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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

8682 Reial decret 704/2020, de 28 de juliol, pel qual s’estableix l’accés al títol de 
metge/essa especialista en Medicina Legal i Forense pel sistema de 
residència.

La Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial, va fer una nova redacció de l’article 475 d’aquesta última, i 
va establir, per a l’accés al cos de metges forenses, l’exigència d’estar en possessió, no 
tan sols dels títols oficials de llicenciatura o grau en Medicina, sinó també del títol 
d’especialista en Medicina Forense. Sobre això, la disposició transitòria setena de la Llei 
orgànica 7/2015, de 21 de juliol, estableix que l’especialitat esmentada no és requisit 
obligatori fins que ho determini el Ministeri de Justícia, una vegada concloguin la seva 
formació pel sistema de residència, almenys, la primera promoció d’aquests especialistes 
i s’hagi desenvolupat la via transitòria d’accés al títol esmentat.

D’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d’ordenació de les professions sanitàries, correspon al Govern establir els títols 
d’especialistes en ciències de la salut. Així mateix, a la disposició transitòria quarta, i amb 
referència a les especialitats sanitàries el sistema de formació de les quals no és el de 
residència, afegeix que el Govern n’ha de modificar, suprimir o adaptar el sistema de 
formació al sistema de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut 
que preveu l’article 20 de la Llei esmentada.

Fins ara, el sistema formatiu de l’especialitat de Medicina Legal i Forense ha estat el 
règim d’alumnat, d’acord amb el que preveu la disposició transitòria segona 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.

Pels motius exposats, mitjançant aquest Reial decret es regula l’obtenció del títol 
d’especialista en Medicina Legal i Forense a través del sistema de residència per a la 
formació d’especialistes en ciències de la salut, i per a això es fan les adaptacions i 
modificacions normatives necessàries.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que conté l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i, en conseqüència, és concorde als principis de necessitat i eficàcia, atès que 
és necessària la regulació del sistema de residència per a l’obtenció del títol d’especialista 
en Medicina Legal i Forense.

Aquesta regulació tindrà un reflex directe en el servei públic que es presta a la 
ciutadania. Així mateix, l’adequació dels coneixements professionals de qui ha d’exercir la 
medicina legal i forense als avenços i els mitjans tecnològics actuals incidirà en una millora 
de la praxi pericial mèdica i, per tant, dotarà de més rigor l’Administració de justícia que, en 
aquesta matèria, necessita basar-se en coneixements especialitzats i fundats en l’evidència 
científica.

De la mateixa manera, s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que conté la 
regulació imprescindible per aconseguir els objectius prèviament esmentats, i s’ajusta al 
principi de seguretat jurídica, atès que és plenament coherent amb l’ordenament jurídic 
nacional, per tal com dona compliment a les previsions de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, i s’avé íntegrament a la regulació vigent del sistema de residència per a la formació 
d’especialistes en ciències de la salut i, així mateix, persegueix millorar la protecció dels 
drets a un procés públic amb totes les garanties i a utilitzar els mitjans de prova pertinents, 
així com el dret a la salut, reconeguts en els articles 24.2 i 43.1 de la Constitució espanyola.
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Respecte al principi d’eficiència, aquest Reial decret contribueix a la gestió racional 
dels recursos públics existents, en condicions d’igualtat amb la resta d’especialitats en 
ciències de la salut. Finalment, en compliment del principi de transparència, s’ha afavorit 
la participació de les entitats i les persones interessades.

En el procediment d’elaboració d’aquesta norma s’han substanciat els tràmits de 
consulta prèvia i d’audiència i informació pública als quals es refereix l’article 133 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Així mateix, s’han consultat les comunitats autònomes i les 
ciutats de Ceuta i Melilla, i s’ha sotmès al Consell Mèdic Forense, a la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, al Consell Nacional d’Especialitats en 
Ciències de la Salut i al Consell General del Poder Judicial.

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, així com de l’article 16 de la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre, que atribueix al Govern l’establiment dels títols 
d’especialistes en ciències de la salut, així com la seva supressió o canvi de denominació.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, del ministre de Justícia i 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 28 de juliol de 2020,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular l’accés al títol de metge/essa especialista en 
Medicina Legal i Forense pel sistema de residència per a la formació d’especialistes en 
ciències de la salut.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable als títols d’especialista en Medicina Legal i Forense 
que s’obtinguin en l’àmbit nacional.

Article 3. Sistema de formació.

