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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17689 REIAL DECRET 1171/2003, de 12 de setem-

bre, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic
espanyol la Directiva 2001/19/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de maig
de 2001, per la qual es modifiquen directives
sobre reconeixement professional, i es modifiquen els reials decrets de transposició
corresponents. («BOE» 225, de 19-9-2003.)

La normativa comunitària de reconeixement professional té com a base els articles del Tractat constitutiu
de la Comunitat Europea que regulen la llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis. Per tal de fer
efectiva aquesta llibertat, s’ha aprovat un conjunt de disposicions que despleguen aquestes previsions del Tractat i que configuren un sistema de reconeixement de
qualificacions professionals entre els estats membres de
la Unió. Aquesta normativa constituïda primordialment
per una sèrie de directives s’ha anat traslladant a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant uns altres reials
decrets.
La nova Directiva 2001/19/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de maig de 2001, constitueix
un pas més dins el conjunt de normes que, en l’àmbit
dels estats membres de la Unió Europea o signataris
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, incideixen
en la mobilitat dels professionals mitjançant el reconeixement de títols i altres qualificacions professionals. La
directiva afecta els dos sistemes vigents de reconeixement professional en l’àmbit comunitari.
Quant al sistema general, s’introdueix a la Directiva
89/48/CEE, sobre reconeixement de títols d’educació
postsecundària de tres anys de durada o més, el concepte de «formació regulada», que es va preveure per
primera vegada a la segona directiva del sistema general
(Directiva 92/51/CEE, sobre reconeixement de títols i
diplomes professionals de menys de tres anys de formació postsecundària). A més, es fa referència a la possible dispensa de la prova d’aptitud, quan aquesta sigui
procedent, i a les exigències sobre solvència econòmica
i assegurances de responsabilitat professional.
Pel que fa a les directives sectorials, és a dir, les
que es refereixen a les professions concretes d’infermers
de cures generals, odontòlegs, veterinaris, llevadores,
arquitectes, farmacèutics i metges, s’inclouen llistes
actualitzades de títols i diplomes, s’estableix la validesa
d’altres títols i diplomes sobre la base de certificacions
de les autoritats competents i, com a principal novetat,
s’introdueix l’obligació de prendre en consideració els
títols i diplomes obtinguts en tercers països, però reconeguts per algun Estat membre.
En conseqüència, és necessari modificar cada un dels
reials decrets pels quals es van incorporar al seu dia
a l’ordenament jurídic espanyol les directives que ara
han estat objecte de modificació.
D’altra banda, s’ha considerat oportú incloure en
aquesta disposició, que havia de modificar, entre altres,
el Reial decret 1691/1989, de 29 de desembre, pel
qual es regula el reconeixement de diplomes, certificats
i altres títols de metge i de metge especialista dels estats
membres de la Unió Europea, una nova redacció de l’article 12 bis de l’esmentat Reial decret, a fi de donar
compliment a la Sentència de 16 de maig de 2002,
del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, que
va declarar que Espanya no havia adaptat correctament
al seu dret intern l’article 8 de la Directiva 93/16/CEE.
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En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les
corporacions afectades i s’ha oït el Consell General de
Formació Professional.
En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Educació,
Cultura i Esport, d’Afers Exteriors, de Justícia, de Defensa,
d’Hisenda, de l’Interior, de Foment, de Treball i Afers
Socials, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Administracions Públiques, de Sanitat i Consum, de Medi
Ambient, d’Economia i de Ciència i Tecnologia, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 12 de setembre
de 2003,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del sistema general de reconeixement de títols d’ensenyament superior que exigeixen una formació mínima de tres anys de durada.
Es modifica el Reial decret 1665/1991, de 25 d’octubre, pel qual es regula el sistema general de reconeixement de títols d’ensenyament superior dels estats
membres de la Unió Europea i altres estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, que exigeixen una
