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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8497 Reial decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la 

reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica, s’estableixen 
les normes aplicables a les proves anuals d’accés a places de formació i altres 
aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en ciències de la 
salut i es creen i modifiquen determinats títols d’especialista.

El desplegament del títol II de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 
professions sanitàries, s’ha portat a terme a través de diverses normes com el Reial 
decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de 
residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut, el 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 del sistema de formació sanitària 
especialitzada, el 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, i, finalment, el 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.

Com a continuació d’aquest procés, aquest Reial decret constitueix un pas d’una 
importància indubtable en el desplegament de l’article 19 de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, que preveu l’adquisició de competències comunes a diverses especialitats en 
ciències de la salut a través d’un període de formació uniforme, denominat tronc, en 
convergència amb l’estructura de la formació especialitzada d’altres països membres de 
la Unió Europea.

La troncalitat implica una evolució del sistema formatiu i una adaptació de les 
estructures docents a nous programes formatius i als corresponents requisits d’acreditació 
de centres i unitats docents, de conformitat amb els períodes, troncal i específic, que 
integren la formació completa de les especialitats en ciències de la salut.

Amb la troncalitat també es pretén que els professionals sanitaris, a través de les 
competències adquirides en el període de formació troncal, aprenguin a abordar, des de 
les primeres etapes de la seva formació especialitzada, els problemes de salut d’una 
manera integral i a treballar de la manera més adequada per poder proporcionar una 
atenció sanitària orientada a la resolució eficaç dels processos dels pacients, amb 
l’enfocament interdisciplinari i pluridisciplinari que l’estat actual de la ciència requereix. 
D’altra banda, la troncalitat permet una major flexibilització del catàleg d’especialitats en 
ciències de la salut que en molts casos s’han configurat com a compartiments estancs 
aïllats entre si, fet que ha derivat en un encasellament excessiu dels professionals i en 
dificultats per abordar els problemes de salut en equips pluridisciplinaris d’especialistes. 
Aquest Reial decret es basa, per tant, en una visió integral de les persones que demanden 
l’atenció sanitària i possibilita una millora en la qualitat assistencial i en la seguretat dels 
pacients.

Juntament amb la troncalitat, aquest Reial decret desplega les previsions de l’article 
23 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, ja que regula els aspectes essencials dels 
procediments de reespecialització dels professionals que presten o han prestat serveis en 
el sistema sanitari per adquirir un nou títol d’especialista del mateix tronc. La possible 
reespecialització dels professionals és, sens dubte, un element motivador per al personal 
que ja presta serveis en el sistema, i alhora dota les administracions sanitàries d’una eina 
útil que permet una major adequació dels recursos humans a les necessitats 
d’especialistes del sistema sanitari.
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Aquest Reial decret també desplega els articles 24, 25 i 29 de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, relatius a les àrees de capacitació específica, la qual cosa ha de permetre 
a alguns professionals aprofundir en les facetes que requereix el progrés científic en 
l’àmbit d’una o diverses especialitats en ciències de la salut. Aquestes àrees es configuren 
com un altre dels elements clau en el sistema de formació sanitària especialitzada 
dissenyat per la Llei esmentada, i això possibilita l’alta especialització dels professionals. 
Les àrees de capacitació específica són un element natural d’aprofundiment o ampliació 
de la pràctica professional dels especialistes mitjançant l’adquisició de competències 
avançades a través d’un programa formatiu específic.

A través del seu capítol V, aquest Reial decret desplega l’article 22 de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, i actualitza i racionalitza la normativa reguladora de les proves 
d’accés a places de formació sanitària especialitzada que ha estat objecte de diverses 
modificacions parcials, de manera que les previsions que conté el capítol esmentat 
afavoreixen una visió global i transparent d’aquests processos selectius, mantenint les 
característiques generals d’aquestes proves i en conseqüència l’alt grau d’acceptació 
social que generen.

Finalment, l’adequació necessària a la demanda assistencial de la població i l’evolució 
dels coneixements científics són les raons fonamentals que han determinat que, fent ús 
de la competència que preveu l’article 16 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, es 
procedeixi a la creació o modificació de determinats títols d’especialista. Aquests canvis 
han determinat, d’una banda, l’actualització del catàleg d’especialitats que conté l’annex I 
del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, i, de l’altra, la necessitat de posar les bases per 
tal que, a l’empara del que preveu la disposició transitòria cinquena de la Llei 44/2003, de 
21 de novembre, els ministeris d’Educació, Cultura i Esport i de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat desenvolupin les vies transitòries d’accés dels professionals als nous títols 
d’especialista mitjançant l’acreditació de la seva competència en l’àmbit de les noves 
especialitats.

La implantació de les mesures incorporades en aquest Reial decret s’ha d’acompanyar 
d’una decidida aposta de les administracions sanitàries per la incorporació d’elements 
d’innovació docent i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a fi de 
potenciar la qualitat del nostre model formatiu, la seguretat dels pacients i una major 
eficàcia i eficiència en el procés d’adquisició de les competències necessàries per a 
l’exercici adequat de les professions sanitàries.

Aquest Reial decret ha estat debatut i ha estat objecte d’informe per la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, en la qual estan representades, a més 
de les conselleries de sanitat de les diferents comunitats autònomes, els ministeris de 
Defensa, Hisenda i Administracions Públiques, Educació, Cultura i Esport, Ocupació i 
Seguretat Social i Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a l’informe tant de les organitzacions col·legials de 
metges, de farmacèutics, de psicòlegs, d’odontòlegs i estomatòlegs, d’infermers, de 
químics, de biòlegs i de físics, com dels òrgans assessors dels ministeris de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i d’Educació, Cultura i Esport, en matèria de formació sanitària 
especialitzada.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, del 
ministre d’Educació, Cultura i Esports i de la ministra d’ocupació i Seguretat Social, 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 seva reunió del 
dia 25 de juliol de 2014,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:

a) Incorporar criteris de troncalitat en la formació de determinades especialitats en 
ciències de la salut i regular els òrgans assessors, els criteris d’organització i altres 
característiques pròpies del règim formatiu troncal, en desplegament del que disposa 
l’article 19 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions 
sanitàries.

b) Regular el procediment per obtenir un nou títol d’especialista mitjançant la 
formació en una especialitat pertanyent al mateix tronc que el del títol d’especialista que 
s’ostenta, en desplegament de l’article 23 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

c) Regular les àrees de capacitació específica i el procediment d’obtenció dels 
diplomes oficials d’aquestes àrees, d’acord amb el que preveuen els articles 24, 25 i 29 
de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

d) Regular les normes aplicables a les convocatòries anuals de proves selectives 
per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada, d’acord amb el que disposa 
l’article 22 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

e) Crear i, si s’escau, modificar determinats títols d’especialista en ciències de la 
salut, amb subjecció al que preveu l’article 16 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i 
l’actualització de la relació d’especialitats pel sistema de residència que inclou 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 desenvolupen determinats aspectes del sistema 
de formació sanitària especialitzada.

CAPÍTOL II

De la troncalitat

Article 2. Formació especialitzada troncal.

1. La incorporació de criteris de troncalitat en la formació d’especialistes en ciències 
de la salut té la finalitat que els residents adquireixin les competències professionals 
determinades en el programa formatiu oficial de l’especialitat corresponent amb un 
enfocament interdisciplinari i pluridisciplinari de les especialitats adscrites al mateix tronc 
que afavoreixi el treball en equip i l’atenció integral del pacient en els processos 
preventius, diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors.

2. El tronc es defineix com el conjunt de competències nuclears i comuns a diverses 
especialitats en ciències de la salut que s’adquireixen a través d’un període de formació 
especialitzada, denominat període troncal, la durada del qual s’ha d’ajustar al que preveu 
l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

3. La formació completa en les especialitats en ciències de la salut adscrites al règim 
de formació especialitzada troncal comprèn dos períodes successius de formació 
programada: un de caràcter troncal i un altre de formació específica en l’especialitat de 
què es tracti.

El tronc cursat, desvinculat d’un període de formació específica, no té per si mateix 
efectes professionals.

4. Sense perjudici de les especificitats que preveu aquest Reial decret, a les 
especialitats troncals els és aplicable el règim jurídic que regula la formació sanitària 
especialitzada en els termes que preveuen el capítol III del títol II de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, i les seves disposicions de desplegament.
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Article 3. Especialitats troncals i determinació de troncs.

1. Tenen caràcter troncal les especialitats en ciències de la salut que detalla l’annex 
I d’aquest Reial decret, classificades en els troncs que determina aquest annex.

2. La creació, la supressió, la fusió i el canvi de denominació de troncs, així com la 
determinació de les especialitats que s’integren en cadascun, s’han d’aprovar mitjançant 
un reial decret, a proposta dels ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i d’Educació, 
Cultura i Esport, amb els informes previs del Consell Nacional d’Especialitats en Ciències 
de la Salut, de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut i de 
l’organització o organitzacions col·legials que corresponguin.

Article 4. Programes formatius oficials de les especialitats adscrites al sistema formatiu 
troncal.

1. Els programes formatius oficials de les especialitats adscrites al sistema formatiu 
troncal s’aproven d’acord amb el que preveu l’article 21.2 de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre.

2. Els programes formatius oficials de cadascuna de les especialitats troncals 
defineixen les competències que han d’adquirir els residents en els dos períodes de 
formació, troncal i específic, que integren cadascuna.

Aquests programes especifiquen, per al període troncal, les competències comunes a 
totes les especialitats integrades en un mateix tronc, que ha d’elaborar la comissió 
delegada de tronc que correspongui en cada cas.

Així mateix, concreten, per al període específic, les competències corresponents a 
cadascuna de les especialitats integrades en un mateix tronc que ha d’elaborar, una 
vegada determinades les del període formatiu troncal, la comissió nacional de l’especialitat 
de què es tracti.

Tot això sense perjudici de la possibilitat que en els programes formatius oficials 
s’incloguin, en aquest període específic, competències comunes a dues o més 
especialitats per compartir algun àmbit d’actuació professional similar o afí.

3. Els programes formatius oficials també inclouen competències de caràcter 
genèric o transversal, comunes a totes les especialitats en ciències de la salut, amb les 
adaptacions necessàries d’acord amb la titulació requerida per a l’accés a l’especialitat. El 
procés d’adquisició d’aquestes competències s’ha de portar a terme al llarg de tot el 
període formatiu i es desenvolupa en les unitats docents acreditades en què es formi el 
resident.

El Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut elabora les competències 
de caràcter genèric o transversal a què es refereix el paràgraf anterior.

4. Durant el període troncal del programa formatiu oficial de les especialitats troncals 
no s’autoritzen rotacions externes de les que preveu l’article 21 del Reial decret 183/2008, 
de 8 de febrer.

La durada de les rotacions externes durant el període de formació específica del 
programa oficial de les especialitats troncals no pot superar els 4 mesos, en la totalitat del 
període esmentat.

Article 5. Acreditació d’unitats docents de caràcter troncal i d’especialitat.

1. El període de formació especialitzada troncal s’imparteix en unitats docents de 
caràcter troncal acreditades per resolució de la persona titular de la Direcció General 
d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb subjecció 
al que preveuen l’article 26.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i els articles 4, 5 i 6 
del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

2. El període de formació específica s’imparteix en unitats docents acreditades per a 
la formació en l’especialitat de què es tracti per resolució de la persona titular de la 
Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
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Igualtat, amb subjecció al que preveuen l’article 26.3 de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, i els articles 4, 5 i 6 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

3. Qualsevol modificació de l’estructura d’una unitat docent acreditada, troncal o 
d’especialitat requereix una nova resolució d’acreditació de la persona titular de la Direcció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
d’acord amb el que preveuen l’article 26.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i els 
articles 5 i 6 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

4. Tant les unitats docents de caràcter troncal com les de formació específica han de 
complir els requisits d’acreditació que en cada cas estableixin, amb subjecció al que 
preveu l’article 26.1 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, els ministeris de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat i d’Educació, Cultura i Esport, a proposta de la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

5. Les unitats docents de caràcter troncal i les unitats docents d’especialitat 
acreditades s’inscriuen en el registre de centres acreditats per a la formació d’especialistes 
a què es refereix l’article 32.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre. En aquest registre 
s’han de fer constar les dades relatives a l’entitat titular de la unitat docent, la comissió de 
docència a la qual s’adscriu, la capacitat docent de la unitat expressada en el nombre de 
residents per any, els dispositius que la integren i l’itinerari formatiu tipus proposat per la 
corresponent comissió de docència per a l’acreditació de la unitat.

Article 6. Comissions de docència.

1. Les comunitats autònomes han d’adscriure les unitats docents de caràcter troncal 
a una comissió de docència ja constituïda o bé a una comissió de docència específicament 
creada per a un o diversos troncs quan així ho aconselli el nombre de residents, el grau 
de dispersió, la naturalesa múltiple dels dispositius formatius o altres característiques 
derivades de criteris docents i organitzatius de la comunitat autònoma de què es tracti.

En tots dos tipus de comissions de docència hi han d’estar representats els tutors i els 
residents del període formatiu troncal.

2. A les comissions de docència que estenguin el seu àmbit d’actuació a la formació 
troncal els és aplicable, amb les necessàries adaptacions i peculiaritats que preveu 
aquest Reial decret, el que disposen els articles 8, 9 i 10 del Reial decret 183/2008, de 8 
de febrer, i la normativa autonòmica que en cada cas sigui aplicable.

Article 7. Tutors del període de formació troncal.

1. Els tutors del període de formació troncal, que han de ser especialistes en servei 
actiu de qualsevol de les especialitats que integrin el tronc de què es tracti, han de garantir 
l’adquisició de competències del període troncal del programa formatiu oficial de 
l’especialitat de què es tracti i l’aplicació dels criteris d’avaluació a què es refereix l’article 
8.1 d’aquest Reial decret, en el marc del que preveuen els articles 11, 12, 14 i 15 del Reial 
decret 183/2008, de 8 de febrer, i les normes autonòmiques derivades del seu 
desplegament.