1. El sistema de residència per a l’accés al títol de metge/essa especialista en 
Medicina Legal i Forense comprèn una formació tant teòrica com pràctica i implica una 
participació personal i progressiva del resident en l’activitat i responsabilitats pròpies de 
l’especialitat, i s’ha d’adaptar als criteris que recull l’article 20.3 de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

2. Aquest sistema de residència s’ha d’articular d’acord amb el que prevegi el 
programa formatiu elaborat a l’efecte, i comprèn un període formatiu de quatre anys que 
s’han de cursar a les unitats docents acreditades dels instituts de medicina legal i ciències 
forenses dependents del Ministeri de Justícia o de les comunitats autònomes amb 
competències transferides.

3. El programa formatiu ha de recollir l’obligació que els residents facin períodes de 
rotació en els dispositius docents amb els quals hi hagi un acord o conveni previ del 
Sistema Nacional de Salut, en les especialitats en ciències de la salut que presentin un 
contingut el coneixement del qual sigui d’utilitat per a una formació millor i més completa 
d’aquells. En la seva totalitat, aquests períodes de rotació s’han de dur a terme durant un 
període de dos anys dins del període formatiu de quatre anys a què es refereix l’apartat 
anterior.

4. El programa formatiu d’aquest sistema de residència l’ha d’elaborar i actualitzar la 
Comissió Nacional de l’Especialitat de Medicina Legal i Forense, de conformitat amb el 
que estableixen els articles 21 i 28.8.a) de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.
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Article 4. Unitats docents.

1. Correspon a la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat 
resoldre les sol·licituds d’acreditació dels instituts de medicina legal i ciències forenses 
com a unitats docents per impartir la formació especialitzada.

2. La direcció de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses que vulgui acreditar 
la unitat docent, escoltada la Comissió de Formació i Recerca, ha de sol·licitar els informes 
de la Comissió de Docència i de la Direcció General per al Servei Públic de Justícia del 
Ministeri de Justícia o de la corresponent autoritat autonòmica amb competències en 
justícia, segons correspongui.

3. La direcció de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses ha de remetre la 
sol·licitud d’acreditació a la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de 
Sanitat per a la seva instrucció. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada del 
corresponent conveni o acord adoptat amb les autoritats sanitàries competents de les 
comunitats autònomes per a la realització del període de rotació de dos anys a què es 
refereix l’article 3.3.

Article 5. Convocatòria pública.

1. L’accés al sistema formatiu de residència per a l’obtenció del títol d’especialista en 
Medicina Legal i Forense s’ha de dur a terme mitjançant la convocatòria pública anual de 
caràcter nacional per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada que preveu 
l’article 22 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

2. El Ministeri de Justícia i les autoritats autonòmiques competents en matèria de 
justícia han de proposar anualment el nombre de places de formació especialitzada en 
Medicina Legal i Forense que, per àmbit territorial, s’han d’incloure en la convocatòria a 
què es refereix l’apartat anterior, en atenció a les necessitats de l’Administració de 
justícia i dels centres assistencials del Sistema Nacional de Salut. Aquesta proposta ha 
de ser tinguda en compte per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de 
Salut per fixar la relació de places de la convocatòria anual, en els termes que estableix 
l’article 22.5 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

3. El Ministeri de Justícia o les comunitats autònomes amb competències en justícia 
han d’assumir, segons correspongui, el finançament de les places ofertes d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

Article 6. Relació laboral.

Durant el període formatiu de residència per a l’accés al títol d’especialista en Medicina 
Legal i Forense, els residents queden sotmesos a la relació laboral de caràcter especial 
que regula 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, sense 
perjudici de la normativa específica de l’Administració de justícia que els sigui aplicable.

Aquesta relació laboral especial ha de quedar establerta, durant tot el període formatiu 
de residència, entre l’òrgan titular de la unitat docent on es cursi la formació i el resident.

Disposició addicional única. Accés extraordinari al títol d’especialista en Medicina Legal 
i Forense.

1. En compliment del que estableix la disposició transitòria setena de la Llei 
orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, es possibilita l’accés extraordinari al títol d’especialista en Medicina 
Legal i Forense dels funcionaris de carrera i interins que hagin prestat un període mínim 
de serveis a l’Administració de justícia com a metges forenses de cinc anys, i que hagin 
accedit a aquests llocs de treball abans de l’entrada en vigor de l’exigència de l’especialitat 
a què es refereix la disposició transitòria única.
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2. L’acreditació d’aquests requisits s’ha d’efectuar mitjançant un certificat de la 
Direcció General per al Servei Públic de Justícia del Ministeri de Justícia o de la conselleria 
amb competències en justícia.