formació mínima de tres anys de durada, modificat pels
reials decrets 767/1992, de 26 de juny; 2073/1995,
de 22 de desembre; 1754/1998, de 31 de juliol, i
411/2001, de 20 d’abril, en el sentit següent:
U. El paràgraf a) de l’article 1 queda redactat de
la manera següent:
«a) Títol: qualsevol títol, certificat o un altre
diploma o conjunt de diplomes, expedit per una
autoritat competent en un Estat membre, que acrediti que el titular ha superat un cicle d’estudis postsecundaris d’una durada mínima de tres anys, o
d’una durada equivalent a temps parcial, en una
universitat, en un centre d’ensenyament superior
o en un altre centre d’un nivell de formació equivalent i, si s’escau, que ha cursat amb èxit la formació professional requerida, a més del cicle d’estudis postsecundaris, i que té les qualificacions professionals requerides per accedir a una professió
regulada en l’esmentat Estat membre, sempre que
la formació hagi estat adquirida principalment a
la Comunitat o el titular tingui una experiència professional de tres anys acreditada per l’Estat membre
que hagi reconegut el títol.
S’equiparen als títols els documents expedits per
una autoritat competent de l’Estat, reconeguts de
nivell equivalent en aquest Estat quan sancionin
una formació adquirida a la Comunitat.»
Dos. S’afegeix a l’article 1 un paràgraf f), amb la
redacció següent:
«f) Formació regulada: qualsevol formació que
estigui directament orientada a l’exercici d’una professió determinada, i comprengui un cicle d’estudis
postsecundaris d’una durada mínima de tres anys,
o d’una durada equivalent a temps parcial, en una
universitat, en un centre d’ensenyament superior
o en un altre centre d’un nivell de formació equivalent i, si s’escau, la formació professional, període
de pràctiques professionals o pràctica professional
requerida a més del cicle d’estudis postsecundaris.
Tenen la consideració de formació regulada a
Espanya els ensenyaments que, complint aquests
requisits, condueixin a l’obtenció d’un títol oficial
amb valor en tot el territori nacional, als corresponents nivells del sistema educatiu.»
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Tres. S’afegeix a l’apartat 2 de l’article 4 un segon
paràgraf, amb la redacció següent:
«No obstant això, no s’exigeixen els dos anys
d’experiència professional esmentats en el paràgraf
anterior quan el títol o els títols de formació del
soicitant sancionin una formació regulada.»
Quatre. S’afegeix un últim paràgraf a l’article 5, amb
la redacció següent:
«En els casos en què es consideri necessària
la imposició de mesures compensatòries, a què es
refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors, l’autoritat
competent ha d’analitzar, abans d’adoptar una resolució definitiva, si els coneixements adquirits pel
soicitant en el transcurs de la seva experiència
professional compensen totalment o parcialment
la diferència substancial que preveu el paràgraf
anterior.»
Cinc. S’hi afegeix un article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Quan l’exercici d’una professió regulada a Espanya estigui supeditat a una prova de solvència econòmica, es consideren els certificats expedits per
bancs de l’Estat membre d’origen o de procedència
de l’interessat com a equivalents als expedits a
Espanya.
Quan l’exercici d’una professió regulada a Espanya estigui supeditat a la prova d’estar assegurats
contra els riscos financers derivats de la seva responsabilitat professional, es consideren els certificats expedits per companyies d’assegurances d’altres estats membres com a equivalents als expedits
a Espanya. En aquests certificats ha de constar que
la companyia asseguradora ha complert les normes
legals i reglamentàries vigents a Espanya quant a
les condicions i l’abast de la cobertura. Aquests
certificats només es poden presentar fins tres
mesos després de la data d’expedició.»
Article segon. Modificació del sistema general de reconeixement de títols de menys de tres anys de durada.
Es modifica el Reial decret 1396/1995, de 4 d’agost,
pel qual es regula un segon sistema general de reconeixement de formacions professionals dels estats membres de la Unió Europea i dels altres estats signataris
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, modificat
pels reials decrets 1754/1998, de 31 de juliol, i
784/2001, de 6 de juliol, en el sentit següent:
U. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 7, amb
la redacció següent:
«Tenen la consideració de formació regulada a
Espanya els ensenyaments que, complint aquests
requisits, condueixin a l’obtenció d’un títol oficial
amb valor a tot el territori nacional, en els corresponents nivells del sistema educatiu.»