2. Els tutors troncals han d’exercir prioritàriament les seves funcions en el període 
formatiu troncal. No obstant això, les comunitats autònomes, per raons organitzatives o a 
proposta justificada de la comissió de docència, poden determinar que els tutors alternin 
les seves funcions entre el període formatiu troncal i el de l’especialitat en els termes que 
es considerin convenients, segons les circumstàncies de cada cas.

3. La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, a l’empara 
del que preveu l’article 34.4.b) de la llei 44/2003, de 21 de novembre, té en compte el 
caràcter prioritari d’activitats de formació continuada relacionades amb el model de 
formació troncal per a especialistes en ciències de la salut, amb vista a la capacitació de 
nous tutors i a l’actualització de competències dels ja existents.
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Article 8. Avaluació dels residents de les especialitats adscrites al règim de formació 
troncal.

En l’avaluació dels residents de les especialitats adscrites al règim de formació troncal 
és aplicable el capítol VI del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, amb les peculiaritats 
següents:

a) Els criteris d’avaluació que determinin les comissions nacionals de l’especialitat 
són proposats per al període de formació troncal per les comissions delegades de tronc.

b) El disseny i l’estructura bàsica del llibre del resident el porta a terme, per al 
període de formació troncal, la comissió delegada de tronc que en cada cas correspongui 
i, per al període de formació específica, la comissió nacional de l’especialitat.

c) En la comissió de docència a la qual s’adscrigui una unitat docent troncal s’ha de 
constituir un comitè d’avaluació del tronc esmentat, la funció del qual és la de portar a 
terme l’avaluació anual i final del període formatiu troncal.

Aquest comitè té la composició que preveu l’article 19.2 del Reial decret 183/2008, de 
8 de febrer, llevat de la vocalia assenyalada a l’apartat d), que s’ha de substituir per 
professionals designats per la comissió de docència d’entre els que prestin serveis en els 
dispositius que integren la unitat docent troncal com a especialistes d’alguna de les 
especialitats del tronc de què es tracti.

El nombre de professionals a què es refereix el paràgraf anterior ha de ser, com a 
màxim, de quatre en el cas de troncs integrats per més de deu especialitats; de tres en el 
supòsit de troncs integrats per entre quatre i deu especialitats; i de dos en el cas de troncs 
integrats per tres o menys especialitats.

d) L’avaluació de l’últim any de tronc pot ser positiva, negativa recuperable o 
negativa no recuperable. Té el caràcter d’avaluació final de tronc i la porta a terme el 
comitè d’avaluació quan conclou el novè mes del darrer any del període troncal.

L’avaluació positiva del període troncal permet que el resident faci una rotació interna, 
durant els tres últims mesos del període troncal, elegida conjuntament amb el seu tutor en 
àrees d’interès especial per a la seva formació. Un cop conclosa l’estada, el resident ha 
de continuar amb el període de formació específica de l’especialitat elegida, segons el 
que preveu l’article 35.3. Aquestes estades no tenen la consideració de rotacions externes 
i s’han de dur a terme als centres o unitats docents acreditats per a la docència ubicats a 
la mateixa comunitat autònoma on s’ha dut a terme la formació troncal, tenint en compte 
la seva capacitat docent.

Quan l’avaluació del període troncal sigui negativa recuperable, la recuperació s’ha 
de portar a terme dins dels tres últims mesos del període de formació troncal. L’avaluació 
positiva del període de recuperació permet al resident iniciar el període de formació 
específica en l’especialitat elegida, segons el que preveu l’article 35.3.

En els supòsits en què el període de recuperació sigui avaluat negativament, o en què 
l’avaluació del període formatiu troncal sigui negativa no recuperable, cal atenir-se al que 
disposa el paràgraf final de l’article 22.1 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

e) Quan la durada del període troncal disminueixi o augmenti fins a un màxim de sis 
mesos, l’avaluació de l’últim període de formació troncal s’ha de portar a terme tres mesos 
abans que conclogui aquest període d’augment o disminució, a fi de facilitar les rotacions 
internes o els períodes de recuperació que preveu el paràgraf d).

L’augment o la disminució del període formatiu troncal afecta totes les especialitats 
incloses en el tronc de què es tracti.

Article 9. Naturalesa i funcions de les comissions delegades de tronc.

1. A l’empara del que preveu l’article 30.3.b) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
hi ha d’haver una comissió delegada de tronc del Consell Nacional d’Especialitats en 
Ciències de la Salut per cadascun dels troncs que detalla l’annex I d’aquest Reial decret.

2. Les comissions delegades de tronc exerceixen les funcions següents:

a) Elaborar el programa formatiu del seu tronc.
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b) Determinar els criteris d’avaluació del període formatiu troncal que s’han de tenir 
en compte per determinar les directrius bàsiques d’avaluació del període esmentat, 
segons el que preveu l’article 28 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

c) Establir criteris per avaluar les unitats docents del tronc corresponent.
d) Dissenyar l’estructura bàsica del llibre del resident per al període de formació 

troncal amb subjecció al procediment que preveu l’article 18.4 del Reial decret 183/2008, 
de 8 de febrer.

e) Proposar mesures de millora i incentivar el desenvolupament de la formació 
troncal.

f) Elaborar tots els informes que els sol·licitin en relació amb les funcions que els 
corresponen.

g) Informar el Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut sobre la 
implantació, el desenvolupament i altres qüestions derivades de la incorporació de criteris 
de troncalitat en el sistema de formació sanitària especialitzada.

h) Les funcions que es determinin en les disposicions que regulin la formació 
d’especialistes en ciències de la salut.

Article 10. Composició i funcionament de les comissions delegades de tronc.

1. Cada comissió delegada de tronc està integrada per vocals designats per la 
persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el procediment següent:

a) Cada comissió nacional d’especialitat adscrita a un tronc proposa fins a tres 
candidats d’entre els seus vocals que tinguin, preferentment, experiència en funcions de 
tutoria i en metodologia docent, avaluadora i de qualitat. La persona titular de la Direcció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
nomena els vocals de la comissió delegada de tronc d’entre els candidats proposats, amb 
l’informe previ del Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut i de la Comissió 
de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

En el cas de les especialitats pluridisciplinàries, en les comissions delegades de tronc 
hi ha d’haver una representació que tingui en compte les diferents titulacions que poden 
accedir a aquestes especialitats.

El nombre de vocals designats a proposta de les comissions nacionals d’especialitats 
troncals és de set, en el cas de troncs integrats per deu o més especialitats, i de quatre, 
en el de troncs integrats per menys de deu especialitats.

El nomenament d’aquests vocals té una durada de quatre anys i només poden ser 
designats novament per a un període de la mateixa durada.

b) Els vocals representants dels residents són elegits entre els residents adjudicataris 
d’una plaça del tronc corresponent.

El nomenament d’aquests vocals té una durada igual a la de la formació especialitzada 
troncal de què es tracti i requereix l’acceptació prèvia de l’interessat. L’elecció es porta a 
terme mitjançant la crida de tots els residents troncals seguint un ordre aleatori que s’inicia 
a partir del primer cognom que comenci per la lletra que es determini anualment en el 
sorteig que preveu l’article 17 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i 
de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de 
l’Administració General de l’Estat.

El nombre d’aquests vocals és de dos, en el cas de troncs integrats per deu o més 
especialitats, i d’un, en el de troncs integrats per menys de deu especialitats.

2. Cada comissió delegada de tronc elegeix d’entre els seus membres el president i 
el vicepresident.

3. Les comissions delegades de tronc funcionen en ple o en grups de treball.
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La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat pot acordar que a aquests grups de treball s’incorporin, 
amb veu i sense vot, experts en la matèria de què es tracti.

El Ple de les comissions delegades de tronc i els seus grups de treball han de portar a 
terme reunions presencials i no presencials, a través de mitjans informàtics, 
audioconferència o altres mitjans de comunicació.

4. La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un cop escoltada la comissió delegada de tronc, pot 
acordar, mitjançant una resolució motivada, el cessament de tots els vocals o d’una part 
dels vocals per incompliment manifest de les seves obligacions o de les normes de 
funcionament de la comissió. En cas que el cessament sigui de tots els membres, el 
nomenament dels nous vocals s’ha d’atenir al que disposa l’article 10. 1 a). Quan el 
cessament sigui parcial, els nous vocals es designen d’entre els tres que proposi la 
comissió o comissions nacionals d’especialitat a què pertanyin els vocals cessats o, en el 
cas dels vocals representants dels residents, pel procediment que regula l’apartat 1. B) 
d’aquest article.

5. En el que no preveu aquest Reial decret, el funcionament de les comissions 
delegades de tronc s’adequa al règim que estableix, per als òrgans col·legiats, la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

CAPÍTOL III

De la reespecialització troncal per a professionals del sistema sanitari

Article 11. Formació per a una nova especialització.

L’obtenció d’un nou títol d’especialista pel sistema de reespecialització que regula 
l’article 23 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, s’ha de portar a terme pel procediment 
que determina aquest capítol.

Article 12. Determinació de l’oferta de places en formació pel sistema de 
reespecialització.

1. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, determina, a través de diferents instruments de planificació de 
recursos humans, les especialitats que es consideren deficitàries en el sistema sanitari a 
l’efecte de la concreció de la quota de places en formació que integren l’oferta de 
reespecialització per a tot l’Estat.

2. La quota de places en formació que integra l’oferta de reespecialització per a tot 
l’Estat es refereix a especialitats deficitàries i es determina en els termes que preveu 
l’article 22, apartats 3, 5 i 6, de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, en l’oferta anual que 
s’inclou en l’ordre per la qual s’aprova la convocatòria anual de proves selectives que es 
regula en el capítol V d’aquest Reial decret. Aquesta quota no pot ser superior al 2% de 
les places ofertes per a la totalitat de les especialitats troncals en la convocatòria anual en 
què, si s’escau, s’incloguin.

El percentatge màxim de places en formació que es poden oferir en cada comunitat 
autònoma, per ser cobertes per aquest procediment, no pot ser superior al 10% del total 
de les ofertes per la comunitat autònoma corresponent en la convocatòria nacional en què 
s’incloguin.

Article 13. Selecció d’adjudicataris de places en formació pel sistema de 
reespecialització.

1. Les proves d’accés a les places ofertes a reespecialització, segons el que preveu 
l’article anterior, es duen a terme a través d’una convocatòria de caràcter nacional que 
s’aprova per ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
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amb l’informe previ del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i de la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

2. La selecció dels aspirants inclou la realització d’una prova objectiva de caràcter 
eliminatori, que tracta sobre el tronc de què es tracti, i la valoració dels mèrits acadèmics i 
professionals dels que hagin superat aquesta prova, segons el que prevegi la convocatòria 
corresponent.

En la puntuació final dels aspirants, el pes específic dels mèrits acadèmics i 
professionals es pot establir entre el 50% i el 60% del total.

3. No poden participar en aquestes convocatòries de reespecialització els 
especialistes que s’hagin presentat a la prova selectiva de la convocatòria anual en què, 
d’acord amb el que preveu l’article 12.2, s’ha fixat l’oferta de places que s’han de cobrir 
pel procediment que regula aquest capítol.

A les places de reespecialització no hi poden optar els aspirants a què es refereix 
l’article 29.2.

Article 14. Programa formatiu i avaluació de la competència.

1. Els qui vulguin accedir al títol d’especialista pel sistema de reespecialització, han 
de fer exclusivament el programa formatiu per al període de formació específica de 
l’especialitat de què es tracti en unitats docents acreditades per a l’especialitat 
corresponent.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici que el tutor, amb l’informe 
favorable de la comissió de docència, adeqüi la guia o l’itinerari formatiu tipus de 
l’especialitat, a través del pla individual de formació, al currículum formatiu i professional 
de l’interessat. Això no pot implicar la reducció del període formatiu que, en tot cas, ha de 
garantir l’adquisició de les competències que defineix el programa oficial de l’especialitat.

2. La prova d’avaluació de la competència que preveu l’article 23 de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, la porta a terme, a través de l’avaluació final del període específic 
d’especialitat, el comitè d’avaluació que correspongui.

Article 15. Règim jurídic aplicable durant el període formatiu de reespecialització.

Els qui optin a la reespecialització pel procediment que regula aquest capítol tenen, 
sense perjudici de la reserva de la seva plaça d’origen en els termes previstos en la 
normativa que, si s’escau, sigui aplicable, la consideració d’especialistes en formació en 
règim de residència, de manera que els és aplicable el Reial decret 1146/2006, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació 
d’especialistes en ciències de la salut, així com les previsions que conté el Reial decret 
183/2008, de 8 de febrer.

CAPÍTOL IV

De les àrees de capacitació específica

Secció 1a Característiques generals de les àrees de capacitació específica i estructura 
de suport

Article 16. Concepte d’àrea de capacitació específica.

1. Les àrees de capacitació específica abracen el conjunt de coneixements, 
habilitats i actituds, afegits amb deteniment o en extensió, als que exigeix el programa 
oficial d’una o diverses especialitats en ciències de la salut, sempre que aquest conjunt 
de competències sigui objecte d’un interès assistencial, científic, social i organitzatiu 
rellevant.

2. La formació en àrees de capacitació específica es desenvolupa en una unitat 
docent acreditada, a través d’un exercici professional programat, tutelat, avaluat.
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Aquesta formació es porta a terme pel sistema de residència, amb subjecció al que 
preveuen l’article 20 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i les seves disposicions de 
desplegament.

Article 17. Creació d’àrees de capacitació específica.

1. Per crear una àrea de capacitació específica han de concórrer els requisits 
següents:

a) Que representi un increment significatiu de les competències professionals 
exigides pels programes oficials de les especialitats implicades en la seva creació.

b) Que hi hagi un interès assistencial, científic, social i organitzatiu rellevant sobre 
l’àrea corresponent, que requereixi la dedicació d’un nombre significatiu de professionals i 
que exigeixi un alt nivell de competència vinculat a l’alta especialització de l’atenció 
sanitària.

c) Que les competències dels especialistes amb diploma de capacitació específica 
no es puguin satisfer a través de la formació d’altres especialitats, d’altres diplomes de 
capacitació específica o de diplomes d’acreditació i acreditació avançada.

2. La sol·licitud de creació d’una àrea de capacitació específica la poden efectuar 
les conselleries de sanitat de les comunitats autònomes, l’Institut Nacional de Gestió 
Sanitària o bé una o diverses comissions nacionals d’especialitat. Aquesta sol·licitud s’ha 
d’adreçar a la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat i s’ha d’acompanyar tant d’una memòria justificativa com de la 
documentació i els formularis que, a aquest efecte, determini el Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat.

A fi de valorar la idoneïtat de la creació d’una àrea de capacitació específica, el 
Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut emet un informe motivat sobre la 
sol·licitud que se cita en el paràgraf anterior.

3. La creació, supressió o canvi de denominació d’àrees de capacitació específica, 
així com la determinació de les especialitats en l’àmbit de les quals es constitueixin, 
s’aproven mitjançant un reial decret, a proposta dels ministeris de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat i d’Educació, Cultura i Esport, amb els informes previs del Consell Nacional 
d’Especialitats en Ciències de la Salut, de la Comissió de Recursos Humans del Sistema 
Nacional de Salut i de l’organització o organitzacions col·legials que corresponguin.

4. A través d’aquest Reial decret es creen les àrees de capacitació específica que 
detalla l’annex II.

Article 18. Característiques generals del diploma d’àrea de capacitació específica.

1. Les característiques dels diplomes d’àrea de capacitació específica, el sistema 
formatiu per obtenir-los, la seva durada i l’estructura organitzativa i de suport a la formació 
s’adeqüen al que preveuen els articles 24, 25 i 29 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
amb les característiques específiques que preveu aquest Reial decret.

2. El diploma d’àrea de capacitació específica i la seva denominació és d’utilització 
exclusiva per part dels professionals que l’ostentin, sense que la seva denominació pugui 
induir a confusió amb altres títols universitaris.

3. D’acord amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 32.2, de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, s’inscriuen en el Registre nacional d’especialistes amb diploma de 
capacitació específica tots els especialistes que l’obtinguin o que vegin reconegut, als 
mateixos efectes professionals, un títol o diploma obtingut a l’estranger.

4. Els qui cursin el programa de formació en una àrea de capacitació específica 
tenen, sense perjudici de la reserva de la seva plaça d’origen i en els termes que preveu 
la normativa que si s’escau sigui aplicable, la consideració d’especialistes en formació en 
règim de residència i els és aplicable, amb les adaptacions derivades del que preveu 
aquest Reial decret, el règim jurídic contingut en el Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, 
i en el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.
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Article 19. Naturalesa i funcions dels comitès d’àrea de capacitació específica.

1. Quan s’estableixi una àrea de capacitació específica s’ha de constituir, en el 
termini màxim de quatre mesos des de la seva creació, un comitè d’àrea com a òrgan 
assessor del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s’ha d’integrar en el 
Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut.

2. Els comitès d’àrea exerceixen les funcions següents:

a) Proposar el programa formatiu en l’àrea corresponent.
b) Establir els criteris d’avaluació dels especialistes en formació en una àrea de 

capacitació específica i dissenyar l’estructura bàsica del llibre de l’especialista en formació 
en una àrea de capacitació específica.

c) Proposar mesures de millora i incentivar el desenvolupament de la formació en 
àrees de capacitació específica.

d) Elaborar tots els informes que els sol·liciti el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, així com col·laborar amb els tutors i amb els responsables de les comunitats 
autònomes en matèria de formació sanitària especialitzada, en l’organització d’activitats 
docents per a la implantació i el desenvolupament harmonitzat de la formació en àrees de 
capacitació específica.

e) Informar el Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut i les 
comissions nacionals de les especialitats implicades sobre la implantació, el 
desenvolupament i altres qüestions relacionades amb les àrees de capacitació específica.

f) Les altres funcions que es determinin a les disposicions que regulin el sistema de 
formació sanitària especialitzada.

Article 20. Composició i funcionament dels comitès d’àrea de capacitació específica.

1. Cada comitè d’àrea de capacitació específica ha d’estar compost per sis vocals 
proposats per la comissió o comissions nacionals de l’especialitat o especialitats 
implicades d’entre especialistes que estiguin en possessió del diploma corresponent 
d’àrea de capacitació específica, tinguin un prestigi reconegut i una experiència 
professional en l’àrea de capacitació de què es tracti almenys de cinc anys en els vuit 
anys anteriors a la seva designació.

D’aquests sis vocals, dos han de ser membres de societats científiques de caràcter 
estatal, legalment constituïdes, en l’àmbit de l’àrea de capacitació específica de què es 
tracti. Com a màxim tres dels vocals poden ser membres de les comissions nacionals en 
què es constitueixi l’àrea.

2. Els vocals de comitè d’àrea de capacitació específica són nomenats, d’entre els 
proposats per la comissió o comissions nacionals, per la persona titular de la Direcció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’informe previ de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

El nomenament d’aquests vocals té una durada de quatre anys i només poden ser 
designats novament per a un període de la mateixa durada.

La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant una resolució motivada i un cop escoltat el 
comitè d’àrea de capacitació de què es tracti, pot acordar la remoció de tots els vocals o 
d’una part, per incompliment manifest de les seves obligacions o de les normes de 
funcionament del comitè.

3. Cada comitè d’àrea de capacitació específica ha d’elegir d’entre els seus 
membres el president i el vicepresident.

4. Els comitès d’àrea de capacitació específica funcionen en ple o en grups de 
treball. La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat pot acordar la incorporació a aquests grups de treball, 
amb veu i sense vot, d’experts en la matèria de què es tracti.
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El ple dels comitès d’àrea de capacitació específica i els seus grups de treball han de 
portar a terme reunions presencials i no presencials, a través de mitjans informàtics, 
audioconferència o altres mitjans de comunicació.

5. En el que no preveu aquest Reial decret, el funcionament dels comitès d’àrea de 
capacitació específica s’adequa al règim que estableix, per als òrgans col·legiats, la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

Article 21. Requisits generals per a l’obtenció i l’accés als diplomes d’àrea de capacitació 
específica.

Per obtenir el diploma d’àrea de capacitació específica és necessari complir els 
requisits següents:

a) Estar en possessió del títol d’especialista en alguna de les especialitats en 
ciències de la salut en l’àmbit de la qual es constitueixi l’àrea de capacitació específica, i 
acreditar un mínim de dos anys d’exercici professional efectiu en l’especialitat.

La durada d’aquest període d’exercici professional es pot modificar amb subjecció al 
procediment que determina l’article 25.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

b) Accedir a la formació en les àrees de capacitació específica a través de les 
convocatòries que regula l’article 25.

c) Haver complert els objectius i adquirit les competències que preveu el programa 
formatiu d’àrea de capacitació específica, havent estat avaluat positivament en els termes 
que preveu l’article 26.

Secció 2a Característiques de la formació en àrees de capacitació específica, accés i 
avaluació

Article 22. Programes de formació en àrees de capacitació específica.

1. El programa formatiu oficial de cada àrea de capacitació específica és proposat 
pel comitè d’àrea que correspongui i és aprovat per ordre de la persona titular del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb els informes previs del Consell Nacional 
d’Especialitats en Ciències de la Salut i de la Comissió de Recursos Humans del Sistema 
Nacional de Salut.

2. El programa estableix els objectius formatius qualitatius i quantitatius i les 
competències que progressivament ha d’assolir l’aspirant al diploma a través d’un exercici 
professional específicament orientat a l’àrea de capacitació específica corresponent.

Quan així ho aconsellin les característiques pròpies de l’àrea de capacitació 
específica, es poden assenyalar diferents recorreguts formatius en funció de l’especialitat 
o titulació de procedència.

3. Els programes de formació de les diferents àrees de capacitació específica es 
revisen i s’actualitzen periòdicament. Una vegada aprovats, es publiquen en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Article 23. Acreditació d’unitats docents per a la formació en àrees de capacitació 
específica.

1. Les unitats docents per a la formació en àrees de capacitació específica han de 
complir els requisits d’acreditació de cada àrea aprovats per ordre de la persona titular del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’informe previ de la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

L’acreditació de les unitats docents requereix que la comissió de docència a la qual 
s’adscriguin disposi d’unitats docents acreditades per a la formació en alguna de les 
especialitats des de les quals es pugui accedir a l’àrea de capacitació específica de què 
es tracti.

2. Les sol·licituds d’acreditació d’unitats docents s’han d’ajustar al que preveu 
l’article 6 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, i les ha de resoldre la persona titular 
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de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat.

La desacreditació, total o parcial, d’unitats docents o l’adopció de mesures provisionals 
i cautelars, si es detecten deficiències esmenables, s’ha de portar a terme mitjançant el 
procediment seguit per atorgar l’acreditació.

Qualsevol modificació de l’estructura d’una unitat docent acreditada, troncal o 
d’especialitat, requereix una nova resolució d’acreditació de la persona titular de la 
Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, d’acord amb el que preveuen l’article 26.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
i els articles 5 i 6 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

3. En el registre de centres acreditats per a la formació d’especialistes, al qual es 
refereix l’article 32.3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, s’inscriuen les unitats docents 
d’àrees de capacitació específica acreditades. En aquest registre es fan constar les dades 
relatives a la capacitat docent de la unitat, expressada en el nombre de residents per any, 
els dispositius que la integren, la comissió de docència a què s’adscriu i l’itinerari formatiu 
tipus proposat per la corresponent comissió de docència per a l’acreditació de la unitat.

4. Excepcionalment, les unitats docents acreditades per a la formació en àrees de 
capacitació específica poden incorporar dispositius docents ubicats en altres països de la 
Unió Europea. Aquests dispositius han d’estar acreditats per a la formació sanitària 
especialitzada al país en què s’ubiquen, tenir un prestigi reconegut i desenvolupar 
activitats d’especial interès científic vinculades a la formació en l’àrea de què es tracti.

5. La Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat coordina amb els òrgans competents de les diferents comunitats 
autònomes les auditories, els informes i les propostes per avaluar el funcionament i la 
qualitat de les unitats docents acreditades per a la formació en àrees de capacitació 
específica.

Article 24. Comissió de docència i tutors en la formació en àrees de capacitació 
específica.

1. Les comunitats autònomes han de vincular les unitats docents acreditades per a 
la formació en àrees de capacitació específica a la comissió de docència en la qual 
estiguin adscrites les unitats docents de les especialitats en què s’ha constituït l’àrea de 
capacitació corresponent.

Les comissions de docència exerceixen, respecte a la formació en àrees de 
capacitació específica, les funcions que preveu l’article 8 del Reial decret 183/2008, de 8 
de febrer.

En aquestes comissions hi han d’estar representats els tutors d’àrea de capacitació 
específica i els seus especialistes en formació, en els termes que determini cada 
comunitat autònoma.

2. En cada unitat docent acreditada per a la formació en una àrea de capacitació 
específica hi ha d’haver, almenys, un tutor responsable dels especialistes en formació en 
l’àrea. Aquest tutor exerceix les seves funcions d’acord amb el que preveuen els articles 
11, 12, 14 i 15 del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

Els tutors del període de formació en àrees de capacitació específica, a més de ser 
especialistes en servei actiu en alguna de les especialitats requerides per a l’accés a 
l’àrea de què es tracti, han d’estar en possessió del diploma d’àrea de capacitació que en 
cada cas correspongui.

Article 25. Accés a la formació en una àrea de capacitació específica.

1. Els especialistes que acreditin el període d’exercici professional a què es refereix 
l’article 21.a) poden accedir a la formació en una àrea de capacitació específica 
sol·licitant-ho en les convocatòries que periòdicament s’aprovin per ordre de la persona 
titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 190  Dimecres 6 d'agost de 2014  Secc. I. Pàg. 14

A través d’aquesta ordre de convocatòria, que es publica en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», es regulen les característiques del procés selectiu, els requisits dels aspirants, el 
règim d’admissió a la formació, la comissió de selecció i les seves funcions, l’adjudicació 
de places i els altres aspectes que es considerin necessaris per a la resolució de la 
convocatòria.

2. L’oferta de places en formació, que en tot cas es refereix a places acreditades i 
finançades, és aprovada a través de l’ordre de convocatòria pel titular del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’informe previ del Consell Nacional d’Especialitats 
en Ciències de la Salut i tenint en compte les propostes fetes per les comunitats 
autònomes a través de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

En l’oferta s’ha de distingir entre les places finançades per les entitats titulars de les 
unitats docents corresponents i les altres que siguin finançades per altres entitats.

Article 26. Avaluació dels especialistes en formació en àrees de capacitació específica.

L’avaluació dels especialistes en formació en àrees de capacitació específica es 
regeix pel que disposa el capítol VI del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, amb les 
peculiaritats següents:

a) En les comissions de docència a què es refereix l’article 24.1 d’aquest Reial 
decret s’ha de constituir un comitè d’avaluació per cada àrea de capacitació específica, la 
funció del qual és la de portar a terme les avaluacions anuals i final del període formatiu 
de l’àrea.

b) Els comitès d’avaluació d’àrea de capacitació específica han d’estar integrats, 
almenys, pel cap d’estudis de formació especialitzada que ha d’actuar com a president, 
pel tutor de l’especialista en formació de l’àrea de què es tracti i per un professional 
designat per l’òrgan competent en matèria de formació sanitària especialitzada de la 
comunitat autònoma entre especialistes amb el diploma corresponent d’àrea de 
capacitació específica.

CAPÍTOL V

De les proves anuals d’accés a places de formació sanitària especialitzada

Article 27. Convocatòries anuals.

La persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’informe 
previ del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i de la Comissió de Recursos Humans del 
Sistema Nacional de Salut, dicta les ordres anuals per les quals s’aproven les 
convocatòries de proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària 
especialitzada, que inclouen l’oferta anual corresponent d’aquestes places.

Les convocatòries es publiquen en el «Butlletí Oficial de l’Estat», tenen caràcter 
nacional, organitzen els processos selectius i s’adeqüen a les prescripcions generals 
aplicables a les proves d’accés a la funció pública de l’Estat amb les particularitats 
derivades del que preveu aquest capítol.

Les previsions d’aquest capítol s’entenen sense perjudici de les convocatòries 
nacionals a què es refereix l’article 13 per a la selecció d’aspirants a places pel sistema 
de reespecialització que regula el capítol III.

Article 28. Oferta de places.

1. L’elaboració i aprovació de l’oferta de places s’ha de portar a terme amb subjecció 
al que disposen els apartats 3, 5 i 6 de l’article 22 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

La Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, tenint en compte 
les propostes formulades per les comunitats autònomes, les necessitats d’especialistes 
del sistema sanitari i les disponibilitats pressupostàries, fixa, amb els informes previs del 
Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut i del Ministeri d’Educació, Cultura 
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i Esport, l’oferta de places acreditades i dotades econòmicament que proposa incloure en 
cada convocatòria.

L’oferta de places, en la qual s’han d’incorporar, si s’escau, les mesures correctores 
contingudes en un informe motivat que s’ha de comunicar amb caràcter previ a la 
Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, és aprovada amb caràcter 
definitiu per la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través 
de l’ordre que aprovi la corresponent convocatòria anual de proves selectives per a 
l’accés a places de formació sanitària especialitzada.

2. En l’ordre ministerial per la qual s’aprovi cada convocatòria anual s’ha d’incloure, 
en tot cas, un quadre resum de les places ofertes. Les places incloses en aquest quadre 
constitueixen el nombre màxim de places en formació que s’adjudiquen en la convocatòria 
de què es tracti, distribuïdes per especialitats, comunitats autònomes i per sectors segons 
la seva titularitat pública o privada.

En el quadre resum no s’inclouen les places ofertes a reespecialització pel sistema 
que regula el capítol III.

Quan el nombre de places ofertes en el quadre resum sigui inferior al de places 
elegibles que figurin en el catàleg que cita l’apartat 3, la convocatòria anual pot preveure 
que s’ampliïn les possibilitats d’elecció dels aspirants fins a completar el nombre total de 
les places ofertes, sense que per aquesta causa es pugui superar el nombre màxim de 
places que s’han d’adjudicar.

3. Amb la finalitat que els aspirants puguin tenir un coneixement detallat de l’oferta 
anual de places, en cada convocatòria es publica el catàleg de places acreditades i 
elegibles, amb informació sobre els centres i les unitats docents en què s’ubiquen.

En el cas d’especialitats troncals, aquesta oferta ha d’especificar les places de tronc i 
aquelles en què es pot cursar el període de formació específica d’especialitat. El nombre 
total d’aquestes places no pot ser inferior al de les places ofertes del tronc de què es 
tracti.

La informació relativa als dispositius concrets que integren tant les unitats docents 
troncals com les de formació específica que s’hi adscriuen està accessible a través del 
registre de centres acreditats per a la formació d’especialistes.

4. El catàleg que esmenta l’apartat anterior identifica dos sectors; un inclou les 
places que s’han d’adjudicar en centres i unitats docents de titularitat pública i l’altre inclou 
les places que s’han d’adjudicar en centres i unitats docents de titularitat privada. En 
aquests últims es distingeix entre els que exerceixin el dret de conformitat prèvia als 
aspirants i els altres centres i unitats en què les places s’han d’adjudicar pel mateix 
procediment que les del sector públic.

Perquè els centres privats puguin exercir el dret de conformitat prèvia als aspirants 
que s’hi formin, han d’haver estat autoritzats amb aquesta finalitat per la conselleria de 
sanitat de la comunitat autònoma en la qual s’ubiquin i han de dur a terme un procediment 
previ de selecció dels aspirants esmentats. Els qui obtinguin aquesta conformitat poden 
ser adjudicataris de plaça en formació en la convocatòria anual de què es tracti, sempre 
que, a més d’acreditar la conformitat, obtinguin en la prova selectiva un número d’ordre 
igual o menor a l’obtingut per l’últim adjudicatari de plaça del sector públic en l’especialitat 
de què es tracti.

Quan les places ofertes corresponguin a especialitats troncals, el dret de conformitat 
prèvia només es pot exercir en la segona de les fases d’adjudicació que se citen a l’article 
35.3.

5. En l’oferta anual de places en formació, cal indicar les quotes o el nombre màxim 
de places que es poden adjudicar als aspirants que participin pel torn de persones amb 
discapacitat segons el que preveu l’article 32, als ciutadans extracomunitaris segons el 
que preveu l’article 29.2 i, si s’escau, per a la recirculació d’aspirants que ja tinguin un títol 
d’especialista i en vulguin obtenir un altre o per a la reespecialització que es regula al 
capítol III.
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Article 29. Nacionalitat dels aspirants.

1. Els requisits de nacionalitat dels aspirants i les condicions de la seva estada per 
cursar el període de residència s’han d’adequar al que preveuen les disposicions que 
regulen els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya, a les normes de dret comunitari 
que siguin aplicables, i als tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya.

2. Quan així es prevegi a la convocatòria corresponent, poden concórrer també a les 
proves selectives per a metges, farmacèutics i infermers els nacionals de països 
extracomunitaris no inclosos en l’apartat anterior, sempre que pertanyin a països que 
tinguin subscrit i en vigor un conveni de cooperació cultural amb Espanya, tinguin el seu 
títol de graduat/llicenciat/diplomat homologat/reconegut i obtinguin una puntuació que els 
permeti obtenir plaça. El nombre màxim de places que es pot assignar a aquest grup 
d’aspirants no pot ser superior al 10% del total de places ofertes per a metges, al 5% per 
a farmacèutics i al 2% per a infermers, en els termes que estableixi cada convocatòria.

3. L’adjudicació d’una plaça a ciutadans extracomunitaris no suposa, per si mateixa, 
sense la concurrència d’altres circumstàncies d’índole excepcional, raó d’interès públic 
als efectes que preveu l’article 127 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament de la llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 
2/2009.

Article 30. Titulació dels aspirants.

Els requisits de titulació dels aspirants s’han d’adequar a les exigències derivades de 
la Llei 44/2003, de 21 de novembre, respecte a les professions sanitàries titulades i 
regulades, així com a les modificacions legals que es derivin de l’adaptació dels estudis 
universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Article 31. Coneixement de l’idioma.

Els aspirants nacionals d’un Estat amb una llengua oficial que no sigui el castellà 
només s’admeten a les proves corresponents si acrediten un coneixement suficient 
d’aquesta llengua a través d’un títol oficial que acrediti que el nivell adquirit és, com a 
mínim, el C1 o C2, segons la classificació derivada del Marc comú europeu de referència 
per a les llengües, en els termes que s’estableixin a cada convocatòria.

Article 32. Persones amb discapacitat.

1. Les mesures d’acció positiva previstes a l’article 22.3 de la Llei 44/2003, de 21 de 
novembre, aplicables en les convocatòries anuals de proves selectives per a l’accés a 
places de formació sanitària especialitzada, s’han de fer efectives en els termes previstos 
en aquest article.

2. En l’oferta anual de places en formació sanitària especialitzada que s’aprovi 
d’acord amb el que preveu l’article 28, s’ha de determinar que almenys el 7% del total de 
les places ofertes puguin ser cobertes per persones amb discapacitat. Aquestes places 
s’han de distribuir, en cada convocatòria, entre les diferents titulacions o grups d’aquestes 
que poden participar en les proves selectives corresponents.

3. Els aspirants que facin constar a la seva sol·licitud que s’acullen al torn de 
persones amb discapacitat legal reconeguda no poden canviar de torn, i s’han d’incloure 
en les relacions provisionals i definitives d’admesos, de resultats i d’adjudicataris de 
plaça, amb la indicació de torn l’esmentat.

A les persones amb discapacitat acollides al torn de persones amb discapacitat que 
obtinguin un títol d’especialista en ciències de la salut mitjançant el sistema de residència 
i que participin en proves selectives posteriors per accedir a un altre títol d’especialista 
mitjançant aquest sistema, no els és aplicable el percentatge del 7% de les places ofertes 
que s’assignin a persones amb discapacitat en les convocatòries esmentades.
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4. Els exercicis que cal fer, els seus criteris de qualificació, 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 prova selectiva corresponent.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici de les mesures necessàries 
perquè, tant a les proves d’accés com als llocs en què es formin les persones amb 
discapacitat adjudicatàries de places en formació, es duguin 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.

5. Iniciats els actes d’adjudicació de places de cada convocatòria, les persones amb 
discapacitat han de començar a escollir-les 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.

Les places no adjudicades després de les actuacions anteriors s’acumulen al torn 
ordinari de la mateixa convocatòria, i es reprenen els actes d’adjudicació de places una 
vegada concloses les actuacions abans esmentades, mitjançant una nova crida que s’ha 
de publicar a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

6. La compatibilitat de les condicions físiques, psíquiques i sensorials de l’adjudicatari 
de plaça pel torn de persones amb discapacitat amb el desenvolupament de les funcions 
corresponents a la plaça en formació de l’especialitat per la qual s’hagi optat, s’ha 
d’acreditar mitjançant la superació en el servei de prevenció de riscos laborals que en 
cada cas correspongui de l’examen mèdic que amb caràcter general es regula a l’article 
2.4 del Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre.

7. Quan la incorporació de les persones amb discapacitat a la plaça que se’ls ha 
adjudicat requereixi condicions específiques d’accessibilitat al centre o de jornada, cal 
complir el que estableix la disposició addicional segona del Reial decret 1146/2006, de 6 
d’octubre.

8. 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.

9. El règim jurídic aplicable a les persones amb discapacitat adjudicatàries de plaça 
en formació és el mateix que el de les persones que participin pel torn ordinari, amb les 
particularitats que preveu aquest article.

Article 33. Prova selectiva.

1. La selecció dels aspirants ha d’incloure, en tot cas, la realització d’una prova 
objectiva diferent per a cada titulació o grup d’aquestes. Aquesta prova ha d’avaluar 
coneixements teòrics, pràctics i, si s’escau, habilitats clíniques i comunicatives.

El pes específic de la prova objectiva en la puntuació final dels aspirants no pot ser 
inferior al 90%.

La prova objectiva, que ha de versar sobre els continguts de les titulacions 
universitàries o grups d’aquestes, requerides en cada supòsit, consisteix en la contestació 
d’un qüestionari de preguntes que s’han d’avaluar en els termes que es prevegin a la 
convocatòria corresponent.

2. En els termes que s’assenyalin en cada convocatòria, cal obtenir una puntuació 
mínima per superar la prova objectiva o bé contestar correctament un nombre mínim de 
preguntes que valorin aspectes nuclears de les titulacions requerides per participar en les 
proves.
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La puntuació mínima exigible per superar la prova objectiva s’obté aplicant un 
percentatge a la mitjana aritmètica de les deu valoracions individuals màximes obtingudes 
en la prova, en els termes que prevegi cada convocatòria.

3. En la prova selectiva es poden valorar, si s’escau, els mèrits acadèmics i 
professionals dels aspirants, segons el barem que s’inclogui en la convocatòria 
corresponent.

En aquests supòsits, el pes específic dels mèrits acadèmics i professionals en la 
puntuació final no pot ser superior al 10%.

Article 34. Comissions qualificadores.

1. En cada convocatòria anual s’ha de nomenar una comissió qualificadora per a 
cada titulació o grup d’aquestes, integrada per set membres.

El president de cada comissió ha de ser designat per la persona titular de la Secretaria 
General de Sanitat i Consum del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el 
vicepresident per la persona titular de la Direcció General de Política Universitària del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, i el secretari per la persona titular de la Direcció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Dos vocals han de ser designats per la persona titular de la Direcció General 
d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un d’ells 
d’entre especialistes que prestin serveis en un centre o una unitat docent acreditada per a 
la formació d’especialistes de la titulació de què es tracti, i l’altre d’entre residents en 
formació de la titulació corresponent.

Els altres dos vocals han de ser designats per la persona titular de la Direcció General 
de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, un d’ells d’entre els 
degans d’una facultat universitària vinculada a la titulació de què es tracti, i l’altre d’entre 
professors universitaris relacionats amb la formació sanitària especialitzada.

2. Les comissions qualificadores, reunides en sessió permanent el dia que es duguin 
a terme les proves objectives, són les encarregades d’aprovar els qüestionaris proposats i 
d’invalidar les preguntes que considerin improcedents. Posteriorment, han de resoldre les 
reclamacions que es produeixin contra aquestes i han d’aprovar la plantilla definitiva de 
respostes correctes. Aquestes comissions qualificadores poden requerir l’assessorament 
d’experts o persones qualificades degudament.

3. Igualment, correspon a les comissions qualificadores assessorar el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat en els supòsits en què sigui procedent la suspensió o 
l’ajornament de l’exercici per causa justificada i proposar, si s’escau, les mesures que 
considerin oportunes.

Article 35. Adjudicació de places.

1. L’elecció de plaça s’ha de dur a terme en els actes d’adjudicació per 
compareixença de l’aspirant o del seu representant legal amb mandat acreditat.