3. Les sol·licituds es poden presentar a partir de la finalització del període formatiu de 
quatre anys de la primera promoció d’especialistes en Medicina Legal i Forense pel 
sistema de residència. El Ministeri de Justícia, mitjançant una resolució de la Direcció 
General per al Servei Públic de Justícia, ha de fer públics el termini, el procediment i el 
model de sol·licitud.

4. El títol d’especialista en Medicina Legal i Forense adquirit abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret té la mateixa validesa que l’adquirit pel sistema de residència.

Disposició transitòria única. Règim transitori per a l’accés al cos nacional de metges 
forenses i per al nomenament de metges forenses interins.

1. De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria setena de la Llei 
orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, el títol d’especialista per a l’accés al cos nacional de metges 
forenses és exigible des del moment en què així es determini per ordre de la persona 
titular del Ministeri de Justícia, una vegada concloguin la seva formació pel sistema de 
residència, almenys, la primera promoció d’aquests especialistes.

2. Fins al moment en què entri en vigor l’exigència d’estar en possessió del títol 
d’especialista que es determini per l’ordre de la persona titular del Ministeri de Justícia a 
què es refereix l’apartat anterior, poden seguir prestant serveis, sense necessitat de tenir 
el títol d’especialista esmentat, els qui hagin accedit per oposició al cos nacional de metges 
forenses en una data anterior.

Una vegada entri en vigor l’exigència d’estar en possessió del títol d’especialista, els 
funcionaris de carrera a què es refereix el paràgraf anterior poden seguir prestant els seus 
serveis en el cos nacional de metges forenses fins que obtinguin de manera extraordinària 
aquest títol d’especialista, d’acord amb el procediment que estableix la disposició 
addicional única.

Així mateix, poden seguir prestant els seus serveis com a metges forenses interins, 
sense estar en possessió del títol d’especialista, els qui hagin estat nomenats abans de 
l’exigència d’aquest títol i mentre duri el seu nomenament.

3. Mentre no entri en vigor l’exigència d’estar en possessió del títol d’especialista, es 
manté el sistema anterior d’accés al cos nacional de metges forenses. Una vegada hagi 
entrat en vigor, el Ministeri de Justícia ha d’incorporar aquesta exigència a les convocatòries 
i ha d’adaptar les proves i el seu contingut.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 386/1996, d’1 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels instituts de medicina legal.

El Reial decret 386/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels instituts de 
medicina legal, queda modificat de la manera següent:

U. Es modifica la lletra n) de l’apartat 2 de l’article 5 en els termes següents:

«n) Proposar els projectes de recerca i activitats docents de l’Institut de 
Medicina Legal, escoltada la Comissió de Formació i Recerca.»

Dos. Es modifica la lletra i) de l’apartat 2 de l’article 7, que queda redactada de la 
manera següent:

«i) Proposar al director la creació de les comissions de formació i recerca.»
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Tres. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. La Comissió de Formació i Recerca.

1. Als instituts de medicina legal i ciències forenses hi pot haver una Comissió 
de Formació i Recerca.

2. Aquesta Comissió està presidida per la persona que ocupi la direcció de 
l’Institut o per la persona en qui aquella delegui aquesta funció. En la seva 
composició hi ha d’haver una representació de les diferents categories professionals 
de l’Institut, així com dels professionals de l’àmbit sanitari o universitari que es 
considerin oportuns, d’acord amb les directrius efectuades pel Consell de Direcció. 
Així mateix, a proposta de la Comissió, hi poden participar altres experts quan 
l’especificitat de la matèria així ho aconselli.

3. La Comissió de Formació i Recerca té com a funcions les d’impulsar les 
tasques docents i informar sobre els projectes de recerca de l’Institut, així com 
col·laborar en les activitats de formació amb els òrgans competents en la matèria del 
Ministeri de Justícia i, si s’escau, de les comunitats autònomes amb competències 
transferides en matèria de justícia.»

Quatre. S’addiciona un article 12 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 12 bis. La Comissió de Docència.

1. En els instituts que s’acreditin com a unitats docents per a la formació 
sanitària especialitzada en ciències de la salut, s’hi ha de constituir una Comissió de 
Docència, com a òrgan col·legiat al qual correspon organitzar la formació, 
supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos 
en el programa formatiu de l’especialitat de Medicina Legal i Forense.

