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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
8442

Reial decret 639/2015, de 10 de juliol, pel qual es regulen els diplomes
d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada.

L’article 34 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, preveu que la formació i el desenvolupament de la competència tècnica dels
professionals sanitaris s’han d’orientar a la millora de la qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Per la seva banda, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries, regula els aspectes bàsics de les professions sanitàries titulades, pel que fa al
seu exercici per compte propi o d’altri, tant si la professió s’exerceix als serveis sanitaris
públics com en l’àmbit de la sanitat privada.
A l’article 36 de la Llei esmentada es preveuen els diplomes d’acreditació i els diplomes
d’acreditació avançada com a instruments per certificar el nivell de formació assolit per un
professional en una àrea funcional específica d’una determinada professió o especialitat,
en atenció a les activitats de formació continuada acreditada fetes per l’interessat en l’àrea
funcional corresponent.
El desenvolupament de noves figures de reconeixement de la formació continuada dels
professionals sanitaris titulats resulta especialment pertinent en la línia d’avançar en la qualitat
de la formació esmentada, ja que potencia la relació i coherència de les activitats de formació
continuada i configura programes que enforteixen recorreguts lligats al lloc de treball.
El sistema d’acreditació de la formació continuada ja ha estat desenvolupat pel Reial
decret 1142/2007, de 31 d’agost, pel qual es determina la composició i les funcions de la
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i es regula el sistema
d’acreditació de formació continuada, norma que integra el desplegament reglamentari del
capítol IV del títol II de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, relatiu a la formació continuada.
L’establiment ara d’un desplegament normatiu que permeti articular els diplomes
d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada s’ha de valorar com una oportunitat
significativa adreçada a consolidar el valor de la formació continuada com un element de
reconeixement eficaç i sòlid que contribueixi a reforçar la capacitat del professional en la
resolució dels problemes de la pràctica en una àrea funcional determinada.
La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, d’acord amb el que
asse-nyala l’article 34.4.e) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, ha proposat els procediments,
criteris i requisits per a l’acreditació i l’acreditació avançada de professionals sanitaris, objecte
d’aquest Reial decret, després d’haver rebut un informe favorable del Ple de la Comissió de
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut. En l’elaboració d’aquest Reial decret han
informat el Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut, el Ple del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut, així com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 10
de juliol de 2015,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions de caràcter general
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. És objecte d’aquest Reial decret:
a) Regular els diplomes d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada com a
instruments per certificar el nivell de formació assolit per un professional sanitari en una
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àrea funcional específica d’una determinada professió o especialitat, atenent les activitats
de formació continuada acreditades que hagi dut a terme l’interessat en l’àrea funcional
corresponent.
b) Determinar els criteris i el procediment per a la creació dels diplomes d’acreditació
i dels diplomes d’acreditació avançada.
c) Establir els requisits i el procediment per a l’obtenció i la renovació dels diplomes
d’acreditació i dels diplomes d’acreditació avançada.
2. Aquest Reial decret és aplicable pel que fa a l’exercici professional, tant en els
serveis sanitaris públics com privats, a:
a) Els professionals sanitaris amb títol universitari de la branca de ciències de la salut
o amb títol d’especialista en ciències de la salut a què fa referència la Llei 44/2003, de 21
de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
b) Els professionals sanitaris a què fa referència la disposició addicional setena de la
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Diploma d’acreditació: Credencial que certifica que el professional sanitari ha
assolit les competències i els requisits de formació continuada que estableix una àrea
funcional específica per a un període determinat de temps.
b) Diploma d’acreditació avançada: Credencial que certifica que el professional
sanitari ha assolit les competències avançades i els requisits de formació continuada que
estableix una àrea funcional específica que admeti i requereixi una pràctica professional
de més qualificació, per a un període determinat de temps.
c) Àrea funcional: Espai organitzatiu professional que sorgeix de l’agrupació de llocs
de naturalesa comuna quant a l’objectiu de treball que duen a terme, l’especialització de
les funcions que tenen atribuïdes i les característiques de les activitats professionals que
s’assumeixen.
d) Activitat de formació continuada acreditada: L’activitat formativa que té la
credencial d’un organisme acreditador reconegut en la qual se certifica el nombre de
crèdits concedits a l’activitat esmentada.
Article 3. Característiques generals dels diplomes d’acreditació i dels diplomes
d’acreditació avançada.
1. Els diplomes d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada els han d’expedir
les administracions públiques sanitàries i tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional.
Aquests diplomes s’han d’expedir sempre en castellà, si bé a les comunitats autònomes
amb llengua cooficial es poden expedir en un únic document redactat en totes dues
llengües i amb un tipus de lletra de rang igual.
2. El disseny dels diplomes ha de preveure, almenys, els apartats següents:
a) Titulació sanitària del professional que la té.
b) Denominació del diploma d’acreditació o del diploma d’acreditació avançada.
c) Identificació del professional sanitari.
d) Període de vigència del diploma.
3. Els diplomes d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada tenen una
vigència de cinc anys. No obstant això, la Comissió de Recursos Humans del Sistema
Nacional de Salut (d’ara endavant Comissió de RH), amb un informe previ motivat de la
Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut (d’ara endavant CFC),
pot incloure en la proposta de creació d’un diploma una vigència inferior atenent les
característiques de l’àrea funcional objecte d’aquest.
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4. Els diplomes d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada són d’utilització
exclusiva pel professional que els tingui.
5. Aquests diplomes no poden induir a confusió amb la denominació d’altres títols, ni
tampoc amb les funcions que, previstes en els programes formatius de cada especialitat i l’altra
normativa aplicable, correspongui exercir als titulats especialistes en ciències de la salut.
CAPÍTOL II
Creació dels diplomes d’acreditació i dels diplomes d’acreditació avançada
Article 4. Identificació de la necessitat de creació d’un diploma d’acreditació o d’un
diploma d’acreditació avançada.
Correspon a la CFC la funció d’identificar la necessitat de creació d’un diploma
d’acreditació o d’un diploma d’acreditació avançada de conformitat amb el que disposen
l’article 34.4.a) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, i l’article 4.2.e) del Reial decret
1142/2007, de 31 d’agost, pel qual es determina la composició i les funcions de la Comissió
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i es regula el sistema d’acreditació
de formació continuada.
Article 5.

