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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL
2149 Reial decret 40/2019, d’1 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni 
d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels 
serveis de salut i el procediment de la seva actualització, per incorporar les 
categories professionals corresponents al personal sanitari tècnic superior.

El Reial decret 184/2015, de 13 de març, que regula el catàleg homogeni 
d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut 
i el procediment de la seva actualització, recull la majoria de les categories professionals 
de personal estatutari que han creat els serveis de salut, de conformitat amb l’article 15.1 
de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels 
serveis de salut. A més, recull un catàleg homogeni on s’estableixen les equivalències de 
les categories professionals dels diferents serveis de salut que serveix per facilitar la 
mobilitat dels professionals en el Sistema Nacional de Salut, i fa efectiva la garantia de 
mobilitat en tot el territori nacional que recullen l’article 43 de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i l’article 37.1 de la Llei 55/2003, 
de 16 de desembre.

Aquest Reial decret té per objecte recollir en el catàleg homogeni d’equivalències de 
les categories de personal estatutari de l’àrea sanitària de formació professional tant les 
antigues categories anomenades tècnic especialista, que requerien la titulació de formació 
professional de segon grau, com les actuals, anomenades tècnic superior, que requereixen 
la titulació de formació professional de grau superior, en virtut de les sentències 
números 506/2017 i 507/2017, de 23 de març, dictades per la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, que van anul·lar les categories de tècnic 
grup C1, denominació tècnic superior especialista, en les denominacions que figuren a 
l’annex del Reial decret 184/2015, de 13 de març.

A més, és coherent amb els principis de bona regulació que estableix l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així, és conforme als principis de necessitat i eficàcia, atès que dona compliment al 
que preveu l’article 15.2 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, segons el qual s’encomana 
a l’aleshores Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat l’aprovació d’un catàleg 
homogeni on s’estableixin les equivalències de les categories professionals dels serveis de 
salut i així garantir la mobilitat d’aquest personal en tot el territori nacional, i amb el principi 
de proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per a la consecució dels 
objectius prèviament esmentats, i igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica, atès 
que és coherent plenament amb l’ordenament jurídic nacional, pel fet que desplega 
adequadament les previsions legals vigents dirigides a la garantia de la mobilitat 
expressada del personal estatutari dels serveis de salut.

Respecte al principi d’eficiència, aquest Reial decret completa el catàleg homogeni 
d’equivalències de les categories professionals dels serveis de salut amb la inclusió de les 
corresponents al personal sanitari tècnic superior grup C1, i talment és així que el catàleg 
esmentat suposa una eina fonamental de cohesió i racionalització dels processos de 
mobilitat en el Sistema Nacional de Salut.

En compliment del principi de transparència, el projecte s’ha sotmès al tràmit de 
consulta pública prèvia, als tràmits d’audiència i informació pública, així com a consulta de 
les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla. Igualment, ha rebut l’informe del 
Comitè Consultiu i el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, així com 
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del Ple de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut i el Fòrum 
Marc per al Diàleg Social.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que contenen els articles 15.2 
i 37.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, que determinen que correspon al Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social l’aprovació d’un catàleg homogeni on s’han d’establir 
les equivalències de les categories professionals dels serveis de salut, i en virtut de la 
competència exclusiva que l’article 149.1.18a de la Constitució espanyola atribueix a 
l’Estat en matèria de bases del règim estatutari del personal inclòs en el seu àmbit 
d›aplicació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, amb 
l’aprovació prèvia de l’article 26.5, paràgraf cinquè, de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, 
del Govern, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres a la reunió del dia 1 de febrer de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el 
catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal 
estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització.

Es modifica el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg 
homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis 
de salut i el procediment de la seva actualització, que queda redactat en els termes següents:

U. S’afegeix una nova disposició addicional quarta amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Mobilitat entre les categories de referència i 
categories d’equivalència en el supòsit de diverses especialitats.

1. L’accés per mobilitat a les categories de referència requereix que la persona 
interessada estigui enquadrada, en l’especialitat o la categoria específica en què 
tingui nomenament com a personal estatutari fix, tenint en compte les equivalències 
que s’estableixen per a cadascuna d’aquestes.

2. Les places concretes que ofereixi cada servei de salut que promogui la 
convocatòria s’han de descriure i enumerar en una de les categories sobre les quals 
s’estableixi, de manera que no es pugui produir, en cap cas, l’accés d’una especialitat 
a la d’una altra.