Dos. S’afegeix un apartat 3 a l’article 12, amb la
redacció següent:
«3. En el cas previst en el paràgraf c) de l’apartat 1 d’aquest article, l’autoritat competent ha
d’analitzar, abans d’adoptar una resolució definitiva,
si els coneixements adquirits pel soicitant en el
transcurs de la seva experiència professional compensen totalment o parcialment la diferència substancial advertida.»
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Tres. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de
l’article 14, amb la redacció següent:
«En aquest cas, l’autoritat competent ha d’analitzar, abans d’adoptar una resolució definitiva, si
els coneixements adquirits pel soicitant en el transcurs de la seva experiència professional compensen
totalment o parcialment la diferència substancial
advertida.»
Quatre. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 15,
amb la redacció següent:
«En aquest cas, l’autoritat competent ha d’analitzar, abans d’adoptar una resolució definitiva, si
els coneixements adquirits pel soicitant en el transcurs de la seva experiència professional compensen
totalment o parcialment la diferència substancial
advertida.»
Cinc. S’afegeixen dos nous paràgrafs a l’article 24,
amb la redacció següent:
«Quan l’exercici d’una professió regulada a Espanya estigui supeditat a una prova de solvència econòmica, es consideren els certificats expedits per
bancs de l’Estat membre d’origen o de procedència
de l’interessat com a equivalents als expedits a
Espanya.
Quan l’exercici d’una professió regulada a Espanya estigui supeditada a la prova d’estar assegurats
contra els riscos financers derivats de la seva responsabilitat professional, es consideren els certificats expedits per companyies d’assegurances d’altres estats membres com a equivalents als expedits
a Espanya. En aquests certificats hi ha de constar
que la companyia asseguradora ha complert les
normes legals i reglamentàries vigents a Espanya
quant a les condicions i l’abast de la cobertura.
Aquests certificats només es poden presentar fins
tres mesos després de la data d’expedició.»
Article tercer. Modificació del reconeixement de diplomes, certificats i altres títols d’infermers responsables
de cures generals.
Es modifica el Reial decret 305/1990, de 23 de
febrer, pel qual es regulen el reconeixement de diplomes,
certificats i altres títols d’infermers responsables de cures
generals dels estats membres de la Unió Europea, l’exercici efectiu del dret d’establiment i la lliure prestació
de serveis, modificats i ampliats pel Reial decret
1275/1992, de 23 d’octubre, en el sentit següent:
U. S’hi afegeix un nou article 14, amb la redacció
següent:
«Article 14.
Es reconeixen com a prova suficient, per als nacionals dels estats membres que tinguin diplomes, certificats i altres títols, en l’àmbit cobert per aquest
Reial decret, que no responguin a les denominacions
que figurin per a l’Estat membre de què es tracti
a l’annex I, els diplomes, els certificats i altres títols
expedits per l’Estat membre en qüestió que estiguin
acompanyats d’un certificat expedit per les seves
autoritats o organismes competents en el qual es
faci constar que aquests diplomes, certificats i altres
títols sancionen una formació d’acord amb les disposicions de la Directiva 77/452/CEE i són assimilats per l’Estat membre que els va expedir a
aquells les denominacions dels quals figuren a l’annex esmentat.»
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Dos. S’hi afegeix un nou article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Es reconeixen els diplomes, certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre,
que el soicitant ha exercit la mateixa professió
per un temps mínim de tres anys.»
Tres. L’annex I se substitueix per l’annex A d’aquest
Reial decret.
Article quart. Modificació del reconeixement de diplomes, certificats i altres títols d’odontòleg.
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es tracti a l’annex I, els diplomes, els certificats
i altres títols expedits per l’Estat membre en qüestió
que estiguin acompanyats d’un certificat expedit
per les seves autoritats o organismes competents
en el qual es faci constar que aquests diplomes,
certificats i altres títols sancionen una formació de
conformitat amb les disposicions de la Directiva
78/686/CEE i són assimilats per l’Estat membre
que els va expedir a aquells les denominacions dels
quals figuren a l’annex esmentat.»
Tres. S’hi afegeix un nou article 14, amb la redacció
següent:
«Article 14.
Es reconeixen els diplomes, els certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»