El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici que progressivament es 
generalitzi l’elecció de plaça de manera telemàtica, en els termes que es prevegin en 
cada convocatòria.

2. Amb caràcter general, l’elecció de plaça s’ha de fer d’acord amb l’ordre decreixent 
de puntuació obtinguda amb la qual figuri cada aspirant en la relació definitiva de resultats 
de la convocatòria corresponent.

3. En les especialitats troncals, l’elecció s’ha de fer en l’àmbit estatal en dues fases. 
En la primera fase s’escull tronc i unitat docent del període troncal; la segona fase es duu 
a terme una vegada cursat el tronc i obtinguda una avaluació positiva en aquest. En 
aquesta segona fase, per escollir unitat docent i especialitat, s’ofereixen les places en 
formació de les especialitats incloses a la convocatòria anual en què es va escollir tronc i 
unitat docent període troncal.
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En totes dues fases, l’elecció de plaça es fa d’acord amb l’ordre decreixent de 
puntuació obtinguda a la convocatòria anual de proves selectives per a l’accés a places 
de formació sanitària especialitzada en què s’hagi obtingut plaça del tronc corresponent.

Els residents que en el moment de l’elecció de l’especialitat en aquesta segona fase 
tinguin en suspens el seu contracte per alguna de les causes previstes a la legislació 
aplicable, o hagin estat objecte d’una avaluació negativa recuperable o de pròrroga en el 
seu període formatiu, han d’escollir plaça, encara que no hagin estat avaluats en el 
període formatiu troncal, al mateix temps que els de la seva promoció que també hagin 
conclòs aquest període i hagin estat avaluats positivament.

Les places afectades pel que preveu aquest supòsit es consideren reservades, amb 
la condició que l’aspirant obtingui una avaluació positiva del període formatiu troncal, i és 
procedent la seva incorporació a la plaça assignada per cursar el període de formació 
específica, amb la comunicació prèvia a la comissió de docència corresponent.

L’elecció de plaça per als aspirants que, per impossibilitat justificada i apreciada per la 
persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, no hagin pogut escollir plaça en la segona fase d’adjudicació, 
s’ha de limitar a les que hagin quedat vacants una vegada hagin escollit les persones que 
se citen al paràgraf anterior.

La Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat ha de comunicar les places objecte de reserva a la comunitat autònoma en què 
s’ubiqui la unitat docent en la qual s’ha escollit plaça per cursar el període de formació 
específica.

El que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici de les particularitats que en 
l’elecció de tronc i especialitat es derivin de l’establiment de quotes a les quals es refereix 
l’article 28.5 d’aquest Reial decret, o de la modificació de la durada del període formatiu 
troncal a l’empara del que preveu l’article 19.2 paràgraf segon de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre.

4. Les places en formació d’especialitats no troncals s’han d’escollir en una única 
fase abans d’iniciar el període formatiu.

5. No es poden adjudicar en la mateixa convocatòria les places que resultin vacants 
amb posterioritat als actes d’adjudicació en les especialitats no troncals i en les 
especialitats troncals tant en primera com en segona fase per no ser escollides pels 
aspirants o per la renúncia expressa o tàcita d’aquells als quals s’hagin adjudicat.

Així mateix, no es permet la permuta de places entre aspirants ni el trasllat de centre 
ni unitat docent, excepte en el cas de desacreditació de la unitat docent o altres supòsits 
excepcionals previstos per la legislació aplicable.

Article 36. Presa de possessió.

1. Els aspirants als quals s’adjudiqui plaça n’han de prendre possessió, al centre o 
unitat docent en què s’ubiqui, en el termini que s’assenyali a la convocatòria corresponent. 
Si no ho fan, o si renuncien a la plaça, perden els drets derivats de la superació de la 
prova selectiva corresponent.

2. Els adjudicataris de plaça han d’iniciar a la unitat docent que correspongui el 
programa formatiu oficial, per a la qual cosa s’ha de formalitzar el contracte de treball 
oportú amb subjecció al que preveu el Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre.

La data d’efectes del contracte de treball dels residents de primer any és la de l’últim 
dia del termini de presa de possessió a fi que, una vegada finalitzat el període formatiu de 
l’especialitat de què es tracti, tant el certificat que expedeixi el Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat per acreditar la conclusió de l’especialitat, com el títol d’especialista, 
tinguin una data idèntica per als residents de la mateixa promoció, sense perjudici dels 
casos en què hi hagi hagut una suspensió legal del contracte o una pròrroga d’aquest.

3. Sense perjudici del que preveu l’article 32.8, durant el termini de presa de 
possessió els caps d’estudi han d’oferir als adjudicataris de plaça els diferents itineraris 
formatius perquè els escullin per ordre rigorós, segons la puntuació final obtinguda a les 
relacions definitives de resultats de la convocatòria corresponent.
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Els adjudicataris que resultin afectats pel règim general d’incompatibilitats previst a la 
legislació vigent han de fer una manifestació a aquest respecte a l’acte de presa de 
possessió, i han de formular al mateix temps l’opció que els interessi, sense que a aquests 
efectes sigui possible el reconeixement de reserva o excedència per incompatibilitat en la 
plaça en formació adjudicada.

4. Els adjudicataris de plaça han de seguir els seus períodes formatius segons el 
programa oficial de l’especialitat. Quan en el curs del període de residència es modifiqui 
el programa formatiu, cal complir el que disposi l’ordre ministerial per la qual s’aprova i es 
publica cadascun d’aquests.

Article 37. Mesures correctores per garantir l’equitat.

1. Els qui hagin obtingut un títol d’especialista, sigui quin sigui el procediment pel 
qual es va obtenir, no poden optar a una plaça de la mateixa especialitat.

2. Els qui tinguin un títol d’especialitat adscrita a un tronc tenen reconegut el període 
de formació troncal que correspongui en cada cas, i no poden cursar aquest període 
troncal quan accedeixin a una plaça en formació d’una especialitat del mateix tronc.

3. Els adjudicataris d’una plaça en formació que no en prenguin possessió o que 
abandonin la formació després de ser adjudicataris, en dues convocatòries en un període 
de cinc anys des de la primera adjudicació, només poden participar en una nova prova 
selectiva una vegada conclosos els processos selectius corresponents a les dues 
convocatòries anuals posteriors a l’última en què se li va adjudicar plaça.

4. En les convocatòries anuals de proves selectives per a l’accés a places de 
formació sanitària especialitzada es pot preveure l’adopció d’altres mesures que 
afavoreixin la incorporació a la plaça adjudicada i la conclusió del període formatiu en 
l’especialitat que s’estigui cursant.

Amb aquesta finalitat, en aquestes convocatòries es pot preveure l’elecció prèvia 
d’especialitat per als aspirants que ja són especialistes, o la renúncia prèvia per als que 
estiguin exercint plaça en formació pel sistema de residència i vulguin participar en una 
altra convocatòria. L’acreditació, en cas de trobar-se en algun dels supòsits esmentats, 
s’ha de dur a terme a través de la sol·licitud de participació en les proves selectives 
corresponents.

Article 38. Altres aspectes derivats de les proves selectives.

1. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat pot requerir la col·laboració 
d’experts per a la redacció i validació de les preguntes necessàries per elaborar el 
qüestionari de la prova objectiva a la qual es refereixen els articles 13 i 33, arbitrant les 
mesures necessàries per determinar la quantia a percebre per aquestes col·laboracions i 
el concepte pressupostari al qual cal imputar aquestes despeses així com les derivades 
de la gestió de les proves selectives.

2. Les assistències meritades pels membres de les comissions qualificadores, així 
com les del personal designat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per al 
desenvolupament de la prova objectiva i l’adjudicació de places, són les corresponents a 
la categoria primera de les previstes a l’article 30 del Reial decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, amb el límit del nombre màxim autoritzat 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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CAPÍTOL VI

De la creació i modificació de títols d’especialista

Article 39. Creació d’un nou títol de metge especialista en psiquiatria del nen i de 
l’adolescent.

1. Es crea l’especialitat de psiquiatria del nen i de l’adolescent, i s’inclou en la relació 
d’especialitats pel sistema de residència que figura a l’apartat 1 de l’annex I del Reial 
decret 183/2008, de 8 de febrer.

2. L’especialitat mèdica de psiquiatria del nen i de l’adolescent s’ha d’integrar en el 
tronc de psiquiatria de l’annex I d’aquest Reial decret.

3. La formació específica d’aquesta especialitat s’ha de dur a terme a les unitats 
docents multiprofessionals de salut mental, previstes a l’apartat a) de l’annex II del Reial 
decret 183/2008, de 8 de febrer.

Article 40. Modificació del títol d’especialista de farmàcia hospitalària.

1. Es modifica l’especialitat de «farmàcia hospitalària», que passa a denominar-se 
«farmàcia hospitalària i d’atenció primària», a la qual poden accedir els graduats/
llicenciats en farmàcia, i s’inclou en l’apartat 2 de la relació d’especialitats pel sistema de 
residència que figura a l’annex I del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

2. La comissió nacional de l’especialitat de farmàcia hospitalària i d’atenció primària 
ha d’incloure una representació equilibrada dels diferents àmbits integrats en aquesta 
especialitat.

Article 41. Creació de nous títols d’especialitats pluridisciplinàries.

1. Es crea l’especialitat pluridisciplinària d’«anàlisis clíniques i bioquímica clínica», 
procedent de la fusió de les especialitats d’anàlisis clíniques i de bioquímica clínica, i 
s’inclou en l’apartat 5 de la relació d’especialitats pel sistema de residència que figura a 
l’annex I del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer. A la nova especialitat hi poden accedir 
els graduats/llicenciats en medicina, en farmàcia o en l’àmbit de la biologia i de la química.

Per determinar la composició de la comissió nacional de l’especialitat d’anàlisis 
clíniques i bioquímica clínica, cal tenir en compte els diferents àmbits i titulacions que 
poden accedir a la nova especialitat.

2. Es crea l’especialitat pluridisciplinària de «genètica clínica», i s’inclou en l’apartat 5 
de la relació d’especialitats pel sistema de residència que figura a l’annex I del Reial 
decret 183/2008, de 8 de febrer. A aquesta especialitat hi poden accedir els graduats/
llicenciats en medicina, en farmàcia o en l’àmbit de la biologia i de la química.

Per determinar la composició de la comissió nacional de l’especialitat de genètica 
clínica, cal tenir en compte els diferents àmbits i titulacions que poden accedir a la nova 
especialitat.

3. Les especialitats pluridisciplinàries d’anàlisis clíniques i bioquímica clínica i de 
genètica clínica s’integren en el tronc de laboratori i diagnòstic clínic de l’annex I d’aquest 
Reial decret.

Disposició addicional primera. Reconeixement de períodes formatius.

1. El reconeixement del període troncal s’ha d’acreditar mitjançant el títol 
d’especialista corresponent o el seu certificat substitutori.

Aquest reconeixement, que permet accedir a un període de formació específica en 
especialitat diferent del mateix tronc de l’especialitat que es tingui, es pot fer efectiu a 
través de les convocatòries anuals de proves selectives que s’aprovin una vegada 
transcorreguts almenys dos anys des de la publicació de l’ordre per la qual es convoquin, 
per primera vegada, places pel sistema formatiu troncal.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 190  Dimecres 6 d'agost de 2014  Secc. I. Pàg. 22

El que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici dels requisits exigits per l’article 
23 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, en els supòsits de reespecialització regulats al 
capítol III d’aquest Reial decret.

2. Sense perjudici del reconeixement de tronc previst a l’apartat anterior, no escau el 
reconeixement d’altres períodes formatius per obtenir un nou títol d’especialista.

3. El que preveu l’apartat 1 també és aplicable als professionals que hagin vist 
reconegut o homologat el seu títol estranger d’especialista pel procediment regulat a 
l’ordenament jurídic espanyol.

Disposició addicional segona. Seguiment del sistema formatiu.

El seguiment de l’aplicació adequada de les mesures incorporades per aquest Reial 
decret en el sistema de formació sanitària especialitzada s’ha de dur a terme a través dels 
criteris d’avaluació i control de qualitat a què es refereix l’article 29 del Reial decret 
183/2008, de 8 de febrer, a fi que, en funció dels resultats s’adoptin, si s’escau, les 
mesures normatives que es considerin necessàries per optimitzar aquest sistema 
formatiu.

Disposició addicional tercera. Supòsits especials per al nomenament de tutors i de 
determinats membres del comitè d’avaluació respecte a les àrees de capacitació 
específica.

En les àrees de capacitació específica de nova creació, els requisits que exigeixen els 
articles 24.2 i 26.b) per al nomenament de tutors i per al professional designat per la 
comunitat autònoma als comitès d’avaluació s’han de substituir per una experiència 
acreditada que es correspongui amb l’àmbit professional de l’àrea de capacitació 
específica de què es tracti, en els termes que determini l’ordre de la persona titular del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant la qual s’aprovin els requisits 
d’acreditació de cadascuna d’aquestes.

Disposició addicional quarta. Efectes de la creació de nous títols d’especialista i 
diplomes d’àrea de capacitació específica.

1. La creació de nous títols d’especialista i de diplomes d’àrea de capacitació 
específica s’entén sense perjudici del caràcter pluriprofessional de determinats serveis 
sanitaris i de les competències que corresponen a les comunitats autònomes respecte a 
l’organització dels serveis ubicats en els seus àmbits d’actuació respectius.

2. Els qui estiguin prestant serveis en institucions sanitàries i centres del Sistema 
Nacional de Salut i obtinguin el títol d’especialista pel procediment regulat al capítol V o 
per les vies transitòries d’accés a aquest regulades per aquest Reial decret, no tenen 
accés automàtic a la categoria i plaça d’especialista que es correspongui amb l’especialitat 
obtinguda, ni dret a l’adquisició de la condició de personal fix o temporal en categories ja 
existents o de nova creació en el servei de salut de què es tracti. En tot cas, aquest accés 
s’ha de produir a través dels sistemes de selecció i provisió de places que estableix la 
legislació aplicable.