Creació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma d’acreditació avançada.

1. La necessitat de crear un diploma d’acreditació o un diploma d’acreditació
avançada s’ha de justificar per necessitats professionals, desenvolupaments tecnològics,
noves modalitats assistencials, necessitats organitzatives de les administracions sanitàries
i/o criteris de qualitat assistencial i de seguretat per al pacient.
2. Identificada la necessitat de creació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma
d’acreditació avançada, la CFC ha de formular, de conformitat amb el que preveu
l’article 7.1 del Reial decret 1142/2007, de 31 d’agost, una proposta de creació del diploma
corresponent al Ple de la Comissió de RH, que l’ha d’elevar al Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut (d’ara endavant CISNS) per a la seva aprovació, seguint el que
estableixen els articles 38 i 71 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut.
3. La proposta de la CFC ha d’anar acompanyada de la justificació de la necessitat
de crear el diploma d’acreditació o el diploma d’acreditació avançada a què es refereix
l’apartat 1 i ha de contenir, necessàriament, els aspectes següents:
a) El títol del diploma d’acreditació o del diploma d’acreditació avançada, en què es
delimiti, tan clarament com sigui possible, l’àrea funcional proposada i les competències a
adquirir.
b) Els elements diferencials de l’àrea funcional identificada respecte d’altres àrees
funcionals ja definides i, si s’escau, respecte d’àmbits d’especialitats i/o àrees de
capacitació específica preexistents.
c) Les professions sanitàries que poden accedir i obtenir el diploma d’acreditació o el
diploma d’acreditació avançada corresponent.
d) Una descripció detallada i ordenada dels dominis competencials específics per al
desenvolupament en l’àrea funcional corresponent i, en cas que n’hi hagi, dels
procediments o les tècniques pròpies de l’àrea funcional.
e) Els requisits per a la seva obtenció, programa i/o continguts, vigència del diploma,
així com el procediment i els requisits per a la seva renovació, la qual cosa inclou, en el
supòsit que preveu l’article 28.8.f) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, l’informe
preceptiu que, si s’escau, hagi d’emetre la Comissió Nacional de l’especialitat corresponent.
Respectant això, la proposta de la CFC també pot incorporar les consideracions o
variables següents: Nombre de professionals als quals afecta i, sempre que sigui possible,
desagregació per sexe; freqüència de patologies, processos o procediments que es
produeixen en l’àrea funcional a la qual afecta; abast en matèria de risc-seguretat del
pacient; complexitat de l’atenció, i cost dels processos.
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Article 6. Publicació de l’acord de creació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma
d’acreditació avançada.
La creació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma d’acreditació avançada que acordi
el CISNS s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat» mitjançant una ordre de la persona
titular del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
CAPÍTOL III
Obtenció i renovació dels diplomes d’acreditació i dels diplomes d’acreditació avançada
Article 7.

Requisits per a l’obtenció i renovació dels diplomes d’acreditació.

1. Els requisits per a l’obtenció i renovació d’un diploma d’acreditació, que s’han
d’exigir de manera alternativa o de manera acumulativa segons es determini a l’acord de
creació d’aquest, són els següents:
a) Acreditar, en els últims deu anys, un mínim de dos anys de pràctica professional
en el conjunt de tasques que inclouen les competències objecte d’acreditació, dins de
l’activitat del seu lloc de treball, amb una avaluació de l’acompliment positiu que certifiqui
així en el Sistema Nacional de Salut la institució sanitària o societat científica corresponent
d’acord amb les seves normes de procediment. Igualment, s’ha de valorar l’exercici en
institucions sanitàries internacionals.
La certificació esmentada ha d’especificar les dates en les quals el professional ha
exercit satisfactòriament les competències objecte d’acreditació.
b) Aportar evidències d’adquisició, en els últims cinc anys, de les competències que
defineix el diploma d’acreditació mitjançant diferents accions formatives acreditades i
específicament relacionades amb els coneixements, les habilitats i les actituds descrites
en el quadre de competències que s’exigeixin per a l’obtenció del diploma esmentat.
c) Aportar les altres evidències que es determinin per cada comunitat autònoma
quant a l’adquisició, en els últims cinc anys, de les competències que defineix el diploma
d’acreditació a propòsit de l’acompliment i el desenvolupament professional en relació amb
estades formatives, docència, tutories, ponències, tesis i/o projectes d’investigació.
Article 8.

Requisits per a l’obtenció i renovació dels diplomes d’acreditació avançada.