Es modifica el Reial decret 675/1992, de 19 de juny,
pel qual es regulen el reconeixement de diplomes, certificats i altres títols d’odontòleg dels estats membres
de la Unió Europea, així com l’exercici efectiu del dret
d’establiment i de lliure prestació de serveis, en el sentit
següent:

Quatre. L’annex I se substitueix per l’annex B d’aquest Reial decret.

U. En la disposició transitòria primera, l’actual apartat 3 queda numerat com a apartat 5, i s’hi insereixen
nous apartats 3 i 4, amb la redacció següent:

Article cinquè. Modificació del reconeixement de títols,
diplomes i certificats de veterinaris.

«3. Es reconeixen els diplomes, els certificats
i altres títols de metge expedits a Itàlia a persones
que hagin iniciat la formació universitària de metge
entre el 28 de gener de 1980 i el 31 de desembre
de 1984, quan estiguin acompanyats d’una certificació de les autoritats competents italianes, en
la qual es faci constar:

Es modifica el Reial decret 331/1989, de 17 de març,
pel qual es regulen el reconeixement de títols, diplomes
i certificats de veterinaris dels estats membres de la Unió
Europea, l’exercici efectiu del dret d’establiment i la lliure
prestació de serveis, modificats i ampliats pel Reial decret
335/1992, de 3 d’abril, en el sentit següent:

a) Que els titulars han superat la prova d’aptitud específica organitzada per les autoritats competents italianes a l’objecte de comprovar la possessió d’un nivell de coneixements i de competències comparable a l’acreditat pel títol que figura
per a Itàlia a l’annex A de la Directiva 78/686/CEE.
b) Que han exercit a Itàlia, efectivament i lícitament i amb caràcter principal, les activitats pròpies de la professió d’odontòleg esmentades a l’article 5 de la Directiva 78/687/CEE durant, com
a mínim, tres anys consecutius en el transcurs dels
cinc anys anteriors a la data d’expedició de la
certificació.
c) Que estan autoritzats per exercir l’activitat
en el camp de l’odontologia en les mateixes condicions que els titulars dels diplomes esmentats
per a Itàlia a l’annex A de la Directiva 78/686/CEE.
4. No s’exigeix la superació de la prova d’aptitud esmentada a l’apartat anterior a les persones
que hagin aprovat els estudis de tres anys, com
a mínim, que les autoritats competents acreditin
com a equivalents a la formació a què es refereix
l’annex II d’aquest Reial decret.»
Dos. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de
la manera següent:
«2. Es reconeixen com a prova suficient, per
als nacionals dels estats membres que tinguin diplomes, certificats i altres títols, en l’àmbit cobert per
aquest Reial decret, que no responguin a les denominacions que figurin per a l’Estat membre de què

U. S’hi afegeix un nou article 14, amb la redacció
següent:
«Article 14.
Es reconeixen com a prova suficient, per als
nacionals dels estats membres que tinguin diplomes, certificats i altres títols, en l’àmbit cobert per
aquest Reial decret, que no responguin a les denominacions que figurin per a l’Estat membre de què
es tracti a l’annex I, els diplomes, els certificats
i altres títols expedits per l’Estat membre en qüestió
que estiguin acompanyats d’un certificat expedit
per les seves autoritats o organismes competents
en el qual es faci constar que els diplomes, els
certificats i altres títols sancionen una formació de
conformitat amb les disposicions de la Directiva
78/1026/CEE i són assimilats per l’Estat membre
que els va expedir a aquells les denominacions dels
quals figuren a l’annex esmentat.»
Dos. S’hi afegeix un nou article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Es reconeixen els diplomes, els certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»
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Tres. L’annex I se substitueix per l’annex C d’aquest
Reial decret.

dida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»

Article sisè. Modificació del reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de llevadora o assistent
obstètric.

Article vuitè. Modificació del reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de farmàcia.

Es modifica el Reial decret 1017/1991, de 28 de
juny, pel qual es regulen el reconeixement de diplomes,
certificats i altres títols de llevadora o assistent obstètric
dels estats membres de la Comunitat Europea, així com
l’exercici efectiu del dret d’establiment i de lliure prestació de serveis, modificat pel Reial decret 279/1994,
de 18 de febrer, en el sentit següent:
U. S’hi afegeix un nou article 14, amb la redacció
següent:
«Article 14.
Es reconeixen com a prova suficient, per als
nacionals dels estats membres que tinguin diplomes, certificats i altres títols, en l’àmbit cobert per
aquest Reial decret, que no responguin a les denominacions que figurin per a l’Estat membre de què
es tracti a l’annex I, els diplomes, els certificats
i altres títols expedits per l’Estat membre en qüestió
que estiguin acompanyats d’un certificat expedit
per les seves autoritats o organismes competents
en el qual es faci constar que aquests diplomes,
certificats i altres títols sancionen una formació de
conformitat amb les disposicions de la Directiva
80/154/CEE i són assimilats per l’Estat membre
que els va expedir a aquells les denominacions dels
quals figuren a l’annex esmentat.»
Dos. S’hi afegeix un nou article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Es reconeixen els diplomes, els certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»
Tres. L’annex I se substitueix per l’annex D d’aquest
Reial decret.
Article setè. Modificació del reconeixement de certificats, diplomes i altres títols del sector de l’arquitectura.
Es modifica el Reial decret 1081/1989, de 28 d’agost, pel qual es regulen el reconeixement de certificats,
diplomes i altres títols del sector de l’arquitectura dels
estats membres de la Unió Europea, així com l’exercici
efectiu del dret d’establiment i la lliure prestació de serveis, modificat pel Reial decret 314/1996, de 23 de
febrer, i pel Reial decret 905/2001, de 27 de juliol,
a l’article 6 del qual s’afegeix com a segon paràgraf
el text següent:
«Es reconeixen els diplomes, els certificats i
altres títols obtinguts pels nacionals dels estats
membres en un país tercer, sempre que hagin estat
reconeguts per un Estat membre com a equivalents
en un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expe-

