
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107  Dilluns 3 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL
6960 Reial decret 459/2010, de 16 d’abril, pel qual es regulen les condicions per al 

reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers d’especialista en 
ciències de la salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea.

L’article 18 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions 
sanitàries, estableix que el Govern, a proposta del Ministeri de Sanitat i Política Social ha 
d’establir els supòsits i procediments per al reconeixement a Espanya de títols d’especialista 
obtinguts en estats no membres de la Unió Europea, preveient que el reconeixement dels 
títols esmentats ha de tenir efectes professionals.

En compliment del que disposa la Llei esmentada i del que preveu la disposició 
transitòria tercera del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i 
classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es despleguen determinats aspectes 
del sistema de formació sanitària especialitzada, que estableix el termini d’un any per 
portar a terme el desplegament esmentat, es dicta aquest Reial decret amb el qual es 
pretén donar resposta a la situació de la societat actual que es caracteritza per un alt nivell 
de mobilitat dels professionals sanitaris, no només en el marc de la Unió Europea, sinó 
també dels procedents d’altres països no comunitaris que volen exercir en el nostre sistema 
sanitari per raons de la índole més variada.

Entre les notes més característiques d’aquest Reial decret es pot destacar el seu 
objectiu general conforme el procediment de reconeixement professional de títols 
estrangers no vagi en detriment dels alts nivells de qualitat aconseguits tant a Espanya 
com en els altres estats membres de la Unió Europea en la formació d’especialistes. És 
per això que un aspecte destacat d’aquest procediment ha de ser, no només la ineludible 
comparació entre la formació adquirida al país d’origen i la que atorga el programa espanyol 
de l’especialitat de què es tracti, sinó també la comprovació que els títols estrangers, el 
reconeixement professional dels quals es pretén, compleixen en el cas de professions 
harmonitzades, com són les de metge especialista (44 especialitats) i la de llevadora, els 
requisits mínims de formació fixats a aquests efectes per la Unió Europea en la Directiva 
2005/36/CE, de 7 de setembre de 2005, que ha estat transposada a través del Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la 
Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement 
de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l’exercici de la professió 
d’advocat.

En la mateixa línia de garantir la qualitat dels títols reconeguts, el procediment que 
regula aquesta norma preveu que l’interessat no només ha de demostrar documentalment 
l’equivalència de la formació adquirida a l’estranger amb la requerida a Espanya, sinó que, 
en tot cas, és necessari verificar que aquesta formació ha comportat l’adquisició de les 
competències inherents a l’exercici professional de l’especialitat que correspongui, a través 
d’un període d’exercici professional en pràctiques o de formació complementària, en tots 
dos casos avaluats, que s’han de portar a terme en estreta col·laboració amb les comunitats 
autònomes, atès que el Sistema Nacional de Salut és el primer interessat en el fet que els 
professionals que s’incorporin a les seves organitzacions tinguin un adequat nivell de 
competència professional que garanteixi el dret a la salut dels ciutadans i el bon funcionament 
de les institucions sanitàries.

El procediment que regula aquest Reial decret també ha pres en consideració la 
importància que tenen en les prestacions assistencials els aspectes comunicatius amb els 
usuaris, amb altres professionals i amb les organitzacions sanitàries que integren el 
Sistema Nacional de Salut. Aquest objectiu es compleix mitjançant l’acreditació prèvia, si 
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s’escau, del coneixement de l’espanyol i a través dels períodes d’exercici professional en 
pràctiques o de formació complementària, que es preveuen en el procediment de 
reconeixement i que es destinen, entre d’altres, a aquesta finalitat.

Sobre aquest Reial decret n’han emès informe els ministeris d’Educació, de Política 
Territorial, d’Afers Exteriors i Cooperació, de Treball i Immigració, d’Economia i Hisenda, 
de Defensa, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la Comissió de Recursos Humans 
del Sistema Nacional de Salut, en la qual estan representades, entre d’altres, les conselleries 
de sanitat/salut de les diferents comunitats autònomes.

Així mateix, aquesta norma s’ha sotmès a informe de les organitzacions col·legials de 
metges, farmacèutics, psicòlegs, infermers, químics, biòlegs i físics, dels òrgans assessors 
dels ministeris de Sanitat i Política Social i d’Educació en matèria de formació sanitària 
especialitzada, de les associacions del sector i del Fòrum Marc per al Diàleg Social a què 
es refereix l’article 11 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal 
estatutari dels serveis de salut.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i Política Social, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 16 d’abril de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular les condicions i el procediment per 
reconèixer els títols estrangers d’especialista obtinguts en estats no membres de la Unió 
Europea, els efectes professionals inherents al corresponent títol espanyol d’especialista 
en ciències de la salut.

2. Només són objecte de reconeixement els títols estrangers que habilitin per a 
l’exercici d’alguna de les especialitats que es detallen a l’annex I del Reial decret 183/2008, 
de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut 
i es despleguen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

Així mateix està inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret el reconeixement 
d’efectes professionals als títols d’especialista o de llevadora expedits per un Estat membre 
de la Unió Europea, quan l’interessat, tot i no ser nacional de l’esmentat estat, estigui en 
possessió d’un títol d’especialista expedit per aquest.

3. La resolució favorable al reconeixement d’efectes professionals al títol d’especialista 
obtingut en un Estat no membre de la Unió Europea en els termes previstos en aquest 
Reial decret atorga els mateixos drets i obligacions professionals que el títol espanyol 
d’especialista i és requisit imprescindible per a l’exercici, per compte propi o d’altri, de la 
professió d’especialista de què es tracti a Espanya.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del que preveuen les normes 
aplicables a l’exercici de les professions sanitàries regulades que resultin d’aplicació; del 
que disposa la normativa en matèria d’estrangeria i immigració respecte a la situació 
jurídica dels estrangers a Espanya, i del que preveu l’article 30 del Reial decret 183/2008, 
de 8 de febrer, respecte a les estades formatives temporals autoritzades a graduats i 
especialistes estrangers en ciències de la salut de països amb els quals Espanya hagi 
subscrit convenis de col·laboració cultural.

Article 2. Exclusions.

Estan exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma:

a) El reconeixement dels títols estrangers d’especialista que abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret hagin estat reconeguts o homologats o a un títol espanyol 
d’especialista.

b) Les sol·licituds de reconeixement formulades per nacionals d’estats membres de 
la Unió Europea respecte a títols d’especialista o de llevadora obtinguts en els mateixos 
estats, que s’han de resoldre pel procediment regulat per al reconeixement dels títols 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 107  Dilluns 3 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 3

esmentats en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 
2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

c) Les sol·licituds de reconeixement formulades per nacionals d’estats membres de 
la Unió Europea respecte a títols estrangers d’especialista o llevadora expedits per tercers 
països i reconeguts per un altre Estat membre, que s’han de resoldre pel procediment que 
regula el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, sempre que el seu titular acrediti 
complir els requisits d’experiència professional i de formació previstos a l’article 6.2.

Article 3. Requisits previs i sol·licitud.

1. Els qui sol·licitin el reconeixement d’efectes professionals als títols estrangers 
d’especialista que regula aquest Reial decret han d’acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol espanyol, o si s’escau de la resolució d’homologació o 
reconeixement de títol estranger que, segons el que preveu l’annex I del Reial decret 
183/2008, de 8 de febrer, es requereix a Espanya per accedir a la formació especialitzada 
corresponent al títol d’especialista el reconeixement professional del qual se sol·licita.

Queden exceptuats del que preveu el paràgraf anterior els sol·licitants del reconeixement 
professional del títol de llevadora expedit en un país extracomunitari, quan l’accés a la 
formació esmentada s’hagi produït per via d’accés directe amb formació específica de 
llevadora en els termes que preveu el paràgraf segon de l’article 4.2.b).

b) Posseir un títol estranger d’especialista que tingui caràcter oficial al país en el qual 
s’ha obtingut i que habiliti en el mateix país per a l’exercici professional de l’especialitat, el 
reconeixement professional de la qual se sol·licita.

c) Que la formació especialitzada conduent a l’obtenció del títol estranger de què es 
tracti s’ha realitzat en un centre universitari, un centre hospitalari docent o, si s’escau, un 
centre sanitari acreditat per aquesta finalitat.

d) Acreditar de manera detallada la formació especialitzada cursada per l’interessat 
per obtenir el títol estranger d’especialista, la seva durada, temps de dedicació a la mateixa 
formació, i especificar si la formació ha tingut caràcter retribuït i, si s’escau, l’experiència 
professional adquirida al país en el qual s’ha obtingut el títol de què es tracti, a fi de 
comparar les competències adquirides pel sol·licitant i les que s’adquireixen a Espanya a 
través del corresponent títol d’especialista.

El que s’ha exposat abans s’entén sense perjudici que l’interessat acrediti, així mateix, 
la formació complementària, l’experiència docent, investigadora, les publicacions i altres 
mèrits que posseeixi.

e) Els nacionals d’Estats la llengua oficial dels quals no sigui l’espanyol, n’han 
d’acreditar un coneixement suficient.

f) Que el sol·licitant estigui habilitat per a l’exercici de l’especialitat de què es tracti per 
no estar inhabilitat per sentència judicial o sanció administrativa ferma.

Els qui estiguin inhabilitats no poden sol·licitar el reconeixement durant el temps que 
duri la inhabilitació.

g) L’interessat que ja hagi sol·licitat el reconeixement d’efectes professionals d’un 
títol estranger d’especialista, d’acord amb aquest Reial decret, i hagi obtingut una resolució 
desfavorable, no pot sol·licitar novament el reconeixement d’aquest títol fins que hagin 
transcorregut almenys dos anys des de la data de la dita resolució.

2. Els requisits que s’esmenten a l’apartat anterior s’han d’acreditar de manera fefaent 
en els termes previstos en els annexos I, II i III d’aquest Reial decret. Els documents 
expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica o mitjançant postil·la del 
Conveni de l’Haia i, si s’escau, s’han d’acompanyar de traducció jurada.

3. La sol·licitud s’ha d’ajustar al model oficial i instruccions que conté l’annex I. A la 
sol·licitud s’hi han d’adjuntar els documents acreditatius del que preveuen els apartats 
anteriors, així com els altres documents que s’esmenten al dit annex.
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Així mateix es pot accedir al model de sol·licitud i instruccions abans esmentats, a 
través de la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política Social:

http://www.msc.es/profesionales/formación/recoTitulosExtra.htm

Article 4. Iniciació, instrucció i impuls del procediment.

1. El procediment de reconeixement professional s’inicia mitjançant sol·licitud dels 
interessats, dirigida al ministre de Sanitat i Política Social, segons el model oficial abans 
esmentat.

Les sol·licituds s’han de presentar en suport de paper en el Registre general del 
Ministeri de Sanitat i Política Social, o en qualsevol dels registres dels serveis perifèrics 
d’aquest Ministeri, o en els llocs previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici de la presentació de 
sol·licituds per via electrònica davant el Registre electrònic del Ministeri de Sanitat i Política 
Social, amb subjecció al que preveu la normativa que regula l’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

2. La Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política 
Social, una vegada formalitzades les sol·licituds ha d’emetre informe de comprovació 
prèvia conforme els títols estrangers que es refereixin a professions de metge especialista 
i de llevadora, la formació de les quals està harmonitzada a escala europea, garanteixen 
complir els requisits mínims de formació que exigeix el Reial decret 1837/2008, de 8 de 
novembre, en els termes següents:

a) En cas que el reconeixement del títol estranger se sol·liciti per a l’exercici de la 
professió de metge especialista es requereix que els aspirants acreditin complir les 
condicions mínimes de formació establertes a l’article 37 o, si s’escau, a l’article 40 (quan 
el reconeixement sol·licitat es refereixi a l’especialitat de medicina familiar i comunitària) 
del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.

b) En cas que el reconeixement de títol estranger se sol·liciti per a l’exercici de 
l’especialitat d’infermeria obstetricoginecològica (llevadora), els requisits mínims esmentats 
han de consistir en una formació com a llevadora a temps complet de, com a mínim, dos 
anys o 3.600 hores, subordinada a la possessió prèvia d’un títol d’infermer, o en una 
formació de llevadora de quatre anys a temps complet, quan el títol estranger de llevadora 
acrediti una formació d’educació superior obtinguda per via directa, sense necessitat 
d’haver conclòs prèviament els estudis relatius a la professió d’infermer.

La formació de llevadora en els dos supòsits s’ha de referir, com a mínim, al programa 
que figura en el punt 5.5.1 de l’annex V.5 del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, i 
l’ha d’avaluar el Comitè d’Avaluació en l’exercici de les funcions atribuïdes en aquest Reial 
decret.

c) Si l’informe de comprovació prèvia previst en els anteriors paràgrafs a) i b) resulta 
positiu, ha de prosseguir el procediment traslladant les sol·licituds al Comitè d’Avaluació a 
què es refereix l’article següent.

En el supòsit que el dit informe sigui negatiu, s’ha de dictar resolució motivada en els 
termes previstos a l’article 14, que posa fi al procediment.

3. La Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política 
Social, com a òrgan encarregat de la instrucció i impuls dels procediments de reconeixement 
que regula aquest Reial decret, pot sol·licitar, d’ofici o a proposta dels qui hi intervenen, la 
documentació complementària o informes que es considerin necessaris per a l’adequada 
tramitació i resolució dels expedients.

Article 5. El Comitè d’Avaluació. Creació, composició i règim de funcionament.

1. Es crea el Comitè d’Avaluació per al reconeixement d’efectes professionals a títols 
estrangers d’especialista, com a òrgan assessor adscrit a la Direcció General d’Ordenació 
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Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció, del Ministeri de 
Sanitat i Política Social, que ha d’exercir les funcions que s’esmenten a l’article 6.

2. L’esmentat Comitè l’integren el subdirector general d’Ordenació Professional del 
Ministeri de Sanitat i Política Social, o persona en qui delegui, que ha d’assumir-ne la 
presidència; vuit vocals que han de tenir els seus respectius suplents, nomenats pel 
director general d’ordenació professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta 
Inspecció del Departament esmentat, a proposta de les entitats que s’esmenten a l’apartat 
3 d’aquest article i un secretari, amb veu i sense vot, designat entre els funcionaris adscrits 
a l’esmentada Subdirecció General d’Ordenació Professional.

El nomenament dels vocals té una durada de quatre anys sense perjudici de la seva 
pròrroga pel mateix període de temps o de la seva renovació, en qualsevol moment, quan 
ho proposi la comissió, organització o departament que va proposar-ne la designació.

Així mateix, el director general d’Ordenació Professional, Cohesió del Sistema Nacional 
de Salut i Alta Inspecció, del Ministeri de Sanitat i Política Social, per resolució motivada i 
escoltat prèviament el Comitè d’Avaluació, pot acordar la remoció de tots els vocals o 
d’una part, per manifest incompliment de les obligacions assumides com a membres del 
Comitè o de les seves normes de funcionament.

3. Els vocals del Comitè d’Avaluació i els seus respectius suplents han de ser 
especialistes en ciències de la salut, i els ha de designar el director general d’Ordenació 
Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció, del Ministeri de 
Sanitat i Política Social de la manera següent: dos, a proposta del director general; tres, a 
proposta de la Comissió Tècnica Delegada de la Comissió de Recursos Humans del 
Sistema Nacional de Salut, elegits per la Comissió esmentada entre els seus vocals que 
representen les conselleries/departaments de sanitat/salut de les diferents comunitats 
autònomes; dos, a proposta de la Comissió Permanent del Consell Nacional d’Especialitats 
en Ciències de la Salut, i un, a proposta de l’organització col·legial que correspongui en 
funció del títol universitari que s’exigeixi per accedir a Espanya al títol d’especialista de què 
es tracti.

Les entitats proposants dels membres del Comitè d’Avaluació i els òrgans directius 
dels centres on prestin serveis n’han de facilitar l’assistència a les reunions del Comitè.

Per a la realització de les seves funcions, el Comitè d’Avaluació ha de comptar amb la 
col·laboració d’assessors amb veu i sense vot, proposats per les comissions nacionals de les 
diferents especialitats en ciències de la salut. Aquests assessors els ha d’elegir el subdirector 
general d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social, entre els proposats 
per les esmentades comissions, segons el grup d’especialitats al qual pertanyin els expedients 
de reconeixement objecte d’anàlisi en la sessió del Comitè de què es tracti.

Als únics efectes de la determinació del grup al qual s’han d’adscriure els assessors 
que proposin les diferents comissions nacionals, les especialitats en ciències de la salut 
que es detallen a l’annex I del Reial decret 183/2008, de 8 febrer, es classifiquen en sis 
grups, segons s’especifica a l’annex IV d’aquest Reial decret.

Així mateix, a més dels assessors abans esmentats, el Comitè d’Avaluació pot sol·licitar 
la col·laboració d’altres assessors, amb veu i sense vot, proposats per organitzacions 
científiques o professionals del sector.

4. El Comitè d’Avaluació s’ha de reunir prèvia convocatòria del seu president, almenys 
amb una periodicitat mensual.

En el que no preveu aquest Reial decret, el funcionament del Comitè d’Avaluació s’ha 
adequar al règim previst per als òrgans col·legiats en el capítol II, del títol II, de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

Article 6. Comitè d’Avaluació. Funcions.

1. Són funcions del Comitè d’Avaluació:

a) Analitzar, en tots els supòsits de reconeixement, es refereixin o no a professions 
amb la formació harmonitzada en la Unió Europea, l’expedient adjunt a cada sol·licitud per 
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determinar, a la vista dels continguts i durada de la formació, de l’experiència professional 
adquirida al país en el qual s’ha obtingut el títol i altres mèrits al·legats i acreditats pel 
sol·licitant a través del seu expedient professional, el grau d’equivalència qualitativa i 
quantitativa existent entre la formació adquirida i la que atorga el títol espanyol de 
l’especialitat que es correspon amb el reconeixement professional sol·licitat, i a aquests 
efectes s’ha de tenir en compte el programa espanyol de l’especialitat de què es tracti, 
vigent en el moment de presentar la sol·licitud de reconeixement, a l’empara del que preveu 
aquest Reial decret.

L’anàlisi de l’expedient ha de concloure amb l’emissió d’un dels informes proposta que 
s’esmenten a l’article 8.

b) Determinar la durada dels períodes d’exercici professional en pràctiques i la durada 
i característiques dels períodes de formació complementària.

c) Emetre l’informe previst a l’article 12.4 i qualificar les proves que derivin dels 
informes proposta que s’esmenten en el paràgraf d) de l’article 8.

d) La validació final de les avaluacions atorgades pels supervisors designats per la 
comunitat autònoma en la qual s’han realitzat els períodes d’exercici professional en 
pràctiques o, si s’escau, de formació complementària que es regulen en els articles 10 i 11.

La validació d’aquestes avaluacions ha de concloure amb l’informe proposta de 
verificació final.

2. Les actuacions del Comitè d’Avaluació amb els interessats o amb qualsevol dels 
implicats en els procediments de reconeixement per sol·licitar documentació complementària, 
per proposar el nomenament d’assessors o per a qualsevol altre assumpte relacionat amb 
els expedients que estigui analitzant s’han de portar a terme a través de la Subdirecció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social.

Article 7. Comitè d’Avaluació. Fases.

1. Les actuacions del Comitè d’Avaluació s’han de portar a terme en dues fases:

a) Una primera fase d’anàlisi de l’expedient adjunt a cada sol·licitud per determinar, 
segons els criteris previstos a l’article 6.1.a), el grau d’equivalència existent entre la 
formació adquirida per l’interessat i la que atorga el títol espanyol que es correspon amb el 
reconeixement professional sol·licitat. Aquesta fase ha de concloure amb un dels informes 
proposta que s’esmenten a l’article 8.

b) Una segona fase de verificació final de l’avaluació portada a terme pel corresponent 
supervisor, després de la realització d’un període complementari d’exercici professional en 
pràctiques, o després de la realització d’un període complementari de formació en la 
corresponent especialitat, en els termes previstos a l’article 9 en relació amb el 13.2 
d’aquest Reial decret.

2. Els informes proposta s’han de fer constar en la corresponent acta del Comitè 
d’Avaluació i s’han de traslladar a la Subdirecció General d’Ordenació Professional del 
Ministeri de Sanitat i Política Social, que ha d’adoptar les mesures oportunes perquè es 
dicti la resolució que sigui procedent o, si s’escau, perquè s’articulin els períodes d’exercici 
professional en pràctiques, de formació complementària o de prova teoricopràctica.

Article 8. Comitè d’Avaluació. Informes proposta de la primera fase.

En aquesta fase el Comitè d’Avaluació, després d’analitzar l’expedient de l’interessat, 
ha d’emetre algun dels informes proposta següents:

a) Informe proposta negatiu d’avaluació de l’expedient. S’ha d’emetre quan el Comitè, 
a partir de l’anàlisi de l’expedient en els termes previstos a l’article 6.1.a), consideri que de 
la documentació i historial professional de l’aspirant es desprèn que les diferències quant 
a les característiques, durada i/o continguts entre la formació al·legada i la que correspon 
al títol espanyol d’especialista el reconeixement professional del qual se sol·licita, no són 
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esmenables amb un període de formació complementària o amb una prova 
teoricopràctica.

Aquest informe proposta negatiu ha de ser motivat, impedeix que prossegueixi el 
procediment davant el Comitè d’Avaluació i s’ha de traslladar a la Subdirecció General 
d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social perquè es dicti la resolució 
que sigui procedent.

b) Informe proposta condicionat al resultat de la validació que atorgui aquest Comitè 
a l’avaluació d’un període d’exercici professional en pràctiques en l’especialitat de què es 
tracti, realitzada pel supervisor de la corresponent comunitat autònoma. Aquest informe 
proposta s’ha d’emetre quan, de l’anàlisi de l’expedient en els termes previstos a l’article 
6.1.a), es desprengui que l’interessat ha adquirit una formació qualitativament i 
quantitativament equivalent a la que atorga el corresponent títol espanyol d’especialista.

El període d’exercici professional en pràctiques té la finalitat de verificar que el 
sol·licitant, amb una formació equivalent a la del corresponent títol espanyol d’especialista, 
ha adquirit les competències professionals derivades del títol esmentat, incloses les 
habilitats clíniques i comunicatives necessàries per relacionar-se amb els usuaris del 
sistema sanitari i amb els seus professionals.

Aquest informe proposta s’ha de traslladar a la Subdirecció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social, que ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè es porti a terme el període d’exercici professional en pràctiques en els 
termes previstos a l’article 10 d’aquest Reial decret.

c) Informe proposta condicionat al resultat de la validació que atorgui aquest Comitè 
a l’avaluació d’un període complementari de formació en l’especialitat de què es tracti, 
realitzada pel supervisor de la corresponent comunitat autònoma. Aquest informe proposta 
s’ha d’emetre quan, de l’anàlisi de l’expedient en els termes previstos a l’article 6.1.a), es 
desprengui que la formació i competències adquirides pel sol·licitant en relació amb les 
requerides pel corresponent títol espanyol d’especialista està mancada de deficiències 
esmenables mitjançant un període complementari de formació destinat a la dita esmena.

El Comitè d’Avaluació ha de definir les característiques d’aquest període de formació 
complementària que té la finalitat d’esmenar les deficiències detectades i constatar que 
l’interessat ha adquirit les competències professionals derivades del corresponent títol 
espanyol d’especialista, incloses les habilitats clíniques i comunicatives necessàries per 
relacionar-se amb els usuaris del sistema sanitari i amb els seus professionals.

Aquest informe proposta s’ha de traslladar a la Subdirecció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social, que ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè es porti a terme el període de formació complementària en els termes 
que preveu l’article 11 d’aquest Reial decret.

d) Informe proposta condicionat a la superació d’una prova teoricopràctica en els 
termes que preveu l’article 12, seguida de la posterior realització d’un període d’exercici 
professional en pràctiques avaluat. Aquest informe proposta s’ha d’emetre quan, de l’anàlisi 
de l’expedient en els termes que preveu l’article 6.1.a), el Comitè d’Avaluació consideri que 
l’equivalència qualitativa i quantitativa entre la formació i competències adquirides pel 
sol·licitant i les que atorga el corresponent títol espanyol d’especialista s’ha d’acreditar 
mitjançant la superació d’una prova objectiva seguida de la posterior realització d’un 
període d’exercici professional en pràctiques.

La prova teoricopràctica té la finalitat de constatar la preparació de l’interessat per a 
l’exercici actualitzat de l’especialitat de què es tracti, tenint en compte els objectius 
qualitatius i quantitatius i les competències professionals del programa espanyol de la 
corresponent especialitat.

La qualificació de no apte en aquesta prova impedeix que prossegueixi el procediment 
i determina l’emissió d’un informe proposta negatiu que s’ha de traslladar a la Subdirecció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social perquè es dicti 
la resolució que sigui procedent.

Quan l’interessat hagi obtingut la qualificació d’apte en la prova esmentada, la posterior 
realització d’un període d’exercici professional en pràctiques ha de complir els objectius 
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previstos per als períodes esmentats, en el paràgraf segon de l’anterior apartat b) i s’ha 
d’adequar al que disposa aquest Reial decret.

Article 9. Comitè d’Avaluació. Informes proposta de la segona fase.

En aquesta fase el Comitè d’Avaluació ha d’emetre informe proposta de verificació 
final de les avaluacions dels períodes d’exercici professional en pràctiques i de formació 
complementària, realitzades en el moment de la seva conclusió pel supervisor designat 
per la comunitat autònoma on s’hagin realitzat. La finalitat última d’aquesta verificació és 
la de constatar l’equivalència total entre les competències i la formació adquirides pel 
sol·licitant i les que corresponen al títol espanyol d’especialista de què es tracti.

Aquests informes proposta que poden ser positius o negatius s’han d’atenir al que 
preveu l’article 13.2 i s’han de traslladar a la Subdirecció General d’Ordenació Professional 
del Ministeri de Sanitat i Política Social perquè prossegueixi el procediment fins a la seva 
resolució, segons el que preveuen els articles 14 i següents d’aquest Reial decret.

Article 10. Característiques i organització dels períodes d’exercici professional en 
pràctiques.

Les característiques i organització dels períodes d’exercici professional en pràctiques 
derivats dels informes proposta que s’esmenten a l’article 8.b) són les següents:

1. El Ministeri de Sanitat i Política Social ha de determinar la comunitat autònoma en 
la qual s’han de dur a terme els períodes d’exercici professional en pràctiques, i a aquests 
efectes s’han de tenir en compte les preferències de l’interessat, el nombre de sol·licituds 
presentades, la capacitat docent i altres criteris de planificació en la formació d’especialistes 
que les comunitats autònomes comuniquin al Ministeri de Sanitat i Política Social, mitjançant 
un informe raonat.

2. El període d’exercici professional en pràctiques s’ha de dur a terme en un centre 
del Sistema Nacional de Salut o concertat amb aquest, o en un centre privat que disposi 
d’una unitat assistencial de la corresponent especialitat.

3. La durada del període d’exercici professional en pràctiques, que no pot ser superior 
a tres mesos, l’ha de fixar la comunitat autònoma dins dels límits que acordi el Comitè 
d’Avaluació. Durant el període esmentat l’interessat ha de tenir el mateix règim de jornada 
que el dels especialistes del centre en què es dugui a terme. Qualsevol activitat professional 
o formativa que porti a terme l’interessat al marge d’aquest període no pot implicar 
incompatibilitat horària o disminució de la jornada.

4. Les activitats en què intervinguin els qui estiguin realitzant un període d’exercici 
professional en pràctiques s’han d’atenir al pla fixat pel supervisor designat per la comunitat 
autònoma. La comunitat autònoma responsable de la seva organització ha d’aprovar el pla 
esmentat, que ha de tenir en compte les àrees competencials fonamentals de l’especialitat, 
i el que prevegi el Comitè d’Avaluació quant a la seva durada.

Les activitats esmentades han de ser, en tot cas, tutelades, planificades, dirigides i 
avaluades pel supervisor esmentat, que ha de prestar serveis en la unitat assistencial en 
la qual es realitzi el dit període i que ha de tenir el títol de la corresponent especialitat.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del deure general de 
supervisió dels professionals que prestin serveis en les unitats assistencials on es realitzin 
els períodes d’exercici professional en pràctiques.

L’avaluació del període d’exercici professional en pràctiques, realitzada pel supervisor, 
i la seva verificació final pel Comitè d’Avaluació, s’ha d’atenir al que preveu l’article 13 
d’aquest Reial decret.

5. El període d’exercici professional en pràctiques ha de ser retribuït per la qual cosa, 
amb caràcter previ a la seva iniciació, l’interessat en la seva condició de treballador i 
l’entitat titular de la unitat assistencial del centre sanitari on es porti a terme, en la seva 
condició d’empresari, han de subscriure un contracte de treball per obra o servei determinat, 
l’objecte del qual ha de ser la realització de les activitats assenyalades a l’apartat 4. La 
durada del contracte ha de ser la del temps que exigeixi la realització de d’aquestes 
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activitats, d’acord amb el que estableix el corresponent pla aprovat per la comunitat 
autònoma.

Les retribucions i altres condicions laborals no previstes en aquest article s’han 
d’acordar en l’àmbit de negociació que en cada cas correspongui, segons el règim jurídic 
aplicable als centres sanitaris on es portin a terme els períodes d’exercici professional en 
pràctiques.

6. Correspon a l’òrgan competent en matèria de formació sanitària especialitzada de 
la conselleria de sanitat/salut de la comunitat autònoma on es realitzin els períodes 
d’exercici professional en pràctiques, la seva organització, tramitació, seguiment, 
determinació de la unitat assistencial en la qual s’ha de portar a terme, designació del 
corresponent supervisor, aprovació del pla proposat per aquest i remissió de l’informe 
d’avaluació a la Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i 
Política Social, una vegada conclòs el període esmentat.

7. Els gerents/directors dels centres sanitaris on es portin a terme els períodes 
d’exercici professional en pràctiques s’han de responsabilitzar i constatar, amb caràcter 
previ a la iniciació dels períodes esmentats, que l’interessat té assegurats els riscos 
derivats de la responsabilitat civil en què pugui incórrer, com a conseqüència de les 
activitats portades a terme durant els períodes esmentats.

Article 11. Característiques i organització dels períodes de formació complementària.

Les característiques i organització dels períodes de formació complementària derivats 
dels informes proposta que s’esmenten a l’article 8.c) són les següents:

1. Correspon al Ministeri de Sanitat i Política Social determinar la comunitat autònoma 
en la qual s’han de dur a terme els períodes de formació complementària, i a aquests 
efectes s’han d’aplicar les pautes que s’esmenten a l’apartat 1 de l’article anterior.

2. El període de formació complementària s’ha de portar a terme en una unitat 
assistencial acreditada per a la docència en l’especialitat de què es tracti.

3. La durada del període de formació complementària l’ha d’acordar el Comitè 
d’Avaluació, no pot ser superior a nou mesos i durant el mateix període l’interessat ha de 
tenir un règim de dedicació horària equivalent al de la jornada dels residents en formació 
del centre en què es realitzi. Qualsevol activitat professional o formativa que porti a terme 
l’interessat al marge d’aquest període no pot implicar incompatibilitat horària o disminució 
de les hores de formació complementària.

4. Les activitats en les quals intervinguin els qui estiguin duent a terme un període de 
formació complementària s’han d’atenir al pla fixat pel supervisor designat per la comunitat 
autònoma. La comunitat autònoma responsable de la seva organització ha d’aprovar el pla 
esmentat, que ha de tenir en compte el que prevegi el Comitè d’Avaluació quant a la seva 
durada i a les deficiències formatives detectades.

Les activitats esmentades han de ser, en tot cas, tutelades, planificades, dirigides i 
avaluades pel supervisor esmentat, que ha de prestar serveis en la unitat assistencial en 
la qual es realitzi el dit període i ha de tenir el títol de la corresponent especialitat.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del deure general de 
supervisió dels professionals que prestin serveis en les unitats assistencials on es duguin 
a terme els períodes de formació complementària.

L’avaluació dels períodes de formació complementària efectuada pel supervisor i la 
seva verificació final pel Comitè d’Avaluació s’han d’atenir al que preveu l’article13.

5. Durant aquest període, l’interessat té la consideració de personal en formació 
complementària del centre sanitari en el qual es realitzi el dit període, que no té caràcter 
retribuït ni implica vinculació laboral entre l’interessat i l’entitat titular del centre esmentat.

6. Correspon a l’òrgan competent en matèria de formació sanitària especialitzada de 
la conselleria de sanitat/salut de la comunitat autònoma on es realitzin els períodes de 
formació complementària, la seva organització, tramitació, seguiment, determinació de la 
unitat assistencial en la qual s’ha de portar a terme, designació del corresponent supervisor, 
aprovació del pla proposat per aquest i remissió de l’informe d’avaluació a la Subdirecció 
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General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social, una vegada 
conclòs el dit període.

7. Els gerents/directors dels centres sanitaris on es portin a terme els períodes de 
formació complementària han de constatar, amb caràcter previ a la iniciació dels períodes 
esmentats, que l’interessat té assegurada l’assistència sanitària i coberts els riscos derivats 
d’accident i de responsabilitat civil en la qual pugui incórrer com a conseqüència de les 
activitats portades a terme durant els períodes esmentats.

Article 12. Característiques i organització de les proves teoricopràctiques.

Les característiques i organització de les proves teoricopràctiques derivades dels 
informes proposta que s’esmenten a l’article 8 d) són les següents:

1. Les proves teoricopràctiques que convoca el director general d’Ordenació 
Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció, del Ministeri de 
Sanitat i Política Social, han de tenir com a mínim caràcter anual, o una periodicitat inferior 
quan, amb l’informe previ del Comitè d’Avaluació, ho aconselli el nombre de sol·licitants o 
altres raons que en justifiquin la repetició en l’esmentat període anual, ja sigui respecte a 
una o diverses de les especialitats involucrades en les dites proves.

2. La prova teoricopràctica de cada especialitat l’ha d’elaborar la Direcció General 
d’Ordenació Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció, del 
Ministeri de Sanitat i Política Social, amb subjecció al que preveu l’apartat 4 d’aquest 
article i consta de dues parts:

La primera part ha d’avaluar coneixements teòrics, clínics i habilitats diagnòstiques i 
consisteix a contestar un qüestionari de preguntes que s’estructura amb el grau de 
discriminació i dificultat que es correspongui amb la pràctica habitual d’un especialista. El 
qüestionari esmentat ha d’abordar, de manera equilibrada, les diferents facetes de 
l’especialitat, i ha de prendre com a referència el programa formatiu espanyol que en cada 
cas correspongui.

La segona part té la finalitat de comprovar que els aspirants tenen capacitat per prendre 
les decisions més apropiades, tant diagnòstiques com terapèutiques, si és procedent, de 
problemes prevalents que abracin aspectes vinculats a l’exercici actualitzat de 
l’especialitat.

Aquesta segona part consisteix en la realització de supòsits pràctics amb problemes 
concrets de l’especialitat, seguits d’un determinat nombre de preguntes amb resposta 
oberta per a la seva resposta de forma raonada.

3. El Comitè d’Avaluació ha de qualificar les proves i avaluar els aspirants d’aptes o 
no aptes. Per ser declarat apte és necessari que l’aspirant hagi superat cadascuna de les 
parts en les quals s’estructura la prova teoricopràctica que, a aquests efectes, han de ser 
objecte d’avaluació independent.

4. Amb l’informe previ del Comitè d’Avaluació, el director general d’Ordenació 
Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut i Alta Inspecció, del Ministeri de 
Sanitat i Política Social, ha de dictar resolució que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» que determina els criteris comuns sobre organització, format, contingut, qualificació 
i garanties dels exàmens teoricopràctics.

Article 13. Avaluació dels períodes d’exercici professional en pràctiques i de formació 
complementària.

1. Finalitzat el període d’exercici professional en pràctiques o, si s’escau, de formació 
complementària, el seu supervisor ha de realitzar un informe d’avaluació, visat pel 
responsable de la unitat assistencial, en el qual s’han d’especificar les activitats portades 
a terme per l’interessat, segons el pla aprovat per la comunitat autònoma, a fi de verificar 
les competències adquirides per a l’exercici de l’especialitat de què es tracti o, si s’escau, 
esmenar les deficiències formatives detectades pel Comitè d’Avaluació.
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L’informe del supervisor ha de concloure amb la proposta positiva o negativa, en tot 
cas motivada, d’avaluació global del període d’exercici professional en pràctiques o de 
formació complementària.

L’informe esmentat s’ha de traslladar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
que, una vegada ratificat, l’ha de remetre a la Subdirecció General d’Ordenació Professional 
del Ministeri de Sanitat i Política Social perquè el verifiqui el Comitè d’Avaluació.

2. El Comitè d’Avaluació, un cop vist l’esmentat informe, ha de procedir a comprovar 
que el període d’exercici professional en pràctiques o, si s’escau, el període de formació 
complementària, s’han realitzat en els termes que preveu aquest Reial decret, cas en què 
ha d’emetre informe proposta de verificació final de l’avaluació que ratifiqui l’avaluació, 
positiva o negativa, atorgada pel supervisor.

Si, com a conseqüència de les comprovacions portades a terme pel Comitè d’Avaluació, 
aquest considera incompleta o insuficient la proposta d’avaluació realitzada pel supervisor, 
ha de procedir a sol·licitar, de forma motivada, tota la documentació, informes o activitats 
que siguin necessaris amb vista a aclarir l’adequació del període realitzat per procedir a la 
verificació final de l’avaluació atorgada pel supervisor.

En el supòsit excepcional que les actuacions que s’esmenten en el paràgraf anterior 
derivin de la necessitat que l’interessat hagi de realitzar, amb caràcter previ a l’informe 
proposta de verificació final, algun tipus d’activitat complementària, aquesta no pot ser 
superior a un mes i l’ha d’avaluar el supervisor. Quan les esmentades activitats 
complementàries derivin d’un període d’exercici professional en pràctiques, s’ha de 
procedir a la pròrroga del contracte de treball que s’esmenta a l’apartat 5 de l’article 10.

Els informes de verificació final de l’avaluació, la finalitat última dels quals és la 
d’acreditar si hi ha una total equivalència entre les competències i la formació adquirides 
pel sol·licitant i les que corresponen al títol espanyol d’especialista de què es tracti, s’han 
de traslladar a la Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i 
Política Social perquè prossegueixi el procediment en els termes que preveuen els articles 
següents.

Article 14. Tràmit d’audiència i resolució del procediment.

1. Quan es dictin actes que impedeixin que prossegueixi el procediment o quan 
l’informe del Comitè d’Avaluació sigui negatiu i abans que es dicti la resolució que s’esmenta 
a l’apartat següent, s’ha de portar a terme el tràmit previst a l’article 84 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i traslladar a l’interessat l’esmentat informe proposta perquè, en els 
termes previstos en el dit article, realitzi les al·legacions que estimi oportunes que han de 
ser tingudes en compte a l’hora de dictar la resolució amb la qual conclogui el 
procediment.

2. La resolució del ministre de Sanitat i Política Social posa fi a la via administrativa 
per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, pot ser objecte de recurs potestatiu en reposició en el termini previst a 
l’article 117 de la Llei esmentada, o ser impugnada directament davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini previst a l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol.

Sense perjudici del que preveu l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, el 
termini per dictar i notificar la resolució que s’esmenta en el paràgraf anterior és de sis 
mesos a comptar de la data en què les sol·licituds hagin tingut entrada en el Registre 
general del Ministeri de Sanitat i Política Social, o en qualsevol dels registres dels serveis 
perifèrics del dit Ministeri.

Els períodes d’exercici professional en pràctiques, els de formació complementària i, si 
s’escau, el període necessari per a la realització de la prova teoricopràctica que es preveu 
en aquest Reial decret, es consideren inclosos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, per la qual cosa tenen efectes suspensius respecte al termini màxim per emetre 
resolució que s’esmenta en el paràgraf anterior.
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D’acord amb el que estableix l’annex II de la disposició addicional vint-i-novena, de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
quan transcorri el termini màxim per emetre resolució, sense que s’hagi notificat la 
corresponent resolució, es pot entendre desestimada la sol·licitud als efectes d’interposició 
del recurs procedent.

3. Les resolucions relatives al reconeixement d’efectes professionals a títols 
estrangers d’especialista s’han de traslladar a les comunitats autònomes que ho 
sol·licitin.

Article 15. Acreditació del reconeixement i efectes.

1. El subdirector general d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política 
Social, amb la mateixa data en què es dicti la resolució que s’esmenta a l’article 14.2, ha 
d’expedir, quan la dita resolució sigui favorable al reconeixement d’efectes professionals 
del títol d’especialista de què es tracti, una credencial personalitzada en la qual s’ha de fer 
referència expressa a la dita resolució del ministre de Sanitat i Política Social.

La credencial és el document mitjançant el qual l’interessat pot acreditar l’habilitació 
professional de què es tracti, als efectes previstos a l’article 1.3 d’aquest Reial decret.

2. Les resolucions de reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers de 
llevadora obtinguts per la via directa sense exercir, per tant, un títol previ d’infermer, segons 
el que preveu el paràgraf segon de l’article 4.2.b) d’aquest Reial decret, només tenen 
efectes respecte a l’exercici de la professió de llevadora sense que, en cap cas, el 
reconeixement esmentat habiliti per a l’exercici o l’accés a llocs de treball d’infermer.

Article 16. Registre.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
la informació derivada de les credencials atorgades als qui obtinguin el reconeixement 
d’efectes professionals que regula aquest Reial decret s’ha de traslladar al Registre 
nacional d’especialistes en ciències de la salut, que figura en la Direcció General de Política 
Universitària del Ministeri d’Educació.

Disposició addicional primera. Supòsits especials.

Sense perjudici del que preveu l’article 2.b) i c) d’aquest Reial decret, està inclòs en el 
seu àmbit d’aplicació el reconeixement d’efectes professionals als títols d’especialista o de 
llevadora expedits per tercers països i reconeguts per un altre Estat membre de la Unió 
Europea, quan el posseïdor del títol extracomunitari de què es tracti no tingui la nacionalitat 
d’algun Estat membre, o quan no hagi acreditat que compleix els requisits d’experiència 
professional i de formació que preveu l’article 6.2 del Reial decret 1837/2008, de 8 de 
novembre.

Disposició addicional segona. Comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia.

Les comunitats autònomes que tinguin reconeguda una altra llengua oficial a més de 
l’espanyol poden adoptar les mesures necessàries per assegurar que els qui obtinguin el 
reconeixement d’efectes professionals del seu títol estranger d’especialista i vulguin exercir 
en l’àmbit territorial de les esmentades comunitats adquireixin un coneixement adequat de 
la llengua cooficial que en cada cas correspongui.

Disposició addicional tercera. Col·laboració de l’Agència de Qualitat del Sistema Nacional 
de Salut.

La Direcció General d’Ordenació Professional, Cohesió del Sistema Nacional de Salut 
i Alta Inspecció, del Ministeri de Sanitat i Política Social, a la vista de les sol·licituds 
presentades, pot sol·licitar a l’Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut la seva 
col·laboració per identificar les característiques pròpies dels sistemes de formació sanitària 
especialitzada dels països no membres de la Unió Europea que es considerin oportuns o 
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tinguin una més alta afluència de sol·licituds, amb l’objecte de valorar la seva similitud amb 
el sistema espanyol. Els dits informes s’han de traslladar al Comitè d’Avaluació i a les 
conselleries/als departaments de sanitat/salut de les comunitats autònomes.

Disposició addicional quarta. Accés a places de facultatius especialistes del Sistema 
Nacional de Salut.

Per als qui hagin obtingut el reconeixement d’efectes professionals del títol estranger 
d’especialista, a l’empara del que preveu aquest Reial decret, en la fase de concurs de les 
proves selectives per a l’accés a places de facultatiu especialista, pel concepte d’antiguitat, 
només s’han de valorar els serveis prestats com a especialista des de la data d’obtenció 
del reconeixement esmentat mitjançant la resolució a la qual es refereix l’article 14.2.

Disposició addicional cinquena. Adaptació del present Reial decret a la situació específica 
de les ciutats de Ceuta i Melilla.

Quan els períodes d’exercici professional en pràctiques i de formació complementària 
es portin a terme en institucions sanitàries de les ciutats de Ceuta i Melilla o en altres de 
l’Administració de l’Estat, les referències que aquest Reial decret realitza a les comunitats 
autònomes s’han d’entendre referides a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària o a l’òrgan 
de l’Administració de l’Estat que en cada cas correspongui.

Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments.

Els expedients d’homologació de títols extracomunitaris d’especialista iniciats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, d’acord amb el procediment que 
preveu l’Ordre de 14 d’octubre de 1991, han de continuar la seva tramitació i s’han de 
resoldre d’acord amb la normativa vigent en el moment de la seva iniciació, llevat de 
renúncia expressa de l’interessat al procediment esmentat, adreçada al ministre d’Educació, 
i presentació de la sol·licitud de reconeixement d’efectes professionals amb subjecció al 
que preveu aquest Reial decret.

En el termini màxim de dos anys des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, el Ministeri d’Educació ha de convocar l’última prova teoricopràctica a la qual es 
refereix l’apartat segon de l’Ordre de 14 d’octubre de 1991, en la qual poden participar els 
aspirants que no hagin formulat la renúncia que s’esmenta en el paràgraf anterior.

Disposició transitòria segona. Reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers 
que es corresponguin amb especialitats d’infermeria no desenvolupades.

Els procediments de reconeixement que regula aquesta norma només són aplicables 
a les especialitats d’infermeria indicades a l’apartat 4 de l’annex I, del Reial decret 183/2008, 
de 8 de febrer, que a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret estiguin desenvolupades.

S’entenen desenvolupades les especialitats esmentades una vegada que hagi conclòs 
el corresponent programa formatiu la primera promoció de cadascuna d’elles, seleccionada 
a l’empara de convocatòria nacional de prova selectiva per a l’accés a places de formació 
sanitària en especialitats d’infermeria.

Disposició transitòria tercera. Professionals sanitaris que exerceixen amb un títol 
estranger d’especialista no reconegut.

Als espanyols i nacionals d’Estats no comunitaris que resideixin en el territori nacional, 
estiguin en possessió d’un títol estranger d’especialista obtingut en un dels esmentats 
estats i que hagin exercit a Espanya, en l’àmbit propi i específic de la dita especialitat, 
durant un període no inferior a un any en els cinc anteriors a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, sense el títol d’especialista reconegut, els és aplicable el procediment de 
reconeixement que regula aquesta norma, amb l’única particularitat que, un cop emplenada 
la seva sol·licitud en els termes previstos a l’article 3 i emès l’informe favorable que 
s’esmenta a l’article 4.2. c), poden optar, de manera excepcional i per una sola vegada, 
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entre la realització d’un període d’exercici professional en pràctiques o d’una prova 
teoricopràctica en els termes previstos en aquest Reial decret.

El termini de presentació de l’esmentada opció és d’un any a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret i s’ha de realitzar de forma expressa, mitjançant l’emplenament 
de la casella destinada a l’efecte, en el model de sol·licitud a què es refereix l’article 3.3.

Amb aquesta finalitat, els interessats han d’aportar com a documentació addicional a 
la presentada amb la seva sol·licitud:

a) Certificacions dels caps de servei o responsables de les unitats assistencials de 
l’especialitat sol·licitada, amb el vistiplau del gerent o representant legal del centre sanitari, 
acreditatives de l’exercici professional efectiu dins del camp propi i específic de l’especialitat 
de què es tracti, en les quals constin la data d’inici i finalització.

b) Certificacions dels gerents o representants legals dels centres, acreditatives de 
l’existència d’una relació professional retribuïda durant el període d’exercici professional 
exigit. En la certificació esmentada s’han d’especificar, així mateix, l’especialitat a què el 
dit exercici es refereix, les seves dates d’inici i finalització, l’adscripció efectiva de l’interessat 
a la unitat i la dedicació horària.

c) Certificacions expedides per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, 
acreditatives que l’exercici professional exigit s’ha portat a terme en centres sanitaris 
autoritzats, segons la normativa dictada per la comunitat autònoma que en cada cas 
correspongui, en desplegament del que preveu el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments 
sanitaris.

