la durada que en aquests 
s’estableixi, tot i que aquesta sigui posterior a la fi de l’estat d’alarma. 
3. Els contractes no es poden prorrogar ni en el cas que així es prevegi expressament en 
els mateixos. 
4. Els contractes que estiguin en pròrroga poden esgotar aquesta. 
5. Es recomana que els contractes, la vigència dels quals finalitzi abans del 9 de maig, no 
siguin prorrogats si no que es procedeixi a la formalització d’un nou contracte, si així fos 
convenient, atenent l’exposat en el punt 3. 
 
CASUÍSTICA: 
- Un contracte iniciat el 30 d'octubre de 2020 per 1 any de durada, acaba el 30 d'octubre 
de 2021. 
- Un contracte iniciat el 8 de maig de 2021, per 1 any de durada, acaba el 8 de maig de 
2022. 
- Un contracte iniciat el 30 de novembre de 2020, per 6 mesos de durada, acaba el 30 
de maig de 2021. 
- Un contracte finalitzat el 3 de maig, i prorrogat per 3 mesos, arribat el 9 de maig té en 
vigència el període de pròrroga, la qual podrà ser esgotada fins el 3 d'agost. 
- Es recomana que si un contracte finalitzat poc abans del 9 de maig, el qual tingui 
acordada pròrroga, no s'apliqui aquesta sinó que es faci un nou contracte pel termini 
d'1 any. 
- Els contractes que ja tingui prevista una durada d'1 any, no poden tenir acordada cap 
pròrroga, doncs el termini màxim de durada autoritzat és de 12 mesos (pròrrogues 
incloses). 
 
 
 
 
 
Barcelona, 16 de juny de 2021 