Els requisits per a l’obtenció i renovació d’un diploma d’acreditació avançada, que
s’han d’exigir de manera alternativa o de manera acumulativa segons es determini a
l’acord de creació d’aquest, són els següents:
a) Acreditar, en els últims cinc anys, un mínim de tres anys de pràctica professional
amb el diploma d’acreditació en aquesta àrea funcional i amb una avaluació de
l’acompliment positiu que certifiqui així en el Sistema Nacional de Salut la institució
sanitària o societat científica corresponent d’acord amb les seves normes de procediment.
Igualment, s’ha de valorar l’exercici en institucions sanitàries internacionals.
La certificació esmentada ha d’especificar les dates en les quals el professional ha
exercit satisfactòriament les competències objecte d’acreditació.
Si no hi ha un diploma d’acreditació en aquesta àrea funcional, el requisit de pràctica
professional per un mínim de tres anys, en els últims cinc, ho és en el conjunt de tasques
incloses en les competències objecte d’acreditació avançada.
b) Aportar evidències d’adquisició, en els últims cinc anys, de les competències que
defineix el diploma d’acreditació avançada mitjançant diferents accions formatives
acreditades i específicament relacionades amb els coneixements, les habilitats i les
actituds que descriuen les competències del diploma esmentat.
c) Aportar les altres evidències que determini cada comunitat autònoma quant a
l’adquisició, en els últims cinc anys, de les competències que defineix el diploma
d’acreditació avançada a propòsit de l’acompliment i el desenvolupament professional en
relació amb estades formatives, docència, tutories, ponències, tesis i/o projectes
d’investigació.
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Article 9. Procediment per a l’obtenció d’un diploma d’acreditació o d’un diploma
d’acreditació avançada.
La sol·licitud per a l’obtenció d’un diploma d’acreditació o d’un diploma d’acreditació
avançada s’ha de tramitar en l’àmbit del corresponent servei de salut en què l’interessat
exerceixi la seva professió i d’acord amb el procediment que estableix l’administració
competent.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació que acrediti el compliment dels requisits
que, per a l’obtenció del diploma, s’estableixin en l’acord de creació d’aquest.
Article 10. Procediment per a la renovació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma
d’acreditació avançada.
1. La sol·licitud per a la renovació d’un diploma d’acreditació o d’un diploma
d’acreditació avançada, que s’ha de presentar dins dels tres mesos immediatament
anteriors a la data final de vigència del diploma, que s’ha de tramitar en l’àmbit del
corresponent servei de salut en què l’interessat exerceixi la seva professió i d’acord amb
el procediment que estableix l’administració competent.
A la sol·licitud de renovació s’ha d’adjuntar la documentació que acrediti el compliment
dels requisits que, per a la renovació del diploma, s’estableixin a l’acord de creació
d’aquest.
2. La presentació d’una sol·licitud de renovació d’un diploma d’acreditació o d’un
diploma d’acreditació avançada comporta la pròrroga de la seva vigència mentre no es
resolgui el procediment corresponent.
Article 11. Incorporació dels diplomes d’acreditació i dels diplomes d’acreditació avançada
en el Registre estatal de professionals sanitaris.
De conformitat amb el que preveu el paràgraf k) de l’article 5 del Reial decret 640/2014,
de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre estatal de professionals sanitaris, els diplomes
d’acreditació i els diplomes d’acreditació avançada que tinguin els professionals sanitaris
s’han d’incorporar al Registre esmentat.
Disposició addicional primera. Professionals sanitaris que exerceixin la seva activitat en
l’àmbit territorial de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
En el cas dels professionals sanitaris que exerceixin la seva activitat en centres i
institucions dependents de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària és aquest organisme el
que ha d’exercir les competències que, segons aquest Reial decret, corresponen a les
administracions públiques sanitàries.
Per a la resta de professionals sanitaris que exerceixin la seva activitat en aquest àmbit
territorial, les competències esmentades les ha d’exercir l’òrgan administratiu que
correspongui en cadascuna de les ciutats autònomes.
Disposició addicional segona.

No-increment de la despesa pública.

Les mesures incloses en aquest Reial decret s’han d’atendre amb les dotacions
pressupostàries ordinàries i no poden comportar un increment de dotacions ni de
retribucions ni d’altres despeses de personal.
Disposició addicional tercera.
treball.

Mèrits a acreditar en processos de provisió de llocs de

Un cop creat un diploma d’acreditació o un diploma d’acreditació avançada i amb la
finalitat de contribuir a incrementar les garanties de seguretat en l’assistència prestada als
pacients, es pot preveure la seva aportació com un mèrit professional per a l’accés a
determinats llocs de treball.
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La Comissió de RH del CISNS ha d’acordar, a proposta de les administracions
sanitàries de les comunitats autònomes o del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
la relació de diplomes d’acreditació i de diplomes d’acreditació avançada l’aportació dels
quals la pugui preveure com un mèrit professional la normativa corresponent en els
sistemes de provisió de places.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta sobre la base de les competències que atribueixen a
l’Estat l’article 149.1.1a de la Constitució espanyola, sobre regulació de les condicions
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el
compliment dels deures constitucionals, i l’article 149.1.16a, en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.
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, 10 de juliol de 2015.
FELIPE R.
El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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