
 
 

  

IMP-029 

   

22.13 Circular Informativa 
 
ESPECIALITAT EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA: TORNA A OBRIR-
SE EL SISTEMA EXCEPCIONAL I TRANSITORI PER ACCEDIR AL TÍTOL 
D’ESPECIALISTA 
 
 
El BOE núm. 71, de 23 de març, publica el Reial Decret 220/2013, de 22 de març, pel qual es 

modifica el Reial Decret 1753/1998, de 31 de juliol, sobre accés excepcional al títol de Metge 

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària i sobre l’exercici de la Medicina de família en el 

Sistema Nacional de salut, fixant el 31 de maig com a data límit en el termini de presentació de 

sol·licituds d’admissió dels aspirants al títol. 

 
L’únic article d’aquest nou Reial Decret modifica l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret 

1753/1998, quedant la seva redacció de la següent manera : 

 

“1. Quiénes reúnan los requisitos previstos en el artículo anterior, podrán solicitar hasta 

31 de mayo de 2013 la concesión del título de Médico Especialista  en Medicina 

Familiar y Comunitaria mediante instancia dirigida a la Secretaria General de 

Universidades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.” 

 
Els requisits que han de reunir els sol·licitants són els que estableix l’article 1 del RD 1753/1998 : 
 
• Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
• Haver obtingut el títol de Llicenciat en Medicina abans de l’1 de gener de 1.995. 

 
• Haver completat abans de l’1 de gener de 2008 un total de 5 anys d’exercici professional 

efectiu com a Metge de Família, en centres propis o concertats del Sistema Nacional de 
Salut. 

 
• Posseir una formació complementària, abans de l’1 de gener de 2.008, de com a mínim 300 

hores, el contingut de la qual ha de contemplar els diferents àmbits que configuren el perfil 
professional del Metge de família. 

 
 

La manera d’acreditar  documentalment el compliment d’aquests requisits està regulada a 

l’apartat 3 de l’article 2 del RD 1753/1998. 

 
 
Barcelona, 25 de març de 2013 