Disposició transitòria quarta. Especialitats en règim d’alumnat.

Fins que no es despleguin les previsions que conté la disposició transitòria quarta de 
la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, sobre la 
possible modificació, supressió o adaptació del sistema de formació de les especialitats en 
règim d’alumnat el sistema formatiu del qual no és el de residència, el present Reial decret 
és aplicable a les sol·licituds que es formulin per reconèixer títols estrangers d’especialista 
obtinguts en estats no membres de la Unió Europea els efectes professionals dels títols 
espanyols d’especialista en hidrologia mèdica, medicina de l’educació física i de l’esport, 
medicina legal i forense, i farmàcia industrial i galènica.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret i, en concret, l’Ordre de 14 d’octubre de 1991, per la qual es 
regulen les condicions i el procediment d’homologació dels títols estrangers de farmacèutics 
i metges especialistes pels corresponents títols oficials espanyols.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva per regular les condicions d’obtenció, expedició 
i homologació de títols professionals.

Disposició final segona. Modificació d’annexos.

Es faculta el ministre de Sanitat i Política Social per modificar mitjançant una ordre els 
annexos I, II, III i IV d’aquest Reial decret per a la seva adaptació a les disposicions del seu 
desplegament i a la legislació aplicable en cada moment.

Disposició final tercera. Modificació del Reglament d’estrangeria.

El Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva modificació per la Llei 
orgànica 2/2009, d’11 de desembre, ha de preveure les especificitats pròpies dels 
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estrangers habilitats professionalment com a especialistes en ciències de la salut d’acord 
amb el que preveu el present Reial decret, en el marc de la regulació dels procediments 
relatius a autoritzacions de residència temporal i treball.

Disposició final quarta. Desplegament normatiu.

Correspon al ministre de Sanitat i Política Social dictar les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 16 d’abril de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Política Social,
TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA
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ANNEX I

Instruccions per emplenar la sol·licitud de reconeixement d’efectes professionals a 
títols estrangers d’especialista en ciències de la salut, obtinguts en estats no 

membres de la Unió Europea.

Llegiu atentament aquestes instruccions abans d’emplenar amb lletra majúscula la 
sol·licitud. En cas de dubte, podeu sol·licitar la informació complementària que vulgueu a la 
Subdirecció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat i Política Social (d’ara 
endavant MSPS), a través de la bústia institucional següent: recontitextracom@msps.es.

1. Formes de presentació de la sol·licitud.

1.1 Mitjançant la formalització de la sol·licitud (integrada pels fulls núm. 1, núm. 2 i 
núm. 3), el document de la qual s’ha de descarregar de la pàgina web de l’MSPS http://
www.msc.es/profesionales/formación/recoTitulosExtra.htm, per a la seva posterior 
presentació juntament amb la resta de la documentació requerida, davant el Registre 
General de l’MSPS (passeig del Prado, 18 i 20, 28071 Madrid), o en qualsevol dels registres 
dels serveis perifèrics de l’esmentat Ministeri, o davant els registres de les delegacions o 
subdelegacions de Govern, la ubicació de les quals en les diferents comunitats autònomes 
es pot consultar a través de la pàgina web de l’MSPS abans esmentada.

El que s’ha exposat abans s’entén sense perjudici del que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, que inclou entre els possibles llocs de presentació les 
representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Nota important.–De conformitat amb el que preveu el Reial decret 772/1999, de 7 de 
maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant 
l’Administració General de l’Estat, l’interessat té dret que se li faciliti un rebut de presentació 
de la sol·licitud que pot consistir en un duplicat segellat d’aquesta sol·licitud en el qual 
figurin el lloc i data de presentació.

1.2 Alternativament, els interessats poden presentar la seva sol·licitud i la resta de 
documentació davant del Registre electrònic de l’MSPS. Si elegeixen aquesta opció, la 
sol·licitud s’ha de presentar mitjançant sistemes de certificat electrònic, d’acord amb el que 
disposen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la 
Llei abans esmentada i l’Ordre SAS/410/2010, de 15 de febrer, per la qual es crea la seu 
electrònica del Ministeri de Sanitat i Política Social.

2. Sol·licitants que hagin presentat la sol·licitud d’homologació del seu títol 
d’especialista davant del Ministeri d’Educació, a l’empara de l’Ordre ministerial, de 14 
d’octubre de 1991, sense que s’hagi resolt el procediment iniciat amb aquesta.

Han d’emplenar l’apartat 6 i adjuntar a la sol·licitud una còpia compulsada de la renúncia 
al procediment esmentat formulada davant del Ministeri d’Educació.

3. Documentació obligatòria a aportar juntament amb la sol·licitud:

La indicada a l’apartat 7 del model de sol·licitud.
L’historial professional presentat per l’interessat s’ha de documentar en tots els seus 

aspectes, en la forma que preveu l’apartat 4 de les presents instruccions.

4. Forma de presentació de documents adjunts a la sol·licitud i a l’historial 
professional:

4.1 Els documents expedits a l’estranger han d’estar legalitzats per via diplomàtica o 
mitjançant postil·la del Conveni de l’Haia i, si s’escau, s’han d’acompanyar de traducció 
jurada. No obstant això, es poden presentar en còpia compulsada de la manera que preveu 
l’apartat següent, cas en què la legalització o postil·la ha de figurar sobre el document 
original, abans de la realització de la còpia que s’hagi de compulsar.
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4.2 La documentació s’ha de presentar degudament compulsada.
La compulsa dels documents abans esmentats s’ha d’efectuar per fedatari públic o 

s’ha de facilitar gratuïtament mitjançant la presentació del document original i una còpia 
del mateix document davant els funcionaris encarregats de la seva recepció, segons el 
que preveu l’apartat 1.3 de les presents instruccions. Aquests funcionaris han de realitzar 
la confrontació dels documents i còpies i comprovar-ne la identitat dels continguts i han de 
procedir a estampar en la còpia que s’adjunti a la sol·licitud el corresponent segell de 
compulsa, en el qual se n’ha de fer constar la data i la identificació de l’òrgan i de la 
persona que l’expedeix, i retornar l’original a l’interessat.

Si les còpies ja estiguessin comparades i legalitzades davant de notari o per les 
representacions diplomàtiques o consulars d’Espanya al país d’on procedeixi el document, 
no és necessària la presentació simultània de l’original.

Amb caràcter general no s’han d’aportar documents originals a aquest procediment, 
excepte quan es puguin requerir d’acord amb el que disposa l’article 4.3 d’aquest Reial 
decret o en l’apartat següent.

5. Validació dels documents: en cas de dubte sobre l’autenticitat, validesa o contingut 
dels documents aportats, la Subdirecció General d’Ordenació Professional, com a òrgan 
instructor del procediment pot efectuar les diligències necessàries per comprovar-los, així 
com dirigir-se a l’autoritat competent expedidora dels mateixos documents per validar els 
aspectes dubtosos.

6. Identitat: situació excepcional per a quan no s’aporti la fotocòpia compulsada del 
DNI o de la targeta d’identitat d’estranger.

Els estrangers no comunitaris que es trobin en situació d’estada per estudis o de 
residència a Espanya, en els termes que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, poden optar 
per no presentar la documentació acreditativa de la seva identitat i nacionalitat si presten 
el seu consentiment exprés, a través de la casella destinada a l’efecte a l’apartat 1 del 
model de sol·licitud, a fi que la comprovació del compliment del requisit de la identitat i 
nacionalitat es porti a terme mitjançant una consulta al Sistema de verificació de dades 
d’identitat, en els termes que preveu el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se 
suprimeix l’aportació de fotocòpies de documents d’identitat en els procediments 
administratius de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats 
o dependents, desplegat per l’Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual 
s’estableix la configuració, les característiques, els requisits i els procediments d’accés al 
Sistema de verificació de dades d’identitat.

7. Notificació electrònica: la possibilitat de presentació de sol·licituds i la notificació 
de les actuacions derivades del procediment que regula aquest Reial decret s’han d’ajustar 
a les indicacions previstes a la pàgina web de l’MSPS:

http://www.msc.es/profesionales/formación/recoTitulosExtra.htm

8. Període d’exercici professional en pràctiques o, si s’escau, de formació 
complementària. Apartat 5 del model de sol·licitud.

Per a la determinació de la comunitat autònoma on, si s’escau, s’ha de realitzar el 
període d’exercici professional en pràctiques o de formació complementària s’han d’aplicar 
els criteris inclosos en els articles 10.1 i 11.1. d’aquest Reial decret.

A aquests efectes el sol·licitant, per indicar el seu ordre de preferència, ha d’utilitzar els 
codis de les diferents comunitats autònomes que figuren a la pàgina web de l’MSPS:

http://www.msc.es/profesionales/formación/recoTitulosExtra.htm

9. Protecció de dades de caràcter personal.–En aplicació de l’article 5 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 
dades personals que figurin en la sol·licitud han de ser tractades amb l’únic fi de poder 
gestionar-les adequadament. De la mateixa manera, a l’empara del que preveu l’article 
32.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, les 
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dades dels sol·licitants que obtinguin el reconeixement professional del títol s’han de 
traslladar al Registre nacional d’especialistes en ciències de la salut del Ministeri d’Educació, 
que té caràcter públic pel que fa a la identitat dels interessats, al títol o diploma que tinguin 
i a la data d’obtenció del seu reconeixement.

A través de la presentació de la sol·licitud s’entén que l’interessat està donant el seu 
consentiment per incorporar les seves dades personals en un fitxer de l’MSPS de sol·licituds 
de reconeixement d’efectes professionals a títols d’especialista obtinguts en estats no 
membres de la Unió Europea.

Així mateix, a través de la sol·licitud s’entén que l’interessat autoritza la cessió de les 
seves dades personals al Comitè d’avaluació per al reconeixement d’efectes professionals 
a títols estrangers d’especialista, als òrgans competents de les comunitats autònomes en 
matèria de formació sanitària especialitzada, així com a les institucions i centres sanitaris 
implicats en l’articulació dels períodes d’exercici professional en pràctiques i de formació 
complementària en els termes previstos en la normativa que regula el procediment al qual 
es refereix aquesta sol·licitud.

Si l’interessat no aporta les dades o la documentació a què es refereix aquesta 
sol·licitud, s’ha de procedir, després de ser requerit en els termes que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, a l’arxivament del seu expedient.

10. Sol·licitants que s’acullin al que preveu la disposició transitòria tercera 
(professionals sanitaris que exerceixen amb un títol estranger d’especialista no 
reconegut).

Es refereix als sol·licitants residents a Espanya amb títol estranger d’especialista no 
homologat que hagin prestat serveis en l’àmbit propi i específic de l’especialitat de què es 
tracti, durant un període no inferior a un any en els cinc anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

Aquests sol·licitants han de realitzar en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret l’opció que preveu l’apartat 8 del model de sol·licitud i han d’adjuntar 
obligatòriament, a més de la documentació que s’esmenta a l’apartat 7 de l’esmentat 
model, la documentació addicional a què fa referència l’apartat 8.
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MINISTERI 
DE SANITAT 
I POLÍTICA SOCIAL

SECRETARIA GENERAL DE SANITAT    

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'EFECTES PROFESSIONALS A TÍTOLS ESTRANGERS D'ESPECIALISTA EN CIÈNCIES 
DE LA SALUT, OBTINGUTS EN ESTATS NO MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA 

       (FULL 1) 

1. DADES DEL SOL·LICITANT 
 Cognoms i nom                            Nacionalitat (indiqueu el país) 

 
 
 

 

            Número de DNI, passaport o núm. de targeta d'identitat d'estranger (TIE)     Data de naixement 
  
 
 

     Home 
 
     Dona           

         
       ____ / ____ / ________________ 
     

  
          Sol·licitants espanyols, en estada per estudis o residència a Espanya que no aportin DNI o TIE (apartat 6 instruccions.) 

 
Autoritzo consulta al Sistema de verificació de dades d'identitat:                                                     SÍ           NO  
 

 
2. DADES DEL REPRESENTANT (només en cas que actuï mitjançant representació) 

Cognoms i nom                         Núm. DNI, passaport o TIE                           Nacionalitat 
 
 
 

  

 
3. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD 
Sol·licitud de reconeixement d'efectes professionals del títol estranger d'especialista en:     

 
 
 

 
 Atorgat per centre universitari, hospitalari docent o centre sanitari acreditat (denominació, localitat i país): 

 

 
  
 Als efectes professionals del títol espanyol d'especialista en:  
 
 

 
 En el cas d'haver sol·licitat prèviament el reconeixement del títol d'especialista i d'haver obtingut una resolució desfavorable 

Data de la resolució: ______________________________________  

4. DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ 

Als efectes de notificacions, l'interessat / representant (ratlleu el que no correspongui), indica el domicili següent: 
DOMICILI DE NOTIFICACIÓ 
Av., carrer o plaça, i número 
 
 
 

Localitat 

Codi postal 
 
 

Província País 

Telèfon fix, amb prefix: 
 

              Correu electrònic de l'interessat (1)  
 Telèfon mòbil: 

 
               (1)    Per facilitar la comunicació, en cas de necessitat, entre l'Administració i l'interessat i vàlid, si s'escau, com a mitjà de notificació.   
    
5. DADES RELATIVES AL LLOC DE REALITZACIÓ DEL PERÍODE D'EXERCICI PROFESSIONAL O, SI S'ESCAU, DE FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA (especifiqueu per ordre de preferència i separats per comes els codis de les comunitats autònomes on es vulgui 
realitzar el període)  

Codi 

  Codi de les comunitats autònomes, per ordre de preferència (es pot 
consultar la relació de codis per a cada comunitat autònoma en la 
nostra pàgina Web: 

 

SR. MNISTRE DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL.  Subdirecció General d'Ordenació Professional.  Passeig del Prado, 18 i 20.- 28071  MADRID 

http://www.msc.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm 
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MINISTERI 
DE SANITAT 
I POLÍTICA SOCIAL

SECRETARIA GENERAL DE SANITAT    

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'EFECTES PROFESSIONALS A TÍTOLS ESTRANGERS D'ESPECIALISTA 
 EN CIÈNCIES DE LA SALUT, OBTINGUTS EN ESTATS NO MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. 

 (Full 2) 
 
Cognoms i nom del sol·licitant                                                   Núm. DNI, passaport, TIE 
  

 
 
6. EL SOL·LICITANT MANIFESTA QUE, HAVENT PRESENTAT SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ A L'EMPARA DE L'ORDRE DE 14 
D'OCTUBRE DE 1991, HA RENUNCIAT AL DIT PROCEDIMENT ABANS DE LA SEVA RESOLUCIÓ, I ADJUNTA LA RENÚNCIA 
FORMULADA DAVANT EL MINISTERI D'ENSENYAMENT. 
 
 Vau presentar sol·licitud d'homologació davant el Ministeri d'Educació:      SÍ  NO 
 Adjunteu còpia de la renúncia registrada al Ministeri d'Educació:                              SÍ  NO 
 
7. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE S'ACOMPANYA A AQUESTA SOL·LICITUD. 
 

Còpia compulsada del document que acrediti la identitat i en el qual consti la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país 
d'origen o de procedència, o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadans espanyols, residents a Espanya, 
o en estada per estudis, fotocòpia compulsada del DNI o de la TIE. 
 

Consentiment exprés de l'interessat perquè sigui efectuada consulta al Sistema de verificació de dades d'identitat (empleneu-ho només en el supòsit 
excepcional previst a l'apartat 6 de les instruccions per emplenar aquesta sol·licitud). 
 

 Còpia compulsada del títol estranger d'especialista el reconeixement del qual se sol·licita o del              Traducció oficial (si s'escau)  
 títol estranger de llevadora quan l'accés a aquest s'hagi produït per via directa. 

 

Còpia compulsada de la resolució d'homologació/reconeixement dictada pel Ministeri que correspongui, del títol universitari requerit per accedir a 
l'especialitat el reconeixement professional de la qual se sol·licita  (medicina, farmàcia, infermeria, psicologia, biologia, etc.) 
   
 Certificació expedida per l'autoritat competent del país expedidor del títol estranger d'especialista de què es tracti, acreditativa que l'esmentat títol té 
caràcter oficial i habilita en el seu país per a l'exercici professional de l'especialitat el reconeixement professional de la qual se sol·licita. 
 

Certificació expedida per l'autoritat competent del país que ha expedit el títol, relativa al fet que la formació especialitzada al·legada s'ha realitzat en un 
centre universitari, un centre hospitalari docent o, si s'escau, en un centre sanitari acreditat per a aquest fi.  
 

Historial professional seguint el model inclòs a l'annex II d'aquest Reial decret(*). (Els tres primers apartats de l'historial professional esmentat s'han 
d'emplenar obligatòriament).  

 

Els nacionals d'estats la llengua oficial dels quals no sigui l'espanyol han d'acreditar-ne un coneixement suficient, mitjançant els documents que 
s'especifiquen a l'apartat 1 de l'annex III, d'aquest Reial decret (*),, llevat que s'acrediti documentalment que el sol·licitant està en alguna de les 
excepcions que s'esmenten a l'apartat 2 de l'esmentat annex III (*). 

 

Declaració jurada o promesa de l'interessat relativa al fet que el títol estranger presentat per al seu reconeixement professional no ha estat objecte 
d'anterior reconeixement o homologació favorable que impliqui habilitació professional d'aquest o d'un altre títol d'especialista, tant per Espanya com per 
un altre país de la Unió Europea. 
 
Certificació de l'autoritat competent de l'Estat on s'ha exercit la professió d'especialista de què es tracti, acreditativa que el sol·licitant no està inhabilitat 
per sentència judicial o sanció administrativa ferma per al seu exercici, o que, havent estat inhabilitat no sol·licita el reconeixement durant el temps que 
dura la inhabilitació.  

 
Tots els documents que s'adjuntin a la sol·licitud i els aspectes inclosos en l'historial professional han d'estar acreditats documentalment, de la manera que preveu 
l'apartat 4 de les instruccions per emplenar la sol·licitud que s'inclouen a l'annex I d'aquest Reial decret (*). 
 
8. SOL·LICITANTS QUE S'ACULLIN A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA D'AQUEST REIAL DECRET (professionals sanitaris que 
exerceixen amb un títol estranger d'especialista no reconegut).- L'interessat opta per: (empleneu la casella corresponent a l'opció elegida) 
 
   La realització d'un període d'exercici professional en pràctiques.        Una prova teòrica pràctica. 
 
La validesa d'aquesta opció requereix la seva presentació a través d'aquesta sol·licitud en el termini d'un any, a comptar de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. 
 
Documentació addicional a aportar (de caràcter obligatori): 
 

Certificacions dels caps de servei o responsables de les unitats assistencials de l'especialitat sol·licitada, amb el vistiplau del gerent o 
representant legal del centre sanitari, acreditatives de l'exercici professional efectiu dins del camp propi i específic de l'especialitat de què es 
tracti, en les quals constin la data d'inici i de finalització. 

