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ANNEX IV

Condicions de formació dels metges
especialistes

1. La formació que permeti obtenir un diploma,
un certificat o un altre títol de metge especialista
ha de respondre, com a mínim, a les condicions
següents:

a) Amb el compliment i la validació, previs, de
sis anys d’estudis en el marc del cicle de formació
de metge, amb les condicions esmentades en l’an-
nex III.

b) Rebent un ensenyament teòric i pràctic.
c) Desenvolupant una formació a temps com-

plet i sota el control de les autoritats o els orga-
nismes competents.

d) Portant a terme la formació en un centre
universitari, en un centre hospitalari i universitari
o, si s’escau, en un establiment sanitari autoritzat
amb aquest fi per les autoritats o els organismes
competents.

e) Realitzant la formació en llocs específics
reconeguts per les autoritats competents.

f) Participant personalment, com a metge can-
didat a especialista, en la totalitat de les activitats
mèdiques dels serveis, incloses les guàrdies, i en
les responsabilitats dels serveis de què es tracti.

g) Dedicant a aquesta formació pràctica i teò-
rica tota la seva activitat professional durant tota
la setmana de treball i durant tot l’any.

h) Rebent una retribució adequada.

2. La concessió d’un diploma, certificat o un
altre títol de metge especialista se subordina a la
possessió d’un dels diplomes, certificats o altres
títols de metge.

3. La durada mínima de les formacions espe-
cialitzades esmentades tot seguit no han de ser
inferiors a les que s’especifiquen en cada cas:

Cinc anys: cirurgia general, neurocirurgia, medi-
cina interna, urologia, ortopèdia, cirurgia plàstica
reparadora, cirurgia toràcica, cirurgia pediàtrica,
cirurgia dels vasos, cirurgia maxi�ofacial.

Quatre anys: ginecologia obstetrícia, pediatria,
medicina de les vies respiratòries, cardiologia, apa-
rell digestiu, neurologia, reumatologia, psiquiatria,
biologia clínica, radiolodiagnòstic, oncologia radio-
teràpica, farmacologia, microbiologia bacteriologia,
anatomia patològica, química biològica, immuno-
logia, geriatria, malalties renals, hematologia i
hemoteràpia, medicina nuclear, neurofisiologia,
medicina preventiva i salut pública.

Tres anys: anestèsia reanimació, oftalmologia,
otorinolaringologia, endocrinologia i nutrició, reha-
bilitació, estomatologia, dermatovenereologia,
a�ergologia.

4553 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret 239/2000,
de 18 de febrer, pel qual s’estableix el pro-
cediment per a la regularització d’estrangers
que preveu la disposició transitòria primera
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espa-
nya i la seva integració social. («BOE» 59,
de 9-3-2000.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
239/2000, de 18 de febrer, pel qual s’estableix el pro-

cediment per a la regularització d’estrangers que preveu
la disposició transitòria primera de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 43, de 19 de
febrer de 2000, i en el suplement número 4, de 6 de
març de 2000, en llengua catalana, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 474, 2a columna, tercer paràgraf, línia 6a,
on diu: «... d’asil la petició dels quals hagi estat ...»; ha
de dir: «... d’asil la petició dels quals estigui en tràmit
o hagi estat ...».

A la pàgina 475, 1a columna, article 2, apartat 2,
línia 4a, on diu: «... jurídic i procediment administratiu
comú,...»; ha de dir: «... jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,...».

A la pàgina 476, 1a columna, article 4, apartat 5,
segon paràgraf, 4a línia, on diu: «... l’apartat 3r ...»; ha
de dir: «... l’apartat 1, paràgraf 3r ...».

MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

4698 REIAL DECRET 348/2000, de 10 de març,
pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció
dels animals en les explotacions ramaderes.
(«BOE» 61, de 11-3-2000.)

El Parlament Europeu, en la Resolució de 20 de febrer
de 1987, sobre la política relativa al benestar dels ani-
mals de cria, va instar la Comissió a presentar propostes
de normatives comunitàries que incloguin els aspectes
generals de la cria d’animals en explotacions ramaderes.

La declaració número 24, annexa a l’Acta final del
Tractat de la Unió Europea, invita les institucions euro-
pees i els estats membres a tenir plenament en compte,
en elaborar i aplicar la legislació comunitària, especial-
ment en l’àmbit de la política agrària comuna, les exi-
gències de benestar dels animals.

El Conveni europeu de 10 de març de 1976, ratificat
per Espanya mitjançant l’Instrument de 21 d’abril
de 1988, recull les normes mínimes sobre protecció d’a-
nimals en explotacions ramaderes.

La Unió Europea, com a conseqüència que tots els
estats membres hagin ratificat el Conveni europeu de
protecció dels animals en explotacions ramaderes, l’ha
aprovat i dipositat l’instrument d’aprovació corresponent.

La Unió Europea, seguint les recomanacions del Par-
lament Europeu i la invitació de la Declaració número 24
del Tractat de la Unió Europea, i atès que, com a part
contractant, té l’obligació d’aplicar els principis establerts
en el Conveni de protecció dels animals en explotacions
ramaderes, ha adoptat la Directiva 98/58/CE, que inclou
els principis de provisió d’estabulació, menjar, aigua i
cures adequades a les necessitats fisiològiques i eto-
lògiques dels animals, d’acord amb l’experiència adqui-
rida i els coneixements científics.

D’aquesta manera, es pretén la protecció dels animals
en les explotacions ramaderes, com també evitar dis-
torsions en el desenvolupament de la producció i pro-
piciar el bon funcionament de l’organització del mercat
d’animals.