3. En les categories de referència en les quals hi hagi diverses especialitats en 
les categories equivalents, s’han d’atendre la titulació i l’especialitat concreta de 
cada professional.

En aquestes categories equivalents que comparteixen la denominació genèrica 
en la categoria de referència, només es pot optar per la mobilitat a la categoria 
equivalent de la mateixa especialitat i titulació d’accés a la categoria en què es té un 
nomenament estatutari fix.»

Dos. S’afegeix un paràgraf introductori a l’annex, que ha de precedir el quadre on es 
recullen els diferents grups de classificació professional del personal estatutari dels serveis 
de salut, amb les diferents categories professionals de referència i equivalents que 
exerceixen, que té l’enunciat següent:

«El quadre d›equivalències que s›insereix a continuació indica, respecte a cada 
classe del personal estatutari del Sistema Nacional de Salut: el grup de la 
classificació professional (GCP) que li correspon; la denominació unitària sota la 
qual, d’ara endavant i en l’àmbit estatal, s’han de conèixer les categories 
professionals que el conformen (categories de referència), i els diversos noms que 
els serveis de salut han atorgat a cada categoria professional de referència 
(categories d’equivalència).
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Les anomenades categories de referència engloben, per tant, tots els membres 
del personal estatutari del Sistema Nacional de Salut que, sota denominacions 
diverses, exerceixen funcionalment tasques i comeses similars, en llocs per a 
l’accés dels quals es requereixen les mateixes exigències de titulació, qualificació i 
altres requisits de competència i capacitació professional, en els diferents serveis de 
salut.»

Tres. S’introdueix a l’annex, dins del quadre de grups de classificació professional del 
personal estatutari dels serveis de salut, i les seves diferents categories professionals de 
referència i equivalents, entre les classificacions de personal estatutari relatives al personal 
diplomat sanitari (LOPS) grup A2, i al personal sanitari tècnic grup C2, una taula relativa al 
personal sanitari tècnic grup C1, que engloba les categories professionals següents de 
l’àrea sanitària de formació professional de grau superior:

«GCP
Classificació 
de personal 

estatutari

Denominació de la categoria 
de referència Categories equivalents

C1 P. SANITARI 
TÈCNIC

TÈCNIC/A SUPERIOR EN

TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE MEDICINA 
NUCLEAR / TÈCNIC/A ESPECIALISTA 
DE RADIODIAGNÒSTIC / HIGIENISTA 
DENTAL / HIGIENISTA DENTAL DE 
L’ÀREA / HIGIENE DENTAL / PRÒTESI 
DENTAL / TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE 
L A B O R AT O R I  /  T È C N I C / A 
ESPECIALISTA DOSIMETRISTA / 
TÈCNIC/A EN ORTOPÈDIA / TÈCNIC/A 
ESPECIALISTA EN LOGOFONIATRIA / 
TÈCNIC/A ESPECIALISTA SANITARI 
EN / TÈCNIC ESPECIALISTA EN:

ANATOMIA PATOLÒGICA 
I CITODIAGNÒSTIC

ANATOMIA PATOLÒGICA / TÈCNIC 
ANATOMIA PATOLÒGICA I CITOLOGIA

AUDIOLOGIA PROTÈTICA AUDIOLOGIA PROTÈTICA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
DIETÈTICA / DIETÈTICA I NUTRICIÓ / 

NUTRICIÓ I  CONTROL DELS 
ALIMENTS

D O C U M E N TA C I Ó  I 
A D M I N I S T R A C I Ó 
SANITÀRIA

DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

HIGIENE BUCODENTAL HIGIENE BUCODENTAL / HIGIENE 
DENTAL

I M AT G E  P E R  A L 
D I A G N Ò S T I C  I 
MEDICINA NUCLEAR

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC / 
RADIODIAGNÒSTIC /  TÈCNIC 
PROTECCIÓ RADIOLÒGICA / 
MEDICINA NUCLEAR

L A B O R A T O R I  D E 
DIAGNÒSTIC CLÍNIC I 
BIOMÈDIC

LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

ÒPTICA D’ULLERA ÒPTICA D’ULLERA
ORTOPROTÈTICA ORTOPROTÈTICA
PRÒTESIS DENTALS PRÒTESIS DENTALS / PRÒTESI DENTAL
R A D I O T E R À P I A  I 

DOSIMETRIA RADIOTERÀPIA

SALUT AMBIENTAL SALUT AMBIENTAL.»

Quatre. Se suprimeix la nota final de l’annex.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 de febrer de 2019.

FELIPE R.

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social,
MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
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