
 

 

 
Per a ocupar llocs en l'àrea de treball de Medicina Nuclear i en llocs en què s’haja d’estar en 
contacte amb materials radioactius, es requerirà tindre actualitzada la corresponent llicència del 

Consell de Seguretat Nuclear. 
 

ANNEX III REQUISITS DE TITULACIÓ 
Els candidats hauran de complir els requisits generals del grup de titulació i els 

específics de la categoria profesional 

 

Grup de Titulació A1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: TÍTOL DE LLICENCIATURA O EQUIVALENT O BÉ 
TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU  

Categoria Professional  REQUISITS ESPECÍFICS 

Facultatiu/va Especialista.  
Títol de grau, llicenciatura o doctorat i títol d'especialista 
expedit pel ministeri competent, en l'especialitat a la qual es 
pretén accedir. 

Facