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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3211 Reial decret 220/2013, de 22 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de metge 
especialista en medicina familiar i comunitària i sobre l’exercici de la medicina 
de família en el Sistema Nacional de Salut, i pel qual es fixa el 31 de maig de 
2013 com a data límit en el termini de presentació de sol·licituds d’admissió 
dels aspirants al títol.

El Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de metge 
especialista en medicina familiar i comunitària i sobre l’exercici de la medicina de família 
en el Sistema Nacional de Salut, va completar les anteriors mesures legislatives 
adoptades per a l’accés excepcional al títol de metge especialista en medicina familiar i 
comunitària, ampliant les vies d’accés al títol esmentat en relació amb els professionals 
que van superar els estudis conduents al títol oficial de llicenciat en medicina amb 
anterioritat a l’1 de gener de 1995 i que exerceixen com a metges de capçalera.

Aquest sistema, a més d’excepcional, es preveia com a transitori. Així s’observa de la 
literalitat del preàmbul del mateix Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol. Això és així 
perquè aquesta norma va tenir el seu origen a l’Acord adoptat el 21 de juliol de 1997 pel 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que disposava un sistema 
excepcional i transitori d’accés al títol d’especialista en medicina familiar i comunitària. 
Aquest Acord parteix de la Proposició no de llei del Congrés dels Diputats de 7 d’octubre 
de 1997 i de la Moció del Senat de 8 d’abril de 1997.

Malgrat això, la redacció del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, no trasllada 
aquest caràcter transitori, que sí queda clarament posat de manifest a la seva part 
expositiva, amb els arguments precisos que el justifiquen.

Per tant, és necessari procedir a la modificació del Reial decret 1753/1998, de 31 de 
juliol, amb l’objecte d’adequar-ne les disposicions amb el caràcter de temporalitat del 
procediment que aquest requereix.

En la tramitació d’aquest Reial decret, que disposa dels informes del Consell Nacional 
d’Especialitats en Ciències de la Salut i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut, s’han escoltat les associacions i les societats científiques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i del 
ministre d’Educació, Cultura i Esport, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 22 de març de 2013,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’article 2 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre 
accés excepcional al títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària i 
sobre l’exercici de la medicina de família en el Sistema Nacional de Salut.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Reial decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre 
accés excepcional al títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària i sobre 
l’exercici de la medicina de família en el Sistema Nacional de Salut, i la seva redacció 
queda en els termes següents:

«1. Els qui compleixin els requisits que preveu l’article anterior poden sol·licitar 
fins al 31 de maig de 2013 la concessió del títol de metge especialista en medicina 
familiar i comunitària, mitjançant una instància dirigida a la Secretaria General 
d’Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.»
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de març de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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