Així mateix, correspon a la Comissió de Docència facilitar la integració de les 
activitats formatives dels residents amb l’activitat assistencial i ordinària de l’Institut, 
i planificar la seva activitat professional a l’Institut conjuntament amb els seus òrgans 
de direcció.

Els òrgans de direcció dels diferents instituts, els responsables dels dispositius 
docents en què s’imparteixi la formació i les comissions de docència de tots dos 
estan obligats a informar-se mútuament sobre les activitats laborals i formatives dels 
residents, a fi de decidir conjuntament sobre la seva integració adequada amb 
l’activitat assistencial de l’Institut o dispositiu docent de què es tracti.

2. La Comissió de Docència està presidida per la persona que exerceixi les 
funcions de cap d’estudis de formació especialitzada, a la qual correspon la direcció 
de les activitats de planificació, organització, gestió i supervisió de la docència 
especialitzada. En la seva composició hi ha d’haver, en tot cas, representació dels 
tutors de la formació i dels residents.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments 
sanitaris.

El Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals 
sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, queda redactat de la manera 
següent:

U. A la columna d’oferta assistencial del quadre de classificació de centres, serveis i 
establiments sanitaris de l’annex I s’hi afegeix:

«U.102 Medicina Legal i Forense.»
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Dos. L’apartat de l’oferta assistencial de l’annex II es modifica per afegir-hi el 
contingut del servei o unitat assistencial U.102, que queda redactat de la manera següent:

«U.102 Medicina Legal i Forense: unitat assistencial en què un metge/essa 
especialista en Medicina Legal i Forense és responsable de poder efectuar l’assistència 
tècnica als òrgans de gestió i direcció d’un centre sanitari, en tot el que té relació amb 
aspectes medicolegals, deontològics i ètics del mateix centre i de la resta 
d’administracions sanitàries.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 182/2004, de 30 de gener, pel qual 
es determina la composició de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional 
de Salut.

S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat 1 de l’article 2 del Reial decret 182/2004, de 30 
de gener, pel qual es determina la composició de la Comissió de Recursos Humans del 
Sistema Nacional de Salut, que queda redactat de la manera següent:

«També forma part d’aquesta Comissió qui tingui la titularitat de la Direcció 
General per al Servei Públic de Justícia del Ministeri de Justícia.»

Disposició final quarta. 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.

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 7 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, que queda redactat en els termes següents:

«5. Els residents contractats pel Ministeri de Justícia o per les conselleries 
de les comunitats autònomes amb competències en justícia han de percebre la 
seva retribució de conformitat amb el que estableixi la legislació que sigui 
aplicable, incloent-hi la retribució per les guàrdies que facin. En cap cas la 
remuneració corresponent a la jornada ordinària pot ser inferior a la que 
estableixen els apartats 1.a) i b) i 2.»

Disposició final cinquena. 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 la disposició transitòria segona, que queda 
redactat de la manera següent:

«Fins que el Govern no adopti la decisió que correspongui en el termini que 
preveu la disposició transitòria quarta de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, el 
règim d’alumnat segueix sent el sistema formatiu de les especialitats mèdiques 
d’Hidrologia Mèdica i Medicina de l’Educació Física i de l’Esport, incloses a l’apartat 
tercer de l’annex del Reial decret 127/1984, i de l’especialitat farmacèutica de 
Farmàcia Industrial i Galènica, inclosa en el grup 2n de l’article tercer del Reial 
decret 2708/1982, de 15 d’octubre.»
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Dos. L’apartat 1 de l’annex I queda modificat de la manera següent:

«1. Especialitats mèdiques per a l’accés a les quals s’exigeix estar en 
possessió d’un títol universitari oficial que habiliti per a l’exercici a Espanya de 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 Legal i Forense.
Medicina Nuclear.
Medicina Preventiva i Salut Pública.
Nefrologia.
Pneumologia.
Neurocirurgia.
Neurofisiologia Clínica.
Neurologia.
Obstetrícia i Ginecologia.
Oftalmologia.
Oncologia Mèdica.
Oncologia Radioteràpica.
Otorrinolaringologia.
Pediatria i les seves Àrees Específiques.
Psiquiatria.
Radiodiagnosi.
Reumatologia.
Urologia.»

Disposició final sisena. 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.
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Disposició final setena. Facultats de desplegament i execució.

S’habiliten les persones titulars dels ministeris de Sanitat, Justícia i Universitats, en 
funció de les seves competències, per dictar les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final vuitena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de juliol de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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