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ESPECIALITATS d’INFERMERIA
Real Decret 450/2005, de 22 d’abril

TÍTOL d’INFERMERA ESPECIALISTA
El títol d’Infermera Especialista, expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència, té
caràcter oficial i validesa a tot el territori de l’Estat i serà necessari per a utilitzar de
manera expressa la denominació d’Infermera Especialista, per a exercir la professió
amb tal caràcter i per a ocupar llocs de treball amb aquesta denominació tant als
centres i establiments públics com als privats.
1. REQUISITS
a) Estar en possessió del títol de Diplomat Universitari en Infermeria o
l’equivalent reconegut o homologat a España.
b) Haver fet íntegrament la formació a l’especialitat corresponent, d’acord a
l’establert al Real Decret 450/2005 de 22 d’abril.
c) Haver superat les avaluacions que s’estableixin i dipositar els drets
d’expedició del corresponent títol.

2. ESPECIALITATS CREADES
Les especialitats d’Infermeria son les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Infermeria Obstètrico-Ginecològica (Llevadora).
Infermeria de Salut Mental.
Infermeria Geriàtrica.
Infermeria del Treball.
Infermeria de Cures Mèdico-Quirúrgiques.
Infermeria Familiar i Comunitària.
Infermeria Pediàtrica.

3. FORMACIÓ DE la INFERMERA ESPECIALISTA.
* La formació de la Infermera especialista, es realitzarà, en els termes
previstos a l’article 20.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les
Professions Sanitàries, amb el sistema de residència en unitats docents acreditades
per a la formació especialitzada.
* Son infermers residents aquells que, per a obtenir la seva titulació d’Infermer
Especialista, romandran en les unitats docents acreditades durant un període, limitat
en el temps, de pràctica professional programada i tutelada d’acord a el que està
previst en el programa formatiu, per obtenir els coneixements, tècniques, habilitats i
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actituds pròpies de la corresponent especialitat, de manera simultània a la
progressiva assumpció pel resident de la responsabilitat inherent a l’exercici
autònom d’aquella.
* Els infermers residents formalitzaran amb el servei de salut o amb l’entitat
responsable de la unitat docent acreditada, segons procedeixi, l’oportú contracte de
treball.
4. ACCES A LA FORMACIÓ D’ESPECIALITATS D’INFERMERIA.
* Els qui pretenguin iniciar la formació com a Infermer resident seran admesos
en una unitat docent acreditada desprès de superar una prova anual, única i
simultània de caràcter estatal, que ordenarà els aspirants d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat.
* Per a ser admesos a la prova, els sol·licitants hauran de trobar-se en
possessió del títol de Diplomat Universitari en Infermeria o el seu equivalent
reconegut u homologat a España, i estar en possessió de la nacionalitat espanyola o
exercir el dret a la lliure circulació de treballadors conforme a la definició del tractat
de la Comunitat Europea o en altres tractats ratificats per España, o tenir reconegut
aquest dret per norma legal.
* També podran concórrer a la prova els nacionals d’ altres Estats no inclosos
en l’apartat anterior, sempre que compleixin els requisits establerts per la legislació
aplicable. La convocatòria podrà determinar el nombre màxim de places que, en el
seu cas, podran adjudicar-se a aquests aspirants.
* l’adjudicació de les places ofertades a cada convocatòria es farà seguint
l’ordre decreixent de major a menor puntuació obtinguda per cada aspirant.
* Els aspirants a qui se’ls hi hagués adjudicat plaça hauran de prendre
possessió d’aquesta amb el caràcter d’Infermers residents, en els plaços que a
aquest efecte es senyalin. Si no ho fessin o si renunciessin a la plaça adjudicada,
perdran els seus drets i, salvaguardant que acreditin un motiu suficient per això,
podran ser penalitzats en la seva puntuació fins a les dues convocatòries següents.
* Les places que no resultin cobertes per els motius indicats al paràgraf
anterior podran ser adjudicades, a proposta de les Comunitats Autònomes, als
aspirants que inicialment no obtingueren plaça, en la forma en que es determini a la
convocatòria.
•

La convocatòria de la prova selectiva s’efectuarà pel Ministre de Sanitat i
Consum i es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat.

