10.22 Circular Informativa
REFORMES A LA FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA PEL SISTEMA
DE RESIDÈNCIA
El BOE núm.173, de 20 de juliol, va publicar el Reial Decret 589/2022, de 19 de juliol, pel qual es
regulen la formació transversal de les especialitats en Ciències de la Salut, el procediment i criteris
per a la proposta d’un nou títol d’especialista en Ciències de la Salut o diploma d’àrea de
capacitació específica, i la revisió dels establerts, i l’accés i la formació de les àrees de capacitació
específica, i s’estableix
en les normes aplicables a les proves anuals d’accés a places de formació en especialitats en
Ciències de la Salut. Aquest decret va entrar en vigor el 21 de juliol.
En aquesta circular destacarem els aspectes que poden incidir en l’activitat de les unitats docents i
centres on presten els seus serveis els futurs especialistes.
1.

Formació transversal

Amb la regulació d’aquesta formació transversal queda enterrada per sempre (?) la formació
troncal que preveu la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries.
El que es pretén amb aquesta formació, que es denominarà “transversal”, és que els futurs
especialistes en Ciències de la Salut adquireixin una sèrie de competències comunes,
principalment de tipus actitudinals, que es consideren necessàries per al seu exercici professional
en els següents àmbits: principis i valors del Sistema Nacional de Salut, bioètica, principis legals
de l’exercici de l’especialitat, equitat, pràctica basada en l’evidència, seguretat dels pacients i
professionals, comunicació clínica, treball en equip, metodologia de la recerca, ús racional dels
recursos i capacitació digital .
Aquesta formació transversal formarà part dels programes formatius oficials i dels objectius de
totes les especialitats. Serà la Comissió Permanent del Consell Nacional d’Especialitats
l’encarregada d’elaborar les competències.
2.

Àrees de Capacitació Específica (ACE)

El Capítol IV del reial decret està dedicat al sistema formatiu de les àrees de capacitació
específica.
Els requisits per a l’obtenció del corresponent diploma seran:
 Tenir el títol d’especialista en alguna de les especialitats en quin àmbit es constitueixi l’ACE.
 Mínim de dos anys d’exercici professional efectiu en l’especialitat.
 Accés a través de les convocatòries (les regula el propi decret).
 Complir els objectius i haver adquirit les competències previstes en el programa formatiu
(avaluació positiva).
La formació en ACE es durà a terme pel sistema de residència i les unitats docents per a aquesta
formació s’hauran d’acreditar. Una ordre del Ministeri de Sanitat establirà els requisits d’acreditació
de cada àrea. El Diploma obtingut permetrà utilitzar de manera expressa la denominació
d’especialista amb capacitació específica en l’àrea, i tindrà validesa en tot el territori de l’Estat.
Es preveu una via transitòria extraordinària d’accés als diplomes d’àrea de capacitació específica
per a aquells especialistes que acreditin 5 anys d’exercici professional en les funcions regulades
per la norma de creació de l‘ACE corresponent. Aquests cinc anys d’exercici ho hauran de ser en
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els set anteriors a l’entrada en vigor del reial decret que la reguli. A més hauran d’acreditar
formació continuada relacionada amb el contingut de l’ACE.
La Disposició Transitòria única regula aquesta via extraordinària d’accés als diplomes d’àrees de
capacitació específica.
També es modifica l’article 7 1.b) 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,
remetent a la negociació col·lectiva de cada àmbit la fixació dels complements de grau de formació
i d’atenció continuada.
3.

Estades formatives

La Disposició Final segona modifica l’article 30 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. Aquest article és el que
regula les estades en centres i unitats docents per a professionals sanitaris -estrangers i nacionals
espanyols- que exerceixin fora d’Espanya.
Els canvis més importants són:





4.

El temps màxim de l’estada passa de 6 mesos a un any.
El procediment previst és també aplicable a l’estada formativa de professionals sanitaris
espanyols que treballen fora de l’Estat (abans només es regulaven les estades formatives dels
estrangers).
Es defineix que es consideren activitats sanitàries: l’assistència, la recerca, la docència, la
gestió clínica, la prevenció i la informació i educació sanitàries.
L’acreditació

Una constant del reial decret és garantir el manteniment de les competències professionals, tant
dels especialistes com dels que ostenten el diploma d’àrea de capacitació específica. En aquest
sentit el decret estableix en ambdós casos que, d’acord amb l’article 4.6 de la LOPS, hauran de
realitzar formació continuada i acreditar periòdicament la seva competència professional.
La Disposició Final quarta modifica el Reial Decret 640/2004, de 25 de juliol, pel qual es regula el
Registre Estatal de Professionals Sanitaris, afegint dos epígrafs als apartats h) i i) de l’Annex I:



Acreditació periòdica de la titulació. S’indicarà la data de l’acreditació de la competència
professional de la titulació que habiliti per a l’exercici de la professió sanitària.
Acreditació periòdica de l’especialitat. S’indicarà la data de l’acreditació de la competència
professional del títol d’especialista del que disposi el professional.

Barcelona, 26 de juliol de 2022.
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