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Característiques generals de la convocatòria MIR 2016/2017 

Aquest any s'han convocat 6.325 places per a la formació mèdica especialitzada. 

Per cobrir aquestes places hi ha hagut 13.441 sol·licituds (2,1 

sol·licituds/plaça) i finalment s'han presentat a l'examen 12.294 metges (1,9 

presentats/plaça). S’han adjudicat 6.324 places ja que una plaça ha quedat 

deserta. El número de places convocades ha estat lleugerament superior que els 

dos anys anteriors (6.097 el 2015-16 i 6.079 el 2014-5). El 6% (390 candidats) 

dels 6.324 que han obtingut plaça no es presentava per primera vegada 

(anomenats recirculants, gràfic 1). La proporció de recirculants ha estat molt 

inferior que l’any 2014-5 (25%) i similar a la de l’any 2015-6 (8%).  

 

Gràfic 1. Aspirants adjudicataris de plaça 2016-2017.  
 

 
Font d’informació: Servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada (maig 2017) 
 
 
Aquest any, el punt de tall mínim de la nota de l'examen (el 35% del promig de les 

10 millors notes (592,2) ha estat de 69 punts. Tal com es pot observar al gràfic 2 

tant el punt de tall mínim com la nota del millor aspirant han estat més altes que 

en convocatòries anteriors. Enguany, la nota de tall ha deixat fora de la 

possibilitat d’accedir a la tria de plaça a 1.745 metges, un 14,2% dels examinats. Al 

final, 10.549 metges han optat a les 6.324 places i, per tant, han obtingut plaça un 

51,4% dels presentats. Si només tenim en compte els procedents d’universitats 

espanyoles (8.672 metges) la proporció dels que s’han quedat sense plaça és del 

34,6% (2.997 metges). 
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Gràfic 2.  Evolució de notes i mitjanes de les darreres convocatòries1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb les primeres 4.000 assignacions es van esgotar 18 especialitats. A la taula 1 

es descriuen les especialitats que es van esgotar primer (en verd), amb el número 

amb el que es va donar la darrera plaça i les especialitats que es van començar 

a triar més tard (en vermell) amb el primer número que es van assignar. Igual que 

en les edicions anteriors (204-15 i 2015-16),  les 3 especialitats que s’han esgotat 

més ràpidament han estat dermatologia, cirurgia plàstica i cardiologia.   
  

1 La puntuació total individual de l’examen MIR és la suma de la prova de respostes múltiples (90%) i de la 
valoració del seu expedient acadèmic (10%). Cada pregunta correcta es multiplica per 3 i les preguntes 
incorrectes resten 1 punt. La puntuació final de l’examen s’obté multiplicant per 90 la valoració individual de 
l’examen de cada aspirant i es divideix el producte per la mitjana dels resultats dels 10 millors exàmens de la 
convocatòria d’aquest any. 
La puntuació final del barem s’obté multiplicant per 10 la valoració particular de l’expedient de cada aspirant i 
es divideix el producte per la mitjana dels resultats dels 10 millors expedients la convocatòria d’aquest any. 
La puntuació total del MIR és la suma de la puntuació final de l’examen i del barem (expedient) amb quatre 
decimals. 
L’adjudicació de les places es fa seguint l’ordre de major a menor puntuació total individual de cada aspirant. 
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Taula 1. Llistat de les 6 especialitats que es van esgotar primer (en verd) en 

l'assignació de places del MIR 2016-2017, amb el número amb el que es va donar 

la darrera plaça i de les 5 especialitats que es van començar a triar més tard (en 

vermell), amb el número que es va donar la primera. 
 

 

 
Font d’informació: http://simeg.org/distribucion-de-las-peticiones-de-plazas-mir-en-2017/ (recuperat el 
20/07/17) 
 

El 64,9% dels metges que es van presentar eren dones. Dins dels 500 primers 

aspirants el 51,2% són dones. 

 

Per comunitats, dintre de les 4.000 primeres assignacions, es van esgotar el 71,4% 

de les places de Madrid, el 63,9% de les places de Catalunya, el 59,9 % de les 

places d'Andalusia i el 65,1% de les places de la Comunitat Valenciana. Aquestes 

4 comunitats disposaven d’un 60% de les places convocades.  

