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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’UNIVERSITATS
1788 Reial decret 233/2020, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

581/2017, de 9 de juny, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre 
de 2013, per la qual es modifiquen la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconeixement de qualificacions professionals, i el Reglament (UE) núm. 
1024/2012, relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema 
d’informació del mercat interior (Reglament IMI).

Al si de la Unió Europea, l’establiment de mecanismes de reconeixement i homologació 
de qualificacions acadèmiques i professionals s’erigeix com una eina fonamental per 
garantir i facilitar l’exercici de drets essencials en el mercat interior europeu, especialment 
pel que fa a la lliure prestació de serveis o la lliure circulació de treballadors.

En conseqüència, la política de la Unió Europea pel que fa a això ha experimentat una 
evolució històrica profunda durant les últimes dècades.

El Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre 
de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de 
qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012, relatiu a la cooperació 
administrativa a través del Sistema d’informació del mercat interior (Reglament IMI), va 
transposar al nostre ordenament jurídic la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de novembre de 2013.

La Directiva 2005/36/CE, que va permetre consolidar en un únic cos la normativa 
europea vigent en matèria de reconeixement de qualificacions, va ser modificada per la 
Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013.

La Comissió Europea, a través d’una carta d’emplaçament, va informar les autoritats 
espanyoles de l’existència d’algunes deficiències en la transposició de l’esmentada 
Directiva 2013/55/UE, de 20 de novembre.

A la carta d’emplaçament esmentada es posa de manifest, entre d’altres qüestions, que 
l’article 23, apartat 5, de la Directiva 2005/36/CE no està reflectit en la legislació espanyola.

L’esmentat article 23.5 de la Directiva 2005/36/CE regula els drets adquirits per a les 
qualificacions obtingudes a l’antiga Iugoslàvia. Concretament, es preveu el reconeixement 
automàtic de les qualificacions dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea per 
a les professions sectorials la formació dels quals va començar a Eslovènia abans del 25 
de juny de 1991, i a Croàcia abans del 8 d’octubre de 1991, dates en què els nous estats 
es van independitzar de la República Federativa Socialista de Iugoslàvia.

Tanmateix, el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, no preveu el reconeixement 
automàtic per a les qualificacions professionals obtingudes a Croàcia abans del 8 d’octubre 
de 1991. D’aquesta manera, és necessari procedir a la seva revisió i incloure aquesta 
previsió en el seu articulat. Per tant, aquest Reial decret té com a finalitat la transposició 
correcta i completa del contingut de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconeixement de 
qualificacions professionals, en aquest punt.

Igualment, fruit del diàleg constant amb els col·legis professionals afectats directament 
per la normativa en aquesta matèria, el Consell General de col·legis oficials de metges 
d’Espanya va posar de manifest la necessitat d’incloure una referència expressa al 
desenvolupament professional continu i a l’actualització de coneixements, capacitats i 
competències, atès que es tracta de principis que s’inclouen a l’article 22 de la Directiva 
Europea, i que fins ara no estaven reflectits de manera explícita en l’ordenament intern.

D’altra banda, es modifiquen els punts quatre i sis de l’annex VII, en coherència amb 
el que disposa l’article 13.3 d) del Reial decret 581/2017, de 9 de juny.
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La present norma s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques: als principis de necessitat i d’eficàcia, pel fet d’estar justificada per raons 
d’interès general, basar-se en una identificació clara dels fins perseguits i resultar 
l’instrument més adequat per garantir la consecució dels seus objectius; així com als 
principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, ja que la norma aborda els termes que 
exigeix la normativa de la Unió Europea, i estableix la regulació necessària d’acord amb la 
normativa esmentada; al principi d’eficiència, atès que evita càrregues administratives 
innecessàries o accessòries. Igualment s’adequa al principi de transparència, atès que 
defineix clarament el seu objectiu i se’n justifiquen els motius.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30.a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per establir les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Universitats, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 4 de febrer de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s’incorpora a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) 
núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d’informació 
del mercat interior (Reglament IMI).

El Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre 
de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de 
qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació 
administrativa a través del Sistema d’informació del mercat interior (Reglament IMI), queda 
modificat en els termes següents:

U. S’introdueix un nou apartat sisè a l’article 29, amb la redacció següent:

«6. Per a aquells professionals la qualificació professional dels quals estigui 
subjecta al present capítol, i de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable, 
cal fomentar el desenvolupament professional continu, així com l›actualització dels 
seus coneixements, capacitats i competències amb la finalitat de preservar l›exercici 
segur i eficaç de la seva professió i mantenir-se al dia de l›evolució de la professió. 
Les mesures adoptades en virtut d›aquest apartat s›han de notificar a la Comissió.»

Dos. Es modifica l’article 34, que té la redacció següent:

«Article 34. Drets adquirits a l’antiga Iugoslàvia.

L’autoritat competent ha de reconèixer els títols de formació de metge que donin 
accés a les activitats professionals de metge amb formació bàsica i metge 
especialista, d’infermera responsable de cures generals, d’odontòleg, de veterinari, 
de llevadora, de farmacèutic i d’arquitecte de què disposin els nacionals dels estats 
membres i que s’hagin expedit a l’antiga Iugoslàvia, o la formació dels quals hagi 
començat, pel que respecta a Eslovènia, abans del 25 de juny de 1991, i a Croàcia, 
abans del 8 d’octubre de 1991, si es compleixen els requisits següents:

a) Que les autoritats competents d’Eslovènia i de Croàcia donin fe del fet que 
els títols de formació esmentats tenen, en els seus territoris respectius, la mateixa 
validesa legal que els títols de formació que s’expedeixen i, per als arquitectes, que 
els títols que figuren al punt 6 de l’annex IV per als estats membres esmentats, pel 
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que respecta a l’accés a les activitats professionals de metge amb formació bàsica, 
metge especialista, infermera responsable de cures generals, odontòleg, veterinari, 
llevadora i farmacèutic quant a les activitats que indica l’article 60.2, i d’arquitecte 
per a les activitats que recull l’article 63, i al seu exercici.

b) Que la persona sol·licitant tingui un certificat, expedit per les autoritats 
competents dels estats membres esmentats, que acrediti que ha exercit efectivament 
i lícitament en el seu territori les activitats de què es tracti durant almenys tres anys 
consecutius en el transcurs dels cinc anys anteriors a la data d’expedició del 
certificat.»

Tres. Es modifiquen els apartats 4.3 i 6.1 de l’annex VII, que tenen el contingut 
següent:

«4.3 Si la professió que esmenta el punt 3.1 no està regulada a l›Estat membre 
d›establiment, i no heu seguit una educació i formació regulada dirigida a l›exercici 
de la professió que esmenta el punt 3.17, heu adquirit una experiència professional, 
en la professió esmentada, com a mínim d’un any en el curs dels deu anys anteriors 
en el territori de l’Estat membre esmentat?

□ SÍ □ NO

Comentaris (si s’escau): ………»

«6.1 Assenyaleu els documents que acompanyen aquesta declaració:

□ Acreditació de nacionalitat.

□ Acreditació de l’establiment legal.

□ Acreditació de qualificacions professionals.

□ Acreditació d’una experiència professional mínima d’un any en els deu anys 
anteriors12.

□ Acreditació d’absència de condemna penal13.»

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament i l’execució.

1. Es faculta la persona titular del Ministeri d’Universitats per adoptar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

2. L’annex modificat pel present Reial decret ha de ser actualitzat, quan sigui 
necessari, per ordre ministerial, en els termes que preveu la disposició final tercera del 
Reial decret 581/2017, de 9 de juny.

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, 4 de febrer de 2020.

FELIPE R.

El ministre d’Universitats,
MANUEL CASTELLS OLIVÁN
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