Es modifica el Reial decret 1667/1989, de 22 de
desembre, pel qual es regulen el reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de farmàcia dels estats membres de la Unió Europea, així com l’exercici efectiu del
dret d’establiment, modificat i ampliat pel Reial decret
1595/1992, de 23 de desembre, en el sentit següent:
U. S’afegeix un apartat tres a l’article 2, amb la
redacció següent:
«Tres. Es reconeixen així mateix els títols de
farmàcia obtinguts a Itàlia que sancionen estudis
iniciats abans de l’1 de novembre de 1993 i finalitzats abans de l’1 de novembre de 2003, sempre
que s’hi adjunti una certificació de les autoritats
competents que acrediti que els seus posseïdors
han exercit la professió durant, com a mínim, tres
anys consecutius en el transcurs dels cinc anys
anteriors a l’expedició de la certificació esmentada.»
Dos. S’hi afegeix un nou article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Es reconeixen com a prova suficient, per als
nacionals dels estats membres que tinguin diplomes, certificats i altres títols, en l’àmbit cobert per
aquest Reial decret, que no responguin a les denominacions que figurin per a l’Estat membre de què
es tracti a l’annex I, els diplomes, els certificats
i altres títols expedits per l’Estat membre en qüestió
que estiguin acompanyats d’un certificat expedit
per les seves autoritats o organismes competents
en el quals es faci constar que aquests diplomes,
certificats i altres títols sancionen una formació de
conformitat amb les disposicions de la Directiva
85/432/CEE i són assimilats per l’Estat membre
que els va expedir a aquells les denominacions dels
quals figuren a l’annex esmentat.»
Tres. S’hi afegeix un nou article 16, amb la redacció
següent:
«Article 16.
Es reconeixen els diplomes, certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats a l’annex I d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»
Quatre. Se substitueix l’annex I per l’annex E d’aquest Reial decret.
Article novè. Modificació del reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de metge i de metge
especialista.
Es modifica el Reial decret 1691/1989, de 29 de
desembre, pel qual es regulen el reconeixement de diplomes, certificats i altres títols de metge i de metge espe-
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cialista dels estats membres de la Unió Europea, l’exercici
efectiu del dret d’establiment i la lliure prestació de serveis, modificat pel Reial decret 2072/1995, de 22 de
desembre, i pel Reial decret 326/2000, de 3 de març,
en el sentit següent:
U. L’apartat 3 de l’article 1 queda redactat de la
manera següent:
«3. Igualment, es reconeixen a Espanya per a
l’accés a les activitats mèdiques especialitzades,
amb els mateixos efectes dels corresponents títols
espanyols, els diplomes, els certificats i altres títols
que s’esmenten als annexos II.A i II.B d’aquest Reial
decret, expedits per les autoritats competents indicades en aquests, i que compleixin els requisits
fixats a l’annex IV.»
Dos. L’article 12 bis queda redactat de la manera
següent:
«Article 12 bis.
1. El que estableix aquest article és aplicable
als nacionals dels estats membres que vulguin obtenir el títol espanyol d’una especialitat mèdica quan
aportin certificats, diplomes o altres títols de formació mèdica especialitzada que no figurin, per
a l’Estat d’origen o procedència, a l’annex II.B d’aquest Reial decret, sempre que els facultin per exercir, en aquest Estat, activitats pròpies d’aquesta
especialitat.
Aquest article també és aplicable als nacionals
dels estats membres que vulguin obtenir el títol
espanyol d’una especialitat mèdica que no figuri,
per a Espanya, a l’annex II.B d’aquest Reial decret
i que presentin certificats, diplomes o altres títols
de formació mèdica especialitzada obtinguts en un
altre Estat membre que els facultin per exercir, en
l’Estat d’origen o de procedència, activitats pròpies
d’aquesta especialitat.
En tot cas, els soicitants han d’estar en possessió del títol de llicenciat en medicina, o d’una
titulació estrangera homologada a aquest títol o
reconeguda per a l’exercici professional per l’autoritat competent.
2. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a
través de la Direcció General d’Universitats, ha de
valorar el contingut i la durada de la formació especialitzada que demostrin els diplomes, els certificats
i altres títols presentats per l’interessat i ha de tenir
en compte la seva experiència professional, formació complementària i formació mèdica permanent.
Quan de tot això en resulti una formació equivalent a la formació exigida a Espanya per a l’obtenció del títol de l’especialitat mèdica que correspongui, la Direcció General d’Universitats ha de proposar l’expedició del títol. En cas contrari, s’ha d’informar l’interessat del període de formació complementari necessari, així com de les matèries incloses en aquest.
La Direcció General d’Universitats pot soicitar,
quan ho consideri necessari, l’informe de la comissió nacional de l’especialitat corresponent.
3. El termini per resoldre i notificar les resolucions sobre els expedients a què es refereix
aquest article és de quatre mesos a partir de la
presentació de l’expedient complet de l’interessat.
4. Quan sigui necessària la realització d’un
període complementari de formació, la Secretaria
d’Estat d’Educació i Universitats i la Subsecretaria
de Sanitat i Consum han de determinar la unitat
o les unitats docents acreditades en les quals aquell
s’ha de desenvolupar.
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L’interessat ha de completar la seva formació
sota la direcció, tutela i avaluació de la unitat docent
que correspongui. Amb caràcter general, aquesta
formació s’ha de desenvolupar d’acord amb les condicions que estableix l’annex IV d’aquest Reial
decret, per bé que, a causa del seu caràcter temporal i complementari, no és objecte de retribució.
Realitzada i avaluada favorablement la formació
complementària, l’interessat té dret a obtenir el títol
espanyol de l’especialitat mèdica que correspongui.»
Tres. S’afegeix un apartat 3 a l’annex III, amb la
redacció següent:
«3. La formació contínua ha d’assegurar, de
conformitat amb les disposicions vigents, que les
persones que hagin completat els estudis es mantinguin al corrent dels progressos en medicina.»
Quatre. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’annex IV
queda redactat de la manera següent:
«a) Conclusió de sis anys d’estudis en el marc
del cicle de formació dels metges a què es refereix
l’annex III d’aquest Reial decret.»
Cinc. L’apartat 3 de l’annex IV queda redactat de
la manera següent:
«3. La durada mínima de les formacions especialitzades a què es refereix aquest annex no ha
de ser inferior a la que s’especifica, per a cada
especialitat, a l’annex II.B d’aquest Reial decret.»
Sis. S’hi afegeix un nou article 15, amb la redacció
següent:
«Article 15.
Es reconeixen els diplomes, els certificats i altres
títols obtinguts pels nacionals dels estats membres
en un país tercer, sempre que hagin estat reconeguts per un Estat membre com a equivalents
a un dels esmentats als annexos I i II d’aquest Reial
decret, i s’acrediti, mitjançant una certificació expedida per l’autoritat competent de l’Estat membre
esmentat, que el soicitant ha exercit la mateixa
professió per un temps mínim de tres anys.»
Set. Se substitueixen els annexos I i II pels annexos
I, II.A i II.B que es publiquen, respectivament, com a
annexos F, G i H d’aquest reial decret.
Disposició final primera. Desenvolupament normatiu.
Correspon als ministres coproposadors d’aquest Reial
decret, sense perjudici del que disposin les comunitats
autònomes en l’àmbit de les seves competències, dictar
totes les disposicions que siguin necessàries per al
desenvolupament i l’execució del que disposa.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 12 de setembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern
i ministre de la Presidència,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ANNEX A
(Nou annex I del Reial decret 305/1990, de 23 de febrer)
Diplomes, certificats i altres títols d’infermer (responsable de cures generals)
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que
s’adjunta al
títol
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Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol
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Certificat que
s’adjunta al
títol
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ANNEX B
(Nou annex I del Reial decret 675/1992, de 19 de juny)
Diplomes, certificats i altres títols d’odontòleg
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que s’adjunta al títol
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ANNEX C
(Nou annex I del Reial decret 331/1989, de 17 de març)
Diplomes, certificats i altres títols de cirurgia veterinària
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que s’adjunta al títol
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País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol
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Certificat que s’adjunta al títol
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ANNEX D
(Nou annex I del Reial decret 1017/1991, de 28 de juny)
Diplomes, certificats i altres títols de llevadora