Disposició addicional cinquena. Comissió Delegada d’Infermeria del Consell Nacional 
d’Especialitats en Ciències de la Salut.

1. La Comissió Delegada d’Infermeria del Consell Nacional d’Especialitats en 
Ciències de la Salut té la composició següent:

a) Els presidents de les comissions nacionals d’especialitats d’infermeria.
b) Dos vocals del Consell Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut designats 

per les comissions nacionals d’especialitats d’infermeria i pel Consell General de Col·legis 
Oficials de Diplomats en Infermeria, d’acord amb el que disposa l’article 30.1.b) de la Llei 
44/2003, de 21 de novembre.
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c) Un representant de cadascun dels ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
i d’Educació, Cultura i Esport.

d) Un representant de les comunitats autònomes designat per la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut.

2. La Comissió Delegada d’Infermeria del Consell Nacional d’Especialitats en 
Ciències de la Salut ha de designar, d’entre els seus membres, el president i el 
vicepresident.

3. La Comissió Delegada d’Infermeria ha d’exercir les funcions que el Consell 
Nacional d’Especialitats en Ciències de la Salut li encarregui o delegui.

Disposició addicional sisena. Procediment d’accés excepcional al títol d’infermer 
especialista.

1. Pel procediment d’accés excepcional regulat en aquesta disposició poden accedir 
a un únic títol d’infermer, o d’ajudant tecnicosanitari, especialista de les especialitats 
incloses a l’apartat segon d’aquesta disposició addicional, els titulats corresponents que 
acreditin l’exercici professional i superin una prova d’avaluació de la competència, en els 
termes i pel procediment previstos als apartats següents.

2. Les especialitats d’infermeria a què es refereix l’apartat anterior són les següents:

a) Infermeria de cures medicoquirúrgiques.
b) Infermeria familiar i comunitària.
c) Infermeria pediàtrica.

3. Els aspirants s’han de trobar en una de les situacions següents:

a) Haver exercit com a infermer les activitats pròpies de l’especialitat que se sol·liciti 
durant un període mínim de quatre anys.

b) Haver exercit com a infermer les activitats pròpies de l’especialitat que se sol·liciti 
durant un període mínim de dos anys, sempre que, a més, s’acrediti l’adquisició d’una 
formació continuada acreditada segons el que preveu la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d’almenys 40 crèdits en el camp de l’especialitat respectiva. Aquesta formació 
complementària es pot dur a terme durant el termini de presentació de sol·licituds que 
estableix l’apartat 5.

Es considera complert el període de formació complementària quan l’interessat 
acrediti estar en possessió d’un títol de postgrau de caràcter universitari que inclogui una 
formació relacionada amb l’especialitat respectiva no inferior a 20 crèdits o 200 hores.

c) Haver exercit durant almenys tres anys com a professor d’escoles/facultats 
universitàries d’infermeria i adscrites, en àrees de coneixement relacionades amb 
l’especialitat de què es tracti, sempre que, a més, s’acrediti almenys un any d’activitat 
assistencial en activitats pròpies de l’especialitat sol·licitada.

4. Els requisits establerts a l’apartat 3 s’han de reunir amb anterioritat a la data de 
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» de la convocatòria de la prova anual de caràcter 
estatal en què, per primera vegada, s’ofereixin places de formació en l’especialitat el títol 
de la qual s’aspira a obtenir.

El que estableixen els apartats 1 i 3 anteriors s’entén sense perjudici que la formació 
complementària es pugui desenvolupar durant el termini de presentació de sol·licituds 
que preveu l’apartat 5.

5. El termini de presentació de sol·licituds finalitza, per a cada especialitat, al cap de 
sis mesos de la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» de la convocatòria de la prova 
anual de caràcter estatal en què, per primera vegada, s’ofereixin places de formació en 
l’especialitat corresponent.

Són vàlides les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, a l’empara de la disposició transitòria segona.4 del Reial decret 450/2005, 
de 22 d’abril.
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Les sol·licituds s’han de dirigir a la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació 
Professional i Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i s’han de presentar, 
sense perjudici del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, en els serveis centrals o perifèrics del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.

Cal acompanyar la sol·licitud de la documentació que acrediti que l’interessat reuneix 
els requisits establerts a l’apartat 3, especialment els relatius al títol de diplomat en 
infermeria, graduat en infermeria o d’ajudant tecnicosanitari, als serveis prestats en 
l’especialitat corresponent, a les activitats docents exercides per l’interessat i a la formació 
complementària, segons que correspongui.

La documentació indicada es pot presentar en originals o en còpies compulsades.
6. Les sol·licituds les ha de tramitar la Direcció General de Política Universitària del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports d’acord amb el procediment general que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb les peculiaritats que s’estableixen en aquesta 
disposició addicional.

Una comissió mixta, composta per funcionaris dels ministeris d’Educació, Cultura i 
Esport i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha d’analitzar les sol·licituds presentades.

La comissió pot sol·licitar un informe, si ho considera necessari, a les comissions 
nacionals de les diferents especialitats, així com a la Comissió de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries, pel que fa a la valoració de les activitats de formació 
continuada no acreditada que hagin exercit els sol·licitants.

A proposta de la comissió mixta, la Direcció General de Política Universitària ha de 
dictar una resolució que declari l’admissió o exclusió dels interessats a la prova objectiva 
a què es refereix l’apartat següent, que s’ha de notificar als interessats en el termini 
màxim de sis mesos des que conclogui el termini de presentació de sol·licituds que 
estableix l’apartat 5.

7. La prova objectiva s’ha d’ajustar a les bases comunes aprovades mitjançant una 
resolució de 17 de juliol de 2009, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual 
s’estableixen les bases de la convocatòria de la prova objectiva prevista a la disposició 
transitòria segona del Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.

En la comissió avaluadora hi han de participar almenys dos membres de la comissió 
nacional de l’especialitat afectada proposats per la mateixa comissió nacional.

La prova objectiva ha d’estar dirigida a avaluar la competència dels aspirants, els 
coneixements, les habilitats i les actituds que necessiten per exercir adequadament 
l’especialitat de què es tracti.

Disposició addicional setena. Especialitats en règim d’alumnat.

1. A partir de la convocatòria de proves selectives 2015 per a l’accés el 2016 a 
places de formació sanitària especialitzada, no s’oferiran places en formació en règim 
d’alumnat de les especialitats d’hidrologia mèdica, medicina de l’educació física i l’esport, 
medicina legal i forense, i farmàcia industrial i galènica.

El que s’ha exposat abans s’entén sense perjudici dels drets professionals i de 
qualsevol tipus inherents als títols d’especialista esmentats, així com de la seva futura 
obtenció per part dels qui hagin estat adjudicataris de plaça en formació en convocatòries 
de proves selectives anteriors a la que se cita al paràgraf anterior.

2. Els adjudicataris d’aquestes places han de formalitzar la matrícula corresponent 
en els terminis que s’assenyalin a aquest efecte.

Durant la realització del programa formatiu en règim d’alumnat, cal superar totes les 
matèries que componen el programa oficial de l’especialitat corresponent i complir la 
totalitat de les hores docents teòriques i pràctiques.

L’avaluació desfavorable, la no-presentació, si s’escau, als exàmens i la manca de 
seguiment del total d’hores en una proporció superior al deu per cent de cada matèria 
donen lloc a la qualificació de «no apte».
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Cada especialista en formació en règim d’alumnat disposa d’un nombre màxim de 
quatre convocatòries per cada matèria del programa.

Disposició addicional vuitena. Normes relatives a la constitució dels primers comitès 
d’àrea de capacitació específica.

La persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, després d’escoltar 
les comissions nacionals de les especialitats implicades, ha de designar els integrants 
dels primers comitès d’àrea de capacitació específica i atorgar el diploma d’àrea que 
correspongui als vocals que es designin per al primer mandat del comitè corresponent. 
Aquesta designació ha de recaure en persones de prestigi reconegut i amb una 
experiència professional desenvolupada específicament en l’àmbit de l’àrea de capacitació 
de què es tracti, d’almenys cinc anys en els set anteriors a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret.

Disposició addicional novena. Normes relatives a la constitució de les primeres 
comissions nacionals de les especialitats de nova creació.

1. La persona titular de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports, amb l’informe previ de la Direcció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i després d’escoltar les 
societats científiques, les organitzacions col·legials afectades i la Comissió de Recursos 
Humans del Sistema Nacional de Salut, ha de concedir els nous títols d’especialista als 
vocals de les comissions nacionals de les noves especialitats que se citen a l’article 28.1, 
paràgrafs a), b), c) i e), de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, que es designin per al 
primer mandat de la comissió, sempre que aquestes designacions, a la vista dels 
currículums professionals i formatius dels candidats, recaiguin en professionals de prestigi 
reconegut i amb una experiència professional desenvolupada específicament en l’àmbit 
de l’especialitat de què es tracti, d’almenys cinc anys en els set anteriors a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret.

2. Els vocals representants dels especialistes en formació a què es refereix l’article 
28.1.d) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, s’han d’incorporar per primera vegada a 
les noves comissions nacionals de les especialitats de genètica clínica i psiquiatria del 
nen i de l’adolescent, una vegada prenguin possessió els aspirants que obtinguin plaça 
d’aquestes especialitats en la primera convocatòria nacional de proves selectives per a 
l’accés a places de formació sanitària especialitzada.

3. Els vocals representants dels especialistes en formació a què es refereix l’article 
28.1.d) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, s’han de designar, per formar part de les 
noves comissions nacionals de les especialitats d’anàlisis clíniques i bioquímica clínica i 
farmàcia hospitalària i d’atenció primària, entre els residents de les especialitats 
declarades equivalents a les que s’han esmentat abans.

Disposició addicional desena. Aplicació d’aquest Reial decret a la xarxa sanitària militar 
del Ministeri de Defensa.

1. En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, el 
Govern ha de procedir, mitjançant un reial decret, a adaptar les peculiaritats pròpies de la 
xarxa sanitària militar, així com les especificitats del cos militar de sanitat, a les previsions 
d’aquest Reial decret.

2. Els ministeris de Defensa i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb subjecció 
als criteris que acordi la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, 
poden subscriure, de manera conjunta o separada, convenis amb les conselleries de 
sanitat de les comunitats autònomes per potenciar la formació sanitària especialitzada en 
l’àmbit de la sanitat militar.
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Disposició addicional onzena. Aplicació d’aquest Reial decret a les ciutats de Ceuta i 
Melilla.

Les referències que en aquest Reial decret es fan a les comunitats autònomes 
s’entenen fetes a l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, pel que fa a la formació 
d’especialistes en ciències de la salut a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Disposició addicional dotzena. Règim econòmic dels òrgans col·legiats creats per 
aquest Reial decret.

El cost de funcionament dels òrgans col·legiats, dependents o adscrits al Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que es creen a través d’aquest Reial decret s’ha 
d’atendre amb càrrec als crèdits existents al Departament esmentat, sense que sigui 
necessari incrementar-ne la dotació global.

Disposició transitòria primera. Règim transitori de les especialitats troncals i de les 
especialitats de farmàcia hospitalària, anàlisis clíniques i bioquímica clínica.

1. Als qui hagin estat adjudicataris de plaça en formació amb anterioritat a la primera 
convocatòria anual en què s’incloguin places de caràcter troncal, els són aplicables el 
procediment formatiu i els programes formatius oficials anteriors a la implantació del 
sistema formatiu troncal.

2. Els programes formatius oficials de les especialitats de farmàcia hospitalària, 
anàlisis clíniques i bioquímica clínica han de continuar en vigor fins que finalitzin la 
residència els qui hagin estat adjudicataris de places en formació de les especialitats 
esmentades amb anterioritat a les convocatòries en què s’incloguin, per primera vegada, 
places de les noves especialitats de farmàcia hospitalària i d’atenció primària i d’anàlisis 
clíniques i bioquímica clínica.

Disposició transitòria segona. Termini per sol·licitar l’expedició del títol d’infermer 
especialista que substitueix el de les especialitats d’infermeria suprimides.

El termini per sol·licitar del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports l’expedició de nous 
títols d’especialista, en substitució dels corresponents a les especialitats suprimides 
segons el que preveu la disposició addicional segona del Reial decret 450/2005, de 22 
d’abril, finalitza al cap d’un any d’entrar en vigor aquest Reial decret.

Disposició transitòria tercera. Via transitòria d’accés als diplomes d’àrea de capacitació 
específica.

1. Els especialistes en ciències de la salut que en la data de creació d’una àrea de 
capacitació específica tinguin un títol d’especialista que els permeti accedir a aquesta 
poden, de manera única i excepcional, sol·licitar l’obtenció del diploma corresponent pel 
procediment previst en aquesta disposició, sempre que acreditin una experiència 
professional vinculada a l’àmbit de l’àrea de capacitació específica de què es tracti 
d’almenys quatre anys anteriors a la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» de la primera 
convocatòria ordinària de caràcter estatal en què s’ofereixin places de formació per a 
l’àrea de capacitació respectiva.

2. També poden accedir a un diploma d’àrea de capacitació específica pel 
procediment regulat en aquesta disposició els especialistes amb un títol d’especialitat 
diferent als exigits per a cada àrea en la norma que acordi la seva creació, sempre que el 
comitè d’àrea corresponent consideri que l’interessat ha acreditat una experiència 
professional vinculada a l’àmbit de l’àrea de capacitació específica de què es tracti en els 
termes previstos a l’apartat anterior.