 

Places preferides Places  Darrera 

Dermatologia 83  1090 

Cirurgia Plàstica 35  1121 

Cardiologia 159  1817 

 Neurologia 123  2433 

Aparell digestiu 148  2485 

 Cirurgia pediàtrica 22  3194 

Places menys sol·licitades    

Anàlisis clínics 18  7530 

Medicina preventiva 62  7532 

Bioquímica clínica 4  7633 

Medicina familiar 1690  7753 

Medicina treball 49  7759 
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http://simeg.org/distribucion-de-las-peticiones-de-plazas-mir-en-2017/


 

Per províncies, dintre de les 4.000 primeres assignacions Madrid és la província 

amb el major número de places elegides (885, 71,4% de les ofertades), seguida de 

Barcelona (553, 67,9%), València (258, 72,3%), Sevilla (164, 68,6%), Biscaia (137, 

75,7%) i Múrcia (121, 60,5%). I pel que fa a les províncies catalanes, dintre de les 

4.000 primeres assignacions Barcelona esgota el 67,9% de les seves places (814), 

Lleida el 52,4% (42), Girona el 49,1% (57) i Tarragona el 41,4% (87).   
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Resultats dels alumnes graduats a la UdG 2010-2016 

Dels 86 alumnes de la Facultat de Medicina de la UdG que s’han presentat a 

l’examen, el 100% l’ha superat (en front del 85,8% del total al MIR) (vegeu taula 

2). Dels que han aprovat, un 76,7% (el 84,6% el 2014 i el 94% el 2015) han 

obtingut una plaça d'especialista. El 2 3 , 3 %  (enfront del 15,4% del 2014-15 i 

del 14,1% del 2015-16) restant, tot i que podien optar a plaça, no l'han 

acceptat. La millor posició d e l s  g r a d u a t s  d e  l a  F a c u l t a t  d e  

M e d i c i n a  d e  l a  U d G  ha estat la 101 i la més baixa la 7510. Entre els 

1.000 primers s'han situat 10 estudiants i entre els 4.000 primers, 33 estudiants. 
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Taula 2. Distribució per universitats dels resultats de l’examen de la proba 
selectiva 2016-2017.  

 

 

Admitidos 
a examen 

Presentados 
a examen 

% sobre 
admitidos Nota de corte Con plaza 

adjudicada 

 
   Superan % sobre 

presentados  

UNIV. GERONA 87 86 98,90% 86 100,00% 66 

UNIV. INTERNAC. DE CATALUNYA 73 73 100,00% 73 100,00% 49 

UNIV. FRANCISCO DE VITORIA (Madrid) 40 40 100,00% 40 100,00% 29 

UNIV. NAVARRA 263 247 93,90% 244 98,80% 189 

UNIV. AUTONOMA MADRID 267 256 95,90% 252 98,40% 209 

UNIV. EUROPEA DE MADRID 125 125 100,00% 123 98,40% 76 

UNIV. CARDENAL HERRERA C.E.U. (V) 48 48 100,00% 47 97,90% 24 

UNIV. OVIEDO 216 191 88,40% 186 97,40% 137 

UNIV. REY JUAN CARLOS 106 105 99,10% 102 97,10% 83 

UNIV. CASTILLA-LA MANCHA 180 174 96,70% 169 97,10% 134 

UNIV. ALFONSO X EL SABIO 61 59 96,70% 57 96,60% 33 

UNIV. COMPLUTENSE MADRID 541 509 94,10% 491 96,50% 388 

UNIV. BARCELONA 329 313 95,10% 301 96,20% 255 

UNIV. POMPEU FABRA 54 53 98,10% 51 96,20% 42 

UNIV. SAN VICENTE MARTIR (V) 148 148 100,00% 142 95,90% 89 

UNIV. CANTABRIA 154 143 92,90% 137 95,80% 94 

UNIV. SAN PABLO CEU (MADRID) 115 111 96,50% 106 95,50% 66 

UNIV. ROVIRA I VIRGILI (REUS) 154 147 95,50% 140 95,20% 91 

UNIV. AUTONOMA BARCELONA 395 383 97,00% 364 95,00% 271 

UNIV. VALLADOLID 272 256 94,10% 243 94,90% 177 

UNIV. ZARAGOZA 427 394 92,30% 372 94,40% 273 

UNIV. MURCIA 295 283 95,90% 267 94,30% 209 

UNIV. SALAMANCA 310 283 91,30% 264 93,30% 169 

UNIV. LLEIDA 141 133 94,30% 124 93,20% 82 

UNIV. VALENCIA 450 406 90,20% 377 92,90% 280 

UNIV. SANTIAGO DE C. 503 464 92,20% 429 92,50% 294 

UNIV. GRANADA 452 415 91,80% 384 92,50% 248 

UNIV. LAS PALMAS 197 186 94,40% 172 92,50% 97 

UNIV. SEVILLA 564 521 92,40% 479 91,90% 300 

UNIV. MIGUEL HDEZ. (AL) 219 205 93,60% 188 91,70% 134 

UNIV. PAIS VASCO 375 362 96,50% 332 91,70% 279 

UNIV. ALCALA DE HENARES 204 177 86,80% 162 91,50% 120 

UNIV. CORDOBA 283 265 93,60% 236 89,10% 144 

UNIV. MALAGA 347 327 94,20% 290 88,70% 165 

UNIV. LA LAGUNA (TENERIFE) 254 240 94,50% 212 88,30% 118 

UNIV. EXTREMADURA 253 231 91,30% 201 87,00% 125 

UNIV. CADIZ 346 313 90,50% 269 85,90% 136 

TITULO EXTRANJ. UNIV. COMUNITARIAS 194 165 85,10% 119 72,10% 60 

TITULO EXTRANJ. UNIV. NO 
COMUNITARIAS 4.006 3.457 86,30% 2.318 67,10% 589 

 
      

