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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8192 Reial decret 578/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen mesures d’acció 

positiva aplicables a les persones amb discapacitat que participin en les 
convocatòries anuals de proves selectives per a l’accés a places de formació 
sanitària especialitzada, en desplegament de l’article 22.3 de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

La Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, a través de l’article 10, modifica l’article 22.3 
de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, amb la 
finalitat d’incorporar mesures d’acció positiva respecte al tractament que en les 
convocatòries anuals de proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària 
especialitzada s’ha de donar a les persones amb discapacitat que hi participin.

L’article 22.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, estableix que almenys un 7% de 
la totalitat de les places ofertes en cada convocatòria pugui ser cobert per persones amb 
discapacitat, sempre que tinguin aquesta condició legal, superin el procés selectiu de què 
es tracti i acreditin que la seva discapacitat és compatible amb el desenvolupament de les 
funcions corresponents a l’especialitat a què s’opta.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a l’informe preceptiu de la Comissió de Recursos 
Humans del Sistema Nacional de Salut, així com al del Consell Nacional de la Discapacitat 
i del Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut. També ha informat el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Així mateix, s’han consultat les comunitats 
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia i s’ha donat audiència als sectors afectats.

Aquesta norma es dicta en desplegament del que preveu l’article 22.3 de la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, i a l’empara del que disposa 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.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 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 26 
de juliol de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte desplegar l’article 22.3 de la Llei 44/2003, de 
21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, perquè en les convocatòries 
anuals de proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada es 
facin efectives les mesures d’acció positiva que garanteixin que almenys el 7% de la 
totalitat de les places ofertes a cadascuna d’aquestes puguin ser cobertes per aspirants 
que tinguin la consideració legal de persones amb discapacitat reconeguda, en els termes 
que preveu la Llei esmentada.

2. El que preveu aquest Reial decret s’entén sense perjudici de les mesures 
necessàries perquè, tant en les proves d’accés com en els llocs en què es formin les 
persones amb discapacitat adjudicatàries de places en formació, es portin a terme les 
adaptacions, els ajustos raonables o els suports complementaris i les ampliacions de 
temps que siguin procedents, segons les característiques i el grau de discapacitat de 
l’interessat.
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Article 2. Determinació de l’oferta de places en formació a incloure en cada convocatòria.

La Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, amb subjecció al 
procediment que preveu l’apartat 5 de l’article 22 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
ha de fixar en cada convocatòria anual de proves selectives per a l’accés a places de 
formació sanitària especialitzada la distribució de l’oferta de places derivada de l’aplicació 
del 7% abans esmentat, entre les diferents titulacions o grup d’aquestes que poden 
participar en les dites proves.

Article 3. Participació en les proves selectives.

1. Els aspirants que facin constar en la sol·licitud que s’acullen al torn de persones 
amb discapacitat no poden canviar de torn, i per això s’inclouen en les relacions 
provisionals i definitives d’admesos, de resultats i d’adjudicataris de plaça, amb la 
indicació del torn esmentat.

2. A les persones amb discapacitat que obtinguin un títol d’especialista en ciències 
de la salut pel sistema de residència havent-se acollit al torn de persones amb discapacitat 
previst en aquest Reial decret i participin en proves selectives posteriors per accedir a un 
altre títol d’especialista per l’esmentat sistema, no els és aplicable el percentatge del 7% 
de les places ofertes que s’assignin a persones amb discapacitat en les convocatòries 
esmentades, llevat que la resolució de reconeixement del grau de discapacitat hagi estat 
posterior a l’obtenció del títol d’especialista de què es tracti.

Article 4. Prova selectiva.

Sense perjudici del que preveu l’article 1.2, els exercicis a realitzar, els criteris de 
qualificació d’aquests, la puntuació necessària per entendre’ls superats i l’avaluació, si 
s’escau, dels mèrits acadèmics i professionals, són iguals per a tots els aspirants de la 
mateixa titulació, sigui quin sigui el torn, ordinari o per a persones amb discapacitat pel 
qual participin en la corresponent prova selectiva.

Article 5. Adjudicació de places i incorporació a aquesta.

1. Iniciats els actes d’adjudicació de places de cada convocatòria, les persones amb 
discapacitat comencen l’elecció d’aquestes juntament amb els altres aspirants d’acord 
amb l’ordre decreixent de la puntuació total individual obtinguda per cada aspirant en la 
prova selectiva corresponent.

No obstant això, els actes d’adjudicació se suspenen per als aspirants que participin 
pel torn ordinari quan encara hi hagi persones amb discapacitat sense plaça i resti per 
adjudicar un nombre d’aquestes que permeti oferir les que corresponguin al torn de 
persones amb discapacitat, en cada titulació o grup d’aquestes.

2. Les places no adjudicades després de les actuacions anteriors s’acumulen al torn 
ordinari de la mateixa convocatòria, i s’han de reprendre els actes d’adjudicació de places 
una vegada concloses les actuacions que s’esmenten en el número anterior, mitjançant 
una nova crida que es publica en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

Article 6. Compatibilitat amb l’ocupació de la plaça adjudicada i assignació d’itineraris 
formatius.

1. La compatibilitat de les condicions físiques, psíquiques i sensorials de l’adjudicatari 
de plaça pel torn de persones amb discapacitat amb l’exercici de les funcions 
corresponents a la plaça en formació de l’especialitat per la qual s’hagi optat, s’acredita 
mitjançant la superació, en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals que correspongui 
en cada cas, de l’examen mèdic que es preveu amb caràcter general per a tots els 
adjudicataris de plaça a l’article 2.4 del Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es 
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regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en 
ciències de la salut.

Quan els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals ho considerin pertinent poden 
sol·licitar, amb caràcter previ a la conclusió de l’examen mèdic esmentat abans, un 
informe dels òrgans competents en matèria de valoració de la discapacitat que 
correspongui en cada cas.

2. Quan la incorporació de les persones amb discapacitat a la plaça que els ha estat 
adjudicada requereixi condicions específiques d’accessibilitat al centre o de jornada cal 
atenir-se al que disposa la disposició addicional segona del Reial decret 1146/2006, de 6 
d’octubre.

3. Els caps d’estudi de les diferents unitats docents han de donar preferència en el 
procés d’assignació dels itineraris formatius a les persones amb discapacitat que hagin 
estat adjudicatàries de plaça pel torn esmentat, sempre que aquesta preferència tingui 
com a finalitat facilitar que l’itinerari i els períodes de rotació pels diferents dispositius que 
integren la unitat docent s’adeqüin a les característiques pròpies de cada persona amb 
discapacitat.

Disposició addicional única. Normativa aplicable a les convocatòries previstes en aquest 
Reial decret.

Sense perjudici de les previsions d’aquest Reial decret, la participació de persones 
amb discapacitat en les proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària 
especialitzada es regeix, en els termes que s’estableixin en cada ordre de convocatòria, 
per la normativa aplicable amb caràcter general a les proves esmentades, segons el que 
preveuen l’Ordre de 27 de juny de 1989, per la qual s’estableixen les normes reguladores 
de les proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada, i per 
la disposició transitòria cinquena del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es 
determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen 
determinats aspectes de la formació sanitària especialitzada.

Així mateix, l’organització, la supervisió, el desenvolupament i l’avaluació del període 
formatiu dels residents adjudicataris de plaça pel torn de persones amb discapacitat s’ha 
d’adequar al que preveu amb caràcter general el capítol III de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries i les seves normes de desplegament.

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. Desplegament normatiu.

S’autoritza el titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per adoptar les 
mesures necessàries per donar compliment al que preveu aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ANA MATO ADROVER
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