En aquests supòsits, cal fer constar expressament al diploma corresponent el títol 
d’especialista que té l’interessat i la seva concessió a l’empara del que preveu aquest 
apartat.
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3. Mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s’ha de publicar al 
«Butlletí Oficial de l’Estat», s’han d’aprovar les bases comunes d’aquests procediments 
amb subjecció al que preveuen els apartats següents.

4. Les sol·licituds, dirigides a la Direcció General d’Ordenació Professional del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es poden presentar durant els tres mesos 
següents a la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» de la primera convocatòria ordinària 
de caràcter estatal en què s’ofereixin places de formació per a l’àrea de capacitació 
respectiva, emplenant el model oficial que s’estableixi a l’efecte i que cal presentar 
acompanyat del currículum professional, formatiu i docent de l’interessat.

5. El comitè d’àrea de capacitació específica corresponent ha d’examinar les 
sol·licituds i emetre un informe sobre l’adequació entre l’activitat assistencial, docent i 
investigadora exercida per l’aspirant i la seva equivalència amb les competències 
derivades del que preveu el programa formatiu oficial de l’àrea de què es tracti.

6. Quan l’informe sigui favorable, s’ha d’admetre l’aspirant per a la realització, en 
convocatòria única, d’una prova teoricopràctica que versi sobre el programa formatiu 
oficial de l’àrea de què es tracti. L’avaluació positiva en aquesta prova permet la concessió 
del diploma corresponent.

La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és qui determina l’organització, el contingut, el format i 
la qualificació de la prova teoricopràctica, amb la col·laboració del comitè d’àrea de 
capacitació específica de què es tracti. Aquests aspectes s’han d’incloure en les bases 
comunes a què es refereix l’apartat 3 anterior.

7. Quan el comitè d’àrea de capacitació específica consideri que no hi ha una 
adequació suficient entre l’activitat assistencial, docent i investigadora del professional i el 
programa formatiu oficial de l’àrea de què es tracti, ha d’emetre un informe desfavorable i 
motivat de no-admissió a la prova teoricopràctica. Cal traslladar aquest informe a la 
Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat per tal que es dicti la resolució procedent.

8. Pel procediment excepcional regulat en aquesta disposició transitòria només es 
pot concedir un diploma d’àrea de capacitació específica.

Disposició transitòria quarta. Supòsit excepcional d’accés a l’àrea de capacitació 
específica en urgències i emergències.

De manera excepcional, els llicenciats en medicina i cirurgia amb anterioritat a l’1 de 
gener de 1995 que siguin titulars de la certificació prevista a l’article 3 del Reial decret 
853/1993, de 4 de juny, sobre l’exercici de les funcions de metge de medicina general en 
el Sistema Nacional de Salut, poden accedir a l’àrea de capacitació específica en 
urgències i emergències pel procediment regulat a la disposició transitòria tercera 
d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria cinquena. Via transitòria d’accés als nous títols d’especialista en 
ciències de la salut.

1. Els titulats universitaris que se citen a l’apartat 2 poden, de manera única i 
excepcional, sol·licitar l’obtenció dels títols d’especialista de nova creació pel procediment 
previst en aquesta disposició, sempre que acreditin una experiència professional 
vinculada a l’àmbit de l’especialitat de què es tracti no inferior a la durada del seu 
programa formatiu oficial, i que aquesta s’hagi adquirit abans de la publicació al «Butlletí 
Oficial de l’Estat» de la primera convocatòria ordinària de caràcter estatal en què 
s’ofereixin places de formació de l’especialitat al títol de la qual s’aspira.

Als efectes previstos en aquesta disposició, no computen com a experiència vinculada 
a la nova especialitat de farmàcia hospitalària i d’atenció primària les activitats 
professionals dels farmacèutics a les oficines de farmàcia.
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2. Els titulats universitaris que poden accedir als nous títols d’especialista per 
aquesta via transitòria són els següents:

a) Els graduats/llicenciats en medicina o medicina i cirurgia, a les noves especialitats 
de genètica clínica i de psiquiatria del nen i de l’adolescent.

b) Els graduats/llicenciats en farmàcia o en l’àmbit de la biologia i de la química, a la 
nova especialitat de genètica clínica.

c) Els graduats/llicenciats en farmàcia, a l’especialitat de farmàcia hospitalària i 
d’atenció primària, sigui quin sigui el nivell d’atenció en què s’hagi adquirit l’experiència 
professional exigida.

El que preveu aquesta disposició transitòria no és aplicable als especialistes en 
anàlisis clíniques, en bioquímica clínica o en farmàcia hospitalària, que tenen accés 
directe als nous títols d’especialista en «anàlisis clíniques i bioquímica clínica» i «farmàcia 
hospitalària i d’atenció primària», pel fet d’haver estat declarats equivalents en els termes 
previstos a la disposició addicional vuitena del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer.

3. Mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s’ha de publicar al 
«Butlletí Oficial de l’Estat», s’han d’aprovar les bases comunes d’aquests procediments 
d’accés als nous títols d’especialista en ciències de la salut, amb subjecció al que 
preveuen els apartats següents.

4. Les sol·licituds, dirigides a la Direcció General d’Ordenació Professional del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es poden presentar durant els tres mesos 
següents a la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» de la primera convocatòria ordinària 
de caràcter estatal en què s’ofereixin places de formació de l’especialitat respectiva, 
emplenant el model oficial que s’estableixi a l’efecte i que cal presentar acompanyat del 
currículum professional, formatiu i docent de l’interessat.

5. La comissió nacional d’especialitat corresponent ha d’examinar les sol·licituds i 
emetre un informe sobre l’adequació entre l’activitat assistencial, docent i investigadora 
exercida per l’aspirant i la seva equivalència amb les competències derivades del que 
preveu el programa formatiu oficial de l’especialitat de què es tracti.

6. Quan l’informe sigui favorable, s’ha d’admetre l’aspirant per a la realització, en 
convocatòria única, d’una prova teoricopràctica que versi sobre el programa formatiu 
oficial de l’especialitat de què es tracti. L’avaluació positiva en aquesta prova permet la 
concessió del títol d’especialista corresponent.

La persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és qui determina l’organització, el contingut, el format i 
la qualificació de la prova teoricopràctica, amb la col·laboració de la comissió nacional de 
l’especialitat de què es tracti. Aquests aspectes s’han d’incloure en les bases comunes a 
què es refereix l’apartat 3 anterior.

7. Quan la comissió nacional de l’especialitat consideri que no hi ha una adequació 
suficient entre l’activitat assistencial, docent i investigadora del professional i el programa 
formatiu oficial de l’especialitat de què es tracti, ha d’emetre un informe desfavorable i 
motivat de no-admissió a la prova teoricopràctica. Cal traslladar aquest informe a la 
Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat per tal que es dicti la resolució procedent.

8. Pel procediment excepcional regulat en aquesta disposició transitòria només es 
pot concedir un títol d’especialista.

Disposició transitòria sisena. Reconeixement de períodes formatius a l’empara de 
l’Ordre ministerial de 18 de juny de 1993, sobre reconeixement de períodes formatius 
previs dels metges i farmacèutics residents en formació.

L’Ordre ministerial de 18 de juny de 1993, sobre reconeixement de períodes formatius 
previs dels metges i farmacèutics residents en formació, es manté en vigor per als 
residents que es formin en places adjudicades en convocatòries de proves selectives per 
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a l’accés a places en formació sanitària especialitzada anteriors a la primera en què 
s’ofereixin per primera vegada places pel sistema formatiu troncal.

Als residents que iniciïn els seus períodes formatius a partir de la primera convocatòria 
en què s’ofereixin places pel sistema formatiu troncal, els és aplicable el que preveu la 
disposició addicional primera d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria setena. Períodes d’exercici professional en pràctiques efectuats a 
l’empara del 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.

Els períodes d’exercici professional en pràctiques als quals es refereix l’article 10.5 
del Reial decret 459/2010, de 16 abril, que s’hagin iniciat amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret mantenen el seu règim jurídic fins que concloguin.

Disposició transitòria vuitena. Avaluació dels períodes de residència ja iniciats en entrar 
en vigor aquest Reial decret.

L’avaluació dels residents que hagin iniciat la seva formació amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es regeix, fins que conclogui, pel sistema aplicable 
en el moment de l’inici.

Disposició transitòria novena. Normativa aplicable a la convocatòria de proves selectives 
2014 per a l’accés, l’any 2015, a places de formació sanitària especialitzada.

La convocatòria de proves selectives 2014 per a l’accés l’any 2015 a places de 
formació sanitària especialitzada s’ha de regular des de la data en què se n’iniciï la 
tramitació fins que conclogui el termini fixat per a la presa de possessió dels adjudicataris 
de plaça, per la normativa vigent anterior a aquest Reial decret.

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:

a) El Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.
b) Del Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, es deroga l’apartat 3 de la disposició 

addicional cinquena.
c) Del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, es deroguen l’article 26.2, l’apartat 2 de 

la disposició transitòria primera i la disposició transitòria cinquena.
d) El 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.

e) 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.

f) L’Ordre de 18 de juny de 1993, sobre reconeixement de períodes formatius previs 
dels metges i farmacèutics residents en formació, sense perjudici del que preveu la 
disposició transitòria sisena d’aquest Reial decret.

g) L’Ordre de 22 de juny de 1995, per la qual es regulen les comissions de docència 
i els sistemes d’avaluació de metges i farmacèutics especialistes.
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Disposició final primera. Modificació 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 del sistema de formació sanitària especialitzada.

El 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 del sistema 
de formació sanitària especialitzada, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica el paràgraf primer de l’article 2, que queda redactat de la manera 
següent:

«Són especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència les que 
figuren detallades a l’annex I, classificades, segons la titulació requerida per 
accedir-hi, en especialitats mèdiques, farmacèutiques, de psicologia, d’infermeria i 
pluridisciplinàries.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:

«1. En les especialitats pluridisciplinàries que s’esmenten a l’apartat 5 de 
l’annex I hi ha d’haver una unitat docent per cada especialitat on s’han de formar 
tots els titulats que poden accedir a places en formació de l’especialitat de què es 
tracti.»

Tres. Es modifica l’article 31, que queda redactat de la manera següent:

«1. Excepcionalment, la persona titular de la Direcció General d’Ordenació 
Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a petició fundada de 
l’interessat i amb l’informe previ de la comunitat autònoma corresponent, pot 
autoritzar, per una sola vegada, el canvi de l’especialitat que s’estigui cursant a una 
altra de caràcter troncal o no troncal en el mateix centre o en un altre de la mateixa 
comunitat autònoma, sempre que hi hagi plaça vacant acreditada en l’especialitat 
que se sol·licita, que la petició es faci durant el primer any de formació i que el 
sol·licitant hagi obtingut en la convocatòria anual de proves selectives per a l’accés 
a places de formació sanitària especialitzada en què hagi participat un número 
d’ordre que li hagi permès accedir, en la convocatòria esmentada, a la plaça de 
tronc o especialitat no troncal a la qual vol canviar.

2. Entre les especialitats troncals, els canvis d’especialitat s’entenen referits a 
canvi de tronc.

En el període de formació específica, no es pot sol·licitar canvi d’especialitat 
excepte en el cas dels qui hagin accedit a la plaça en formació pel torn de persones 
amb discapacitat, que també poden sol·licitar-ho en el primer any del període 
esmentat.

3. Els adjudicataris de plaça en formació que no hagin superat l’examen 
mèdic previst a l’article 2.4 del Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, poden 
sol·licitar canvi d’especialitat, amb subjecció al que preveu aquest article, i encara 
que no s’hagi iniciat el període de residència, en el termini de quinze dies des de la 
data en què s’ha notificat a l’interessat el resultat de l’examen esmentat.

4. El canvi de tronc o d’especialitat requereix els informes de les comissions 
de docència del centre o unitat docent on el sol·licitant s’estigui formant i del centre 
o unitat de destí, així com de les comissions nacionals i, si s’escau, de les 
comissions delegades de tronc implicades.

En l’informe de la comissió de docència d’origen cal fer constar les activitats 
dutes a terme pel resident al centre o unitat docent, segons el que preveu el 
programa formatiu corresponent.

5. Correspon a la comissió nacional de l’especialitat i, si s’escau, a la comissió 
delegada de tronc a la qual s’ha sol·licitat el canvi, determinar, al mateix temps que 
s’emet l’informe que se cita a l’apartat anterior, l’any de formació i els termes en 
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què s’ha de produir la incorporació del resident a partir del moment en què s’autoritzi 
el canvi de tronc o d’especialitat sol·licitat.

6. Els canvis d’especialitat i tronc s’han d’inscriure al Registre Nacional 
d’Especialistes en Formació.»

Quatre. La rúbrica de la disposició addicional vuitena queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició addicional vuitena. Equivalències entre títols espanyols 
d’especialista.»

Cinc. S’afegeixen tres nous paràgrafs a la taula d’equivalències que figura a 
l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena, que queden redactades de la manera 
següent:

«z) Farmàcia hospitalària, a l’actual de farmàcia hospitalària i d’atenció 
primària.

aa) Anàlisis clíniques, a l’actual d’anàlisis clíniques i bioquímica clínica.
bb) Bioquímica clínica, a l’actual d’anàlisis clíniques i bioquímica clínica.»

Sis. Es modifica l’annex I, relatiu a la relació d’especialitats en ciències de la salut 
pel sistema de residència, que queda redactat de la manera següent:

«ANNEX I

Relació d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència

1. Especialitats mèdiques per accedir a les quals s’exigeix tenir un títol 
universitari oficial que habiliti per exercir a Espanya la professió de metge:

•  Al·lergologia.
•  Anatomia patològica.
•  Anestesiologia i reanimació.
•  Angiologia i cirurgia vascular.
•  Aparell digestiu.
•  Cardiologia.
•  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.
•  Dermatologia medicoquirúrgica 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.
•  Neurocirurgia.
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•  Neurofisiologia clínica.
•  Neurologia.
•  Obstetrícia i ginecologia.
•  Oftalmologia.
•  Oncologia mèdica.
•  Oncologia radioteràpica.
•  Otorinolaringologia.
•  Pediatria i les seves àrees específiques.
•  Psiquiatria.
•  Psiquiatria del nen i de l’adolescent.
•  Radiodiagnòstic.
•  Reumatologia.
•  Urologia.