País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que
s’adjunta al
títol
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ANNEX E
(Nou annex I del Reial decret 1667/1989, de 22 de desembre)
Diplomes, certificats i altres títols de farmàcia
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol
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ANNEX F
(Nou annex I del Reial decret 1691/1989, de 29 de desembre)
Diplomes, certificats i altres títols de medicina
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que s’adjunta al títol
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País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol
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Certificat que s’adjunta al títol
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ANNEX G
(Nou annex II.A del Reial decret 1691/1989, de 29 de desembre)
Diplomes, certificats i altres títols de medicina especialitzada
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Certificat que
s’adjunta al
títol
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ANNEX H
(Nou annex II.B del Reial decret 1691/1989, de 29 de desembre)
Diplomes de cursos de formació en medicina especialitzada
País

Denominació del títol

Organisme que expedeix el títol

Anestesiologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

País

Denominació del títol

Cirurgia general
Durada mínima de la formació: 5 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3697
Organisme que expedeix el títol

Neurocirurgia
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Obstetrícia i ginecologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Medicina interna
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Oftalmologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3699
Organisme que expedeix el títol

Otorrinolaringologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

País

Denominació del títol

Pediatria
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3700
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Neumologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Urologia
Durada mínima de la formació: 5 anys

Organisme que expedeix el títol

Suplement núm. 20
País
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Denominació del títol

3701
Organisme que expedeix el títol

Ortopèdia
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Anatomia patològica
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Neurologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Psiquiatria
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3703
Organisme que expedeix el títol

Radiodiagnosi
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Radioteràpia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3704
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Anàlisis clíniques
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Hematologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3705
Organisme que expedeix el títol

Microbiologia i parasitologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Bioquímica clínica
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Immunologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Cirurgia plàstica
Durada mínima de la formació: 5 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3707
Organisme que expedeix el títol

Cirurgia toràcica
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Cirurgia pediàtrica
Durada mínima de la formació: 5 anys

Organisme que expedeix el títol
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Angiologia i cirurgia vascular
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Cardiologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3709
Organisme que expedeix el títol

Aparell digestiu
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Reumatologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Hematologia i hemoteràpia
Durada mínima de la formació: 3 anys

País

Denominació del títol

Endocrinologia i nutrició
Durada mínima de la formació: 3 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3711
Organisme que expedeix el títol

Rehabilitació
Durada mínima de la formació: 3 anys

País

Denominació del títol

Estomatologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

Organisme que expedeix el títol

3712
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Neuropsiquiatria
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3713
Organisme que expedeix el títol

Dermatologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Venereologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3714
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Radiologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Medicina tropical
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3715
Organisme que expedeix el títol

Psiquiatria infantil
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Geriatria
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3716
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Nefrologia
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Malalties contagioses
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

Suplement núm. 20
País
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Denominació del títol

3717
Organisme que expedeix el títol

Medicina preventiva i salut pública
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Farmacologia clínica
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3718
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Medicina del treball
Durada mínima de la formació: 4 anys

País

Denominació del títol

Al·lergologia
Durada mínima de la formació: 3 anys

Organisme que expedeix el títol
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País
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Denominació del títol

3719
Organisme que expedeix el títol

Cirurgia de l’aparell digestiu
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Medicina nuclear
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

3720
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País

Denominació del títol

Suplement núm. 20
Organisme que expedeix el títol

Traumatologia
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Neurofisiologia clínica
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

Suplement núm. 20
País
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Denominació del títol

3721
Organisme que expedeix el títol

Cirurgia oral i maxil·lofacial (formació mèdica bàsica)
Durada mínima de la formació: 5 anys

País

Denominació del títol

Cirurgia dental, oral i maxil·lofacial (formació mèdica bàsica i odontològica)
Durada mínima de la formació: 4 anys

Organisme que expedeix el títol