5. OFERTA DE PLACES.
•

L’ oferta anual de places es fixarà conforme a el que està previst a l’apartat
5 de l’article 22 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les
Professions Sanitàries.
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6. ACREDITACIÓ D’UNITATS DOCENTS.
•

Els Ministres d’Educació i Ciència i de Sanitat i Consum, a proposta de la
Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, previ
informe del Foro Professional, establiran conjuntament, mitjançant Ordre
que es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat, els requisits que hauran de
reunir les unitats docents per a la seva acreditació.

•

Els requisits d’acreditació especificaran les Escoles d’Infermeria i els
dispositius docents i assistencials que hauran de conformar, com a mínim,
la unitat docent, així com els requisits de coordinació i financiació que, en el
cas de que aquests dispositius depenguin de diferents administracions u
organismes, hauran d’articular-se per a la seva adequada gestió.

7. PROGRAMES DE FORMACIÓ.
* Els programes de formació de les especialitats d’Infermeria hauran
d’especificar els objectius quantitatius i qualitatius i les competències professionals
que ha d’adquirir l’aspirant al títol i determinaran la durada de la formació. Indicaran,
quant procedeixi, les àrees especifiques per a les quals serà necessari trobar-se en
possessió del títol de diplomats Universitari en Infermeria.
8. SUPRESSIÓ D’ESPECIALITATS ANTERIORS
Queden suprimides les especialitats de Diplomats Universitaris en Infermeria i
d’Ajudants Tècnic Sanitaris que tot seguit es detallen:
a) L’Especialitat de Neurologia, creada pel Decret 3192/1970, de 22 d’octubre.
b) L’Especialitat d’Urologia i Nefrologia, creada pel Decret 2233/1975, de 24
de juliol.
c) L’Especialitat d’Anàlisis Clíniques, creada pel Decret 203/1971, de 28 de
gener.
d) L’Especialitat de Radiologia i Electrologia, creada pel Decret 1153/1961, de
22 d’octubre.
e) L’Especialitat d’Infermeria de Cures Especials, creada pel Real Decret
992/1987, de 3 de juliol.
f) L’Especialitat de Pediatria i Puericultura, creada pel Decret 3254/1964, de
22 d’octubre.
g) L’Especialitat de Psiquiatria, creada pel Decret 3193/1970, de 22 d’octubre.
h) L’Especialitat d’Assistència Obstètrica (Llevadora), creada pel Decret de 18
de gener de 1957, modificat pel Real Decret 2287/1980, de 26 de
setembre.
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i) L’Especialitat d’Infermeria de Salut Comunitària, creada pel Real Decret
992/1987, de 3 de juliol.
j) L’Especialitat de Gerència i Administració d’Infermeria, creada pel Real
Decret 992/1987, de 3 de juliol.
•

A partir de l’entrada en vigor del Real Decret, 450/2005, de 22 d’abril no
podran expedir-se nous títols d’Especialista de les Especialitats indicades
als apartats anteriors.

9. PERIODES DE FORMACIÓ EN CURS.
* l’Establert en aquest Real Decret no resultarà d’aplicació als períodes de
formació en les Especialitats d’Infermeria iniciats amb anterioritat a la seva entrada
en vigor, que es desenvoluparan d’acord amb el previst a les normes que les
regulaven.

10. EQUIPARACIÓ D’ESPECIALITATS
Els Diplomats Universitaris d’Infermeria o Ajudants Tècnics Sanitaris que es
trobin en possessió d’algun dels títols d’Especialitats suprimits per aquest Real
Decret 450/2005 de 22 d’abril podran sol·licitar del Ministeri d’Educació i
Ciència, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret 450/2005 de 22
d’abril l’expedició d’un nou títol d’Especialista d’acord amb les següents normes:
a) Qui tingui el títol de l’Especialitat de Neurologia, Urologia i Nefrologia,
Anàlisis Clíniques, Radiologia i Electrologia i Infermeria de Cures
Especials, podran sol·licitar l’expedició del Títol d’Especialista en
Infermeria de Cures Médico-Quirúrgiques.
b) Qui tingui el títol de l’Especialitat de Pediatria i Puericultura, podrà
sol·licitar l’expedició del títol d’Especialista en Infermeria Pediàtrica.
c) Qui tingui el títol de l’Especialitat de Psiquiatria, podrà sol·licitar
l’Expedició del títol d’Especialista en Infermeria de Salut Mental.
d) Qui tingui el títol de l’Especialitat d’Assistència Obstètrica (Llevadora),
podrà sol·licitar l’expedició del Títol d’Especialista en Infermeria
Obstètrico-Ginecològica (Llevadora).
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TÍTOLS ANTERIORS

NEUROLOGIA
ANALISIS CLINIQUES
RADIOLOGIA / ELECTROLOGIA
UROLOGIA /NEFROLOGIA
CUIRES ESPECIALS

PEDRIATRIA /
PUERICULTURA

NOVES TITULACIONS

INFERMERIA
DE
QUIRURGIQUES

CURES

MEDICO-

INFERMERIA PEDIATRICA

PSIQUIATRIA

INFERMERIA DE SALUT MENTAL

LLEVADORA

INFERMERIA
GINECOLOGICA

OBSTETRICO

11. ACCÉS EXCEPCIONAL AL TITOL d’ESPECIALISTA.
Podran accedir a un únic Títol d’Infermera o d’Ajudant Tècnic Sanitari, Especialista
de les especialitats incloses a l’apartat 2, els corresponents titulats que acreditin
l’exercici professional i superin una prova d’avaluació de la competència, en els
termes i pel procediment previst als apartats següents:
a) Haver exercit com a Infermera les activitats pròpies de l’Especialitat que es
sol·liciti durant un període mínim de quatre anys.
b) Haver exercit com a Infermer les activitats pròpies de l’Especialitat que es
sol·liciti durant un període mínim de dos anys, sempre que, a més s’acrediti
l’adquisició d’una Formació Continuada acreditada segons el previst a la
Llei 44/2003, de 21 de novembre, de almenys 40 crèdits en el terreny de la
respectiva especialitat. Aquesta formació complementària podrà fer-se
durant el plaç de presentació de sol·licituds establert.
Es considerarà complert el període de formació complementària quan l’interessat
acrediti estar en possessió d’un títol de postgrau de caràcter universitari que inclogui
una formació relacionada amb la respectiva especialitat no inferior a 20 crèdits o 200
hores.
En el cas dels aspirants al Títol d’Infermer Especialista en Infermeria del Treball,
s’entendrà assolit el període de formació complementària quan l’interessat es trobi
en possessió del diploma d’Infermeria del treball o del diploma d’ATS/DUE
d’Empresa i no pugui accedir al Títol d’Infermera Especialista d’acord amb el que es
disposa en el regim especial d’accés al títol d’Especialista en Infermeria del Treball.

-
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c) haver exercit durant almenys tres anys com a professor d’escoles
universitàries d’Infermeria i adscrites, en àrees de coneixement
relacionades amb l’especialitat de que es tracti, sempre que, a més
s’acrediti almenys un any d’activitat assistencial en activitats pròpies de
l’Especialitat sol·licitada.
•

aquests requisits hauran de reunir-se amb anterioritat a la data de
publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de la convocatòria de la prova anual
de caràcter estatal en la que, per primera vegada, s’ofertin places de
formació en l’especialitat que s’aspira a obtenir.

•

En el cas dels aspirants al Títol d’Especialista en Infermeria de Salut
Mental, aquests requisits hauran d’haver-se obtingut abans del 4 d’agost de
1998.

•

L’establert en els dos apartats anteriors s’entén sense perjudici de que la
formació complementària pugui desenvolupar-se durant el plaç de
presentació de sol·licituds previst.