TOTALES 13.448 12.294 91,40% 10.549 85,80% 6.324 

Font d’informació:  Servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada en mayo de 2017  
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La UdG en comparació amb altres universitats 

En primer lloc cal destacar que la Facultat de Medicina de la UdG és una de les 3 

úniques facultats que obtenen una taxa de superació de l’examen MIR del 100%, 

és a dir, tots els estudiants han superat la prova. 

 

Per fer una comparació entre universitats, es calcula el percentatge 

d'estudiants que cada universitat col·loca en les posicions superiors al percentil 

73 (grup fort), quants estudiants col·loca entre el percentil 73 i 27 (grup mig) i 

quants per sota del percentil 27 (grup feble). En aquesta convocatòria, on s'han 

examinat 12.294 metges, el percentil 73 seria el número 3.031 (grup fort del 1 al 

3.031), el percentil feble seria el número 8.196 (grup mig del 3.031 al 8.196 i 

grup feble del 8.196 al 11.227).  

 

La UdG ha situat el 34,9% dels estudiants en el grup fort (42% i 38,2% el 2014-

15 i  2015-16, respectivament), el 61,6 % en el grup mig (58% i 60,3% el 2014-15 i  

2015-16, respectivament) i 3,5% en el grup feble (0% i 1,5% el 2014-15 i  2015-16, 

respectivament), situant-se entre les 18 millors universitats. En aquest sentit la 

UdG es comporta com una de les millors Universitats atès que és la que té la 

proporció més baixa d’estudiants en el grup feble (taula 3). 
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Gràfic 4. Distribució per universitats i grups dels resultats de l’examen dels 
aspirants mèdics de la proba selectiva 2016-2017 en funció del grup (fort, mig o 
feble). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font d’informació: http://sis.msssi.es/fse/ResumenGeneral/ResumenGenConv.aspx?MenuId=CE-
00&SubMenuId=CE-03&cDocum=56 (recuperat el 20/07/17) 
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Els estudiants de la UdG i les places de Girona 
 

Els graduats de la UdG han triat Girona en 20 ocasions. A Girona s'han ofert 

56 places en total. Això vol dir que un 35,7% de les places gironines les han 

ocupades estudiants de la UdG. Si tenim en compte que els estudiants 

Gironins han ocupat només un 10,4% del total de places del MIR, es pot veure 

clarament la preferència pels centres de Girona. 
 

La millor plaça de les assignacions fetes a Girona, l'ha obtingut una estudiant 

de la UdG amb la plaça 101 que ha escollit la plaça del servei de neurologia de 

l’hospital Josep Trueta.  
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Característiques i condicionants de l'informe 
 

Aquest informe s'ha realitzat amb  dades que encara no són oficials i per 

això encara susceptibles de canvis. Les fonts d'informació han estat els llistats de 

la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la informació 

proporcionada pels mateixos alumnes i informes del Servicio de Gestión de la 

Formación Sanitaria Especializada. 
 

Per altra banda, no coneixem les dades d'una part dels estudiants, la qual 

cosa podria fer modificar els resultats finals. 

Per tot això, aquest informe te un caràcter provisional. 
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Fonts consultades per a l’elaboració de l’informe 
• Curso MIR Asturias (2017). La puntuación del Mir.

http://www.curso-mir.com/el-examen-mir/puntuacion-del-MIR.html

(recuperat el 22/09/17) 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2017). 

Resumen General de la convocatoria 2016-2017 de 

Formación Sanitaria Especializada

http://sis.msssi.es/fse/ResumenGeneral/ResumenGenConv.aspx?MenuId 

=CE-00&SubMenuId=CE-03&cDocum=56

(recuperat el 20/07/17)

• Romeo Ladero, José Maria (2017). Mirentrelazados.

https://gangasmir.blogspot.com.es/ 

• Sindicato Médico de Granada (2017). Distribución de las

peticiones de Plazas MIR en 2017

http://simeg.org/distribucion-de-las-peticiones-de-plazas-mir-en-

2017/

(recuperat el 20/07/17)
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