2. Especialitzacions farmacèutiques per accedir a les quals s’exigeix tenir un 
títol universitari oficial que habiliti per exercir a Espanya la professió de farmacèutic:

•  Farmàcia hospitalària i d’atenció primària.

3. Especialitats de psicologia per accedir a les quals s’exigeix tenir el títol 
universitari oficial de graduat/llicenciat en l’àmbit de la psicologia:

•  Psicologia clínica.

4. Especialitats d’infermeria per accedir a les quals s’exigeix tenir un títol 
universitari oficial que habiliti per exercir a Espanya la professió d’infermera:

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

5. Especialitats pluridisciplinàries per accedir a les quals s’exigeix tenir els 
títols que s’especifiquen tot seguit:

•  Anàlisis  clíniques  i  bioquímica  clínica:  graduat/llicenciat  en medicina,  en 
farmàcia o en l’àmbit de la biologia i de la química.

•  Genètica clínica: graduat/llicenciat en medicina, en farmàcia o en l’àmbit de la 
biologia i de la química.

•  Immunologia: graduat/llicenciat en medicina, en farmàcia o en  l’àmbit de  la 
biologia i de la química.

•  Microbiologia i parasitologia: graduat/llicenciat en medicina, en farmàcia o en 
l’àmbit de la biologia i de la química.

•  Radiofarmàcia: graduat/llicenciat en farmàcia o en l’àmbit de la biologia i de la 
química.

•  Radiofísica  hospitalària:  graduat/llicenciat  en  l’àmbit  de  la  física  o  altres 
disciplines científiques i tecnològiques.»

Set. Es modifica el paràgraf a) de l’annex II relatiu a les unitats docents de caràcter 
multiprofessional, que queda redactat de la manera següent:

«a) Unitats docents de salut mental, on es formen metges especialistes en 
psiquiatria, metges especialistes en psiquiatria del nen i de l’adolescent, psicòlegs 
especialistes en psicologia clínica i infermers especialistes en infermeria de salut 
mental.»
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Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual 
es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en 
ciències de la salut.

El Reial decret 1146/2006, de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial 
de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut, queda modificat de 
la manera següent:

U. L’apartat 4 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«4. Tots els adjudicataris de plaça pel sistema de residència s’han de 
sotmetre, en el termini màxim de tres mesos des de la data en què s’hagi pres 
possessió de la plaça, a un examen mèdic per comprovar que no pateixen cap 
malaltia ni estan afectats per cap limitació física, psíquica o sensorial que sigui 
incompatible amb les activitats professionals que el programa formatiu oficial 
corresponent exigeixi al resident. Si no superen aquest examen, que s’ha de dur a 
terme en el servei de prevenció de riscos laborals que correspongui en cada cas, 
segons la ubicació de la unitat docent en què han obtingut plaça, l’adjudicació i, si 
s’escau, el contracte que s’hagi subscrit s’entenen sense efecte.

Quan l’adjudicatari de plaça ho sigui pel torn de persones amb discapacitat, el 
servei de prevenció de riscos laborals pot sol·licitar, amb caràcter previ a la 
conclusió de l’examen mèdic, un informe dels òrgans competents en matèria de 
valoració de la discapacitat que correspongui en cada cas.

Quan l’examen mèdic sigui negatiu, aquest ha d’estar motivat i ha d’especificar 
els objectius i les competències professionals que segons el programa formatiu 
oficial corresponent no pot adquirir l’adjudicatari de plaça per causes imputables a 
les seves limitacions físiques, psíquiques o funcionals. Les resolucions relatives als 
reconeixements mèdics negatius són recurribles en els termes que es prevegin en 
l’ordre ministerial per la qual s’aprovi la convocatòria anual de proves selectives per 
a l’accés a places de formació sanitària especialitzada en què l’interessat hagi estat 
adjudicatari de plaça.»

Dos. S’afegeix a l’article 3.1 un segon paràgraf en els termes següents:

«El que preveu el paràgraf anterior s’entén sense perjudici que la durada i 
l’avaluació a partir del segon any de formació troncal i, si s’escau, del primer de 
formació específica, s’adeqüin a les previsions que regulin la durada del tronc i els 
períodes formatius de recuperació.»

Tres. S’afegeix a l’article 4.1 un nou paràgraf p) en els termes següents:

«p) Fins a tres dies hàbils de permís retribuït, en els supòsits en què els 
residents d’especialitats troncals hagin de cursar el període de formació específica, 
en una unitat docent ubicada en una localitat diferent a aquella en què es va cursar 
el període formatiu troncal.»

Quatre. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 b) de l’article 7 en els termes 
següents:

«En els supòsits de personal en formació en àrees de capacitació específica i 
en els de reespecialització pel procediment regulat a l’article 23 de la Llei 44/2003, 
de 21 de novembre, els percentatges del complement de grau de formació s’han de 
fixar, en l’àmbit negociador que correspongui en cada cas, tenint en compte el títol 
d’especialista i l’experiència professional requerida per accedir a una àrea de 
capacitació específica o per obtenir un nou títol d’especialista.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 459/2010, de 16 d’abril, pel qual es 
regulen les condicions per al reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers 
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d’especialista en ciències de la salut, obtinguts en estats no membres de la Unió 
Europea.

El 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, queda modificat de la manera 
següent:

U. El paràgraf a) de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«a) El reconeixement dels títols estrangers d’especialista que ja hagin estat 
reconeguts o homologats a un títol espanyol d’especialista.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 5 queda redactat de la manera següent:

«4. El comitè d’avaluació s’ha de reunir amb convocatòria prèvia del seu 
president, almenys amb una periodicitat trimestral.»

Tres. L’apartat 5 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«5. Durant aquest període, l’interessat té la consideració de personal en 
formació del centre sanitari en què es dugui a terme el període esmentat, que no té 
caràcter retribuït ni implica cap vinculació laboral entre l’interessat i l’entitat titular 
del centre.»

Quatre. L’apartat 1 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. Les proves teoricopràctiques s’han de convocar respecte a una o diverses 
especialitats en ciències de la salut, amb l’informe previ del comitè d’avaluació, a 
través de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, quan hi hagi, almenys, cinc aspirants per especialitat. En 
les especialitats amb un volum de sol·licituds de reconeixement que no faci possible 
arribar a aquesta quantitat en el termini d’un any des de l’última convocatòria, el 
nombre de sol·licituds pot ser inferior a cinc.»

Cinc. El paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 13 queda redactat de la manera 
següent:

«En el supòsit excepcional que les actuacions que se citen al paràgraf anterior 
derivin en la necessitat que l’interessat hagi de dur a terme, 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.»

Sisè. El paràgraf actual de la disposició addicional primera passa a ser el seu apartat 
1, i s’incorpora a aquesta un nou apartat 2, en els termes següents:

«2. No poden ser objecte de reconeixement pel procediment previst en aquest 
Reial decret els títols estrangers d’especialista en els quals per obtenir-los s’hagin 
tingut en compte períodes formatius cursats en un altre país en què els períodes 
formatius esmentats no són vàlids per a l’obtenció del títol d’especialista.»

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per regular les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació de títols professionals, excepte el que estableix la 
disposició final segona que es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.7a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en la legislació 
laboral sense perjudici de la seva execució per part dels òrgans de les comunitats 
autònomes.
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Disposició final cinquena. Desplegament normatiu.

Es faculta la persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per 
dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final sisena. Calendari respecte a les previsions contingudes al capítol II 
d’aquest Reial decret.

1. En el termini de dos anys des de la constitució de les comissions delegades de 
tronc, cal aprovar i publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat» els programes formatius oficials 
de les especialitats adscrites al sistema formatiu troncal, en els quals es determinen les 
competències que han d’adquirir els residents en el període troncal i en l’específic, així 
com els criteris d’avaluació dels especialistes en formació i els requisits d’acreditació de 
les unitats docents de tronc i d’especialitat.

2. Una vegada aprovats els requisits d’acreditació, les comunitats autònomes han 
de procedir, en el termini de dotze mesos, a adaptar les seves estructures docents actuals 
en estructures de caràcter troncal i han de preveure, així mateix, les unitats docents de 
formació especialitzada en què s’han de cursar els períodes de formació específica de les 
especialitats integrades en cada tronc.

Amb aquesta finalitat, es pot constituir en el si de la Comissió de Recursos Humans 
del Sistema Nacional de Salut un grup de treball en el qual es consensuïn criteris per a la 
implantació harmònica de l’estructura docent de les especialitats troncals a les diferents 
comunitats autònomes.

3. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, després d’acreditar les unitats 
docents que possibilitin la formació especialitzada troncal, ha de determinar, amb l’informe 
previ de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, la convocatòria 
anual en què s’han d’incloure places de formació sanitària especialitzada de caràcter 
troncal.

Disposició final setena. Calendari respecte a les previsions contingudes al capítol IV 
d’aquest Reial decret.

1. En el termini de quinze mesos des de la constitució del comitè d’àrea de 
capacitació específica corresponent, s’han d’aprovar el programa formatiu oficial i els 
requisits d’acreditació aplicables a les unitats docents de l’àrea de capacitació específica 
de què es tracti.

2. En el termini de dotze mesos des de l’aprovació dels requisits d’acreditació, la 
persona titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha d’aprovar l’ordre a què 
es refereix l’article 25 d’aquest Reial decret.

Disposició final vuitena. Calendari respecte a les previsions contingudes al capítol VI 
d’aquest Reial decret.

1. En el termini de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
s’han de constituir les comissions nacionals de les especialitats de psiquiatria del nen i de 
l’adolescent, de farmàcia hospitalària i d’atenció primària, d’anàlisis clíniques i bioquímica 
clínica, i de genètica clínica.

Una vegada constituïdes les comissions nacionals, se suprimeixen les de farmàcia 
hospitalària, bioquímica clínica i anàlisis clíniques.

2. En el termini de dotze mesos des de la constitució de la comissió nacional de 
l’especialitat de farmàcia hospitalària i d’atenció primària, s’han d’aprovar el nou programa 
formatiu oficial, els criteris d’avaluació dels especialistes en formació i els requisits 
d’acreditació aplicables a les seves unitats docents.

Sense perjudici de l’acreditació de noves unitats docents, cal procedir a la reacreditació 
de les unitats docents acreditades prèviament, en el termini màxim d’un any, amb 
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subjecció al procediment que s’estableixi per resolució de la persona titular de la Direcció 
General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Disposició final novena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de juliol de 2014.

FELIPE R.

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

ANNEX I

I. Relació d’especialitats mèdiques i pluridisciplinàries incloses a l’annex I del 
Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, que s’adscriuen al sistema formatiu troncal 

classificades per troncs

1. Tronc número 1: Tronc mèdic (TCM)

Durada: s’ajusta al que preveu l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
Especialitats que l’integren:

•  Al·lergologia.
•  Anestesiologia i reanimació.
•  Aparell digestiu.
•  Cardiologia.
•  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 preventiva i salut pública.
•  Nefrologia.
•  Pneumologia.
•  Neurofisiologia clínica.
•  Neurologia.
•  Oncologia mèdica.
•  Oncologia radioteràpica.
•  Reumatologia.

2. Tronc número 2: Tronc quirúrgic (TCQ)

Durada: s’ajusta al que preveu l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
Especialitats que l’integren:

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

3. Tronc número 3: Tronc de laboratori i diagnòstic clínic (TCLDC)

Durada: s’ajusta al que preveu l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
Especialitats que l’integren:

•  Anàlisis clíniques i bioquímica clínica.
•  Genètica clínica.
•  Immunologia.
•  Microbiologia i parasitologia.

4. Tronc número 4: Tronc d’imatge clínica (TCIC)

Durada: s’ajusta al que preveu l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
Especialitats que l’integren:

•  Medicina nuclear.
•  Radiodiagnòstic.

5. Tronc número 5: Tronc de psiquiatria (TP)

Durada: s’ajusta al que preveu l’article 19.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
Especialitats que l’integren:

•  Psiquiatria.
•  Psiquiatria del nen i de l’adolescent.

II. Relació d’especialitats mèdiques i pluridisciplinàries incloses a l’annex I del 
Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, que no s’adscriuen al sistema formatiu 

troncal

•  Anatomia patològica.
•  Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia.
•  Obstetrícia i ginecologia.
•  Oftalmologia.
•  Otorinolaringologia.
•  Pediatria i les seves àrees específiques.
•  Radiofarmàcia.
•  Radiofísica hospitalària.

ANNEX II

Relació d’àrees de capacitació específica

1. Àrea de capacitació específica:

Nom: Malalties infeccioses.
Especialitats des de les quals s’hi pot accedir:

Metges especialistes en medicina interna, microbiologia i parasitologia, pneumologia i 
pediatria i les seves àrees específiques.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 190  Dimecres 6 d'agost de 2014  Secc. I. Pàg. 38

2. Àrea de capacitació específica:

Nom: Hepatologia avançada.
Especialitats des de les quals s’hi pot accedir:

Metges especialistes en aparell digestiu i medicina interna.

3. Àrea de capacitació específica:

Nom: Neonatologia.
Especialitat des de la qual s’hi pot accedir:

Metges especialistes en pediatria i les seves àrees específiques.

4. Àrea de capacitació específica:

Nom: Urgències i emergències.
Especialitats des de les quals s’hi pot accedir:

Metges especialistes en medicina interna, medicina intensiva, medicina familiar i 
comunitària i anestesiologia i reanimació.
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