•

Excepció. Aquesta via d’accés excepcional no serà d’aplicació en el cas de
l’Especialitat d’Infermeria Obstétrico-Ginecológica (Llevadora).

12. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS.
•

Les sol·licituds poden presentar-se des de l’entrada en vigor d’aquest Real
Decret 450/2005 de 22 d’abril.

•

El plaç de presentació de sol·licituds finalitzarà, per a cada especialitat, als
sis mesos de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat de la convocatòria de
la prova anual de caràcter estatal en la que, per primera vegada, s’ofereixin
places de formació en la corresponent especialitat.

•

En el cas de l’Especialitat de Salut mental, el plaç de presentació de
sol·licituds serà de dos anys, contant des de l’entrada en vigor d’aquest
Real Decret.

•

Les sol·licituds es dirigiran a la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació i es presentaran als serveis centrals o perifèrics del Ministeri
d’Educació i Ciència o en qualsevol dels llocs previstos a l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

•

La sol·licitud s’acompanyarà de la documentació que acrediti que
l’interessat reuneix els requisits establerts, especialment els relatius al Títol
de Diplomat Universitari en Infermeria o d’Ajudant Tècnic Sanitari, als
serveis prestats en la corresponent especialitat, a les activitats docents
realitzades per l’interessat i a la formació complementaria, segons
correspongui.
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•

La documentació indicada podrà presentar-se amb els originals o amb
còpies compulsades.

13. TRAMITACIÓ DE SOL.LICITUDS.

•

Les sol·licituds seran tramitades per la Direcció General d’Universitats del
Ministeri d’educació i Ciència, d’acord amb el procediment general establert
a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, amb les peculiaritats que
s’estableixen en la Disposició Transitòria.

•

Una Comissió mixta, formada per funcionaris dels Ministeris d’Educació i
Ciència i de Sanitat i Consum, analitzarà les sol·licituds presentades.

•

La Comissió podrà demanar informe, si ho considera necessari, a les
comissions nacionals de les diferents especialitats, així com a la Comissió
de Formació Continuada de les professions sanitàries, en relació a la
valoració de les activitats de Formació Continuada no acreditada que
hagués fet el sol·licitant.

•

A proposta de la Comissió Mixta, la Direcció General d’Universitats dictarà
una Resolució que declari l’admissió o exclusió dels interessats a la prova
objectiva a la que es refereix l’apartat següent, que es notificarà als
interessats en el plaç màxim de sis mesos, des de que conclogui el plaç de
presentació de sol·licituds establert.

14. REGIM ESPECIAL D’ACCÉS AL TITOL D’ESPECIALISTA EN INFERMERIA
DEL TREBALL.
•

Podran accedir directament al Títol d’Especialista en Infermeria del Treball
els Diplomats d’Infermeria i Ajudants Tècnics Sanitaris que es trobin en
possessió del diploma d’ATS/DUE d’Empresa o d’Infermeria del Treball,
sempre i quan acreditin que, abans de que finalitzi el plaç de presentació
de sol·licituds establert a l’apartat següent, tinguin un exercici professional
mínim de quatre anys al corresponent àmbit.

•

Les sol·licituds d’Expedició del Títol d’Especialista en Infermeria del Treball,
d’acord amb el previst en aquesta mateixa Disposició Transitòria, caldran
dirigir-les a la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri
d’Educació i Ciència, en el plaç de 12 mesos comptats des de l’entrada en
vigor d’aquest Real Decret 450/2005, de 22 d’abril, acompanyades de la
documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts a l’apartat
anterior.
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•

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret, no es convocaran més
cursos per a la formació d’Infermers d’Empresa, sense que allò suposi
modificació alguna de l’àmbit funcional per al que estan actualment
habilitats els Diplomats Universitaris d’Infermeria i els Ajudants Tècnics
Sanitaris que tinguin el diploma corresponent.

Vigència.- El Real Decret 450/2005, de 22 d’abril entrarà en vigor el dia següent al
de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
Per a més informació, consulteu la Pagina www.codilleida.org