 
Certificacions dels gerents o representants legals dels centres, acreditatives de l'existència d'una relació professional retribuïda durant el període 
d'exercici professional exigit. En l'esmentada certificació s'ha d'especificar, així mateix, l'especialitat a què l'exercici esmentat es refereix, les dates del 
seu inici i finalització, l'adscripció efectiva de l'interessat a la unitat i la dedicació horària. 

 
Certificacions expedides per l'òrgan competent de la comunitat autònoma acreditatives que l'exercici professional exigit s'ha portat a terme en 
centres sanitaris autoritzats, segons la normativa dictada per la comunitat autònoma que en cada cas correspongui, en desplegament del que 
preveu el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i 
establiments sanitaris. 
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MINISTERI 
DE SANITAT 
I POLÍTICA SOCIAL

SECRETARIA GENERAL DE SANITAT    

 
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'EFECTES PROFESSIONALS A TÍTOLS ESTRANGERS D'ESPECIALISTA 

 EN CIÈNCIES DE LA SALUT, OBTINGUTS EN ESTATS NO MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. 

(Full 3) 
 
Cognoms i nom del sol·licitant                                                Núm. DNI, passaport, TIE 
  

 

 
 
 
9. ALTRA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE S'ADJUNTA A AQUESTA SOL·LICITUD 

 
(especifiqueu-la) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  També es pot consultar en la nostra pàgina web:   
  
 
La utilització de les dades personals que figuren en aquesta sol·licitud s'adequa al que preveu la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (vegeu l'apartat 9 de 
les instruccions) 

 
LLOC I DATA       SIGNATURA DEL SOL·LICITANT 

 
 
 
 
 
 

AL.  Subdirecció General d'Ordenació Professional.  Passeig del Prado, 18 i 20.- 28071  MADRID.
 

SR.       MINISTRE DE SANITAT I POLÍTICA SOCI

  http://www.msc.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm 
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ANNEX II

Guió-model per elaborar l’historial professional a adjuntar a la sol·licitud de 
reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers d’especialista en ciències 

de la salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea

1. Dades personals i situació laboral/professional de l’interessat en el moment de 
presentar la seva sol·licitud.

2. Formació acadèmica prèvia. Títols i graus acadèmics obtinguts, en què 
s’especifiquen centres i dates.

3. Formació especialitzada del sol·licitant vinculada a l’exercici professional el 
reconeixement del qual se sol·licita, amb l’especificació del:

a) Sistema d’accés i centre autoritzat en el qual s’ha desenvolupat.
b) Programa formatiu seguit, la seva articulació pràctica, la seva durada i dedicació 

horària, si s’ha percebut retribució durant aquest i si s’han realitzat guàrdies, amb el detall 
dels llocs i temps, així com qualsevol altre aspecte que sigui d’interès.

4. Formació complementària:

a) Relacionada amb l’exercici professional el reconeixement del qual se sol·licita.
b) Relacionada amb altres especialitats en ciències de la salut.

5. Experiència professional adquirida al país que ha expedit el títol d’especialista 
(especifiqueu les activitats, els llocs i els temps):

a) En l’àmbit professional objecte de reconeixement.
b) En altres àmbits relacionats amb les ciències de la salut.

6. Experiència docent universitària i no universitària, vinculada amb ciències de la 
salut, on s’especifiquin els llocs i temps.

7. Mèrits de recerca:

a) Participació en projectes d’R+D: títol del projecte, entitat finançadora, durada, 
investigador responsable i grau de participació de l’interessat.

b) Tesi doctoral, etc.

8. Publicacions.–S’ha de distingir entre llibres, capítols de llibres i articles.

En el cas de les publicacions de llibres i capítols de llibres, n’hi ha prou amb consignar-ne 
l’ISBN, a més de la referència bibliogràfica completa.

En el cas d’articles publicats en revistes, s’hi ha d’especificar el títol del treball i els 
seus autors, i a més s’hi ha de consignar la referència bibliogràfica completa, el seu ISSN 
i la seva inclusió en repertoris de literatura científica espanyols i internacionals als efectes 
de la seva possible localització.

9. Congressos i ponències.
10. Altres mèrits i dades d’interès en relació amb l’historial professional de 

l’aspirant.

Nota: Les dades a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 són de formalització obligatòria, 
els altres apartats s’han d’emplenar segons la situació personal de cada sol·licitant.

És imprescindible l’acreditació documental dels mèrits de l’historial professional; a 
aquests efectes s’ha de tenir en compte el que preveu sobre això l’apartat 4 de l’annex I 
(instruccions).

El present annex figura incorporat a la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política 
Social:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm
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ANNEX III

Acreditació de coneixement de l’idioma espanyol a adjuntar, si s’escau, a la sol·licitud 
de reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers d’especialista en 

ciències de la salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea

1. Supòsit de fet i certificats acreditatius.–Els aspirants nacionals d’estats l’idioma 
oficial dels quals no sigui l’espanyol han d’acreditar el coneixement suficient del mateix 
idioma mitjançant la presentació de còpia compulsada d’algun dels documents següents:

a) Diploma d’espanyol (nivell intermedi, B2), diploma d’espanyol (nivells superior o 
C2), expedit amb caràcter oficial pel director de l’Institut Cervantes, segons el que preveu 
el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen els «diplomes d’espanyol 
com a llengua estrangera (DELE)» publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del 8 de 
novembre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» de 12 de març de 2008.

Quan els aspirants no puguin aportar els diplomes que s’esmenten en el paràgraf 
anterior és vàlida la presentació d’un certificat emès pel centre on es va realitzar l’examen, 
en el qual consti que l’aspirant ha estat declarat apte un cop vistes les qualificacions oficials 
atorgades per l’Institut Cervantes en la prova de què es tracti.

Nota: Per a més informació sobre aquests diplomes i la seva forma d’obtenció consulteu 
la pàgina web de l’Institut Cervantes http://www.cervantes.es.

b) Certificat de nivell intermedi (B.1) o del nivell avançat (B.2) d’espanyol com a 
llengua estrangera, expedit per l’òrgan competent de l’administració educativa de la 
corresponent comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu per a l’esmentat nivell el 
Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del 
currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

2. Estan exempts d’acreditar el compliment d’aquest requisit:

a) Els aspirants el títol universitari dels quals, en virtut d’aquest han pogut accedir a 
la formació especialitzada de què es tracti, hagi estat expedit per alguna universitat de 
l’Estat espanyol, o d’estats amb l’espanyol com a llengua oficial.

b) Els sol·licitants que aportin documents acreditatius d’haver obtingut el diploma 
d’estudis avançats, la suficiència investigadora o el títol de doctor, expedits per alguna 
universitat de l’Estat espanyol.

c) Els sol·licitants que acreditin haver conclòs a l’Estat espanyol un període diferent 
de formació especialitzada en ciències de la salut, com a conseqüència d’haver obtingut 
plaça en formació en la corresponent convocatòria nacional de proves selectives.

3. Els diplomes acreditatius del coneixement de l’idioma espanyol que s’esmenta a 
l’apartat 1 s’han d’aportar juntament amb la sol·licitud.

4. El present annex figura incorporat en la pàgina web del Ministeri de Sanitat i 
Política Social:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm
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ANNEX IV

Classificació per grups de les diferents especialitats en ciències de la salut als únics 
efectes de determinar l’especialitat que poden exercir els assessors del comitè 

d’avaluació a què es refereix l’article 5.3. d’aquest Reial decret

Grup primer:

Al·lergologia.
Anatomia patològica.
Anestesiologia i reanimació.
Aparell digestiu.
Cardiologia.
Dermatologia mèdica-quirúrgica i venereologia.
Endocrinologia i nutrició.
Farmacologia clínica.
Geriatria.
Hematologia i hemoteràpia.
Medicina del treball.
Medicina familiar i comunitària.
Medicina física i rehabilitació.
Medicina intensiva.
Medicina interna.
Medicina nuclear.
Medicina preventiva i salut pública.
Nefrologia.
Pneumologia.
Neurofisiologia clínica.
Neurologia.
Oftalmologia.
Oncologia mèdica.
Oncologia radioteràpica.
Otorinolaringologia.
Pediatria i les seves àrees específiques.
Psiquiatria.
Radiodiagnòstic.
Reumatologia.
Urologia

Grup segon:

Angiologia i cirurgia vascular.
Cirurgia cardiovascular.
Cirurgia general i de l’aparell digestiu.
Cirurgia oral i maxil·lofacial.
Cirurgia ortopèdica i traumatologia.
Cirurgia pediàtrica.
Cirurgia plàstica, estètica i reparadora.
Cirurgia toràcica.
Neurocirurgia.
Obstetrícia i ginecologia.

Grup tercer:

Farmàcia hospitalària.

Grup quart:

Psicologia clínica.
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Grup cinquè:

Infermeria de salut mental.
Infermeria de cures medicoquirúrgiques
Infermeria del treball.
Infermeria familiar i comunitària.
Infermeria geriàtrica.
Infermeria obstetricoginecològica (llevadora).
Infermeria pediàtrica

Grup sisè

Anàlisis clíniques per a biòlegs i bioquímics, farmacèutics, metges i químics.
Bioquímica clínica per a biòlegs i bioquímics, farmacèutics, metges i químics.
Immunologia per a biòlegs i bioquímics, farmacèutics i metges.
Microbiologia i parasitologia per a biòlegs i bioquímics, farmacèutics, metges i 

químics.
Radiofarmàcia per a biòlegs, i bioquímics, farmacèutics i químics.
Radiofísica hospitalària per a físics i altres llicenciats/graduats en disciplines científiques 

i tecnològiques.

Nota: el present annex figura incorporat a la pàgina web del Ministeri de Sanitat i Política Social:

http://www.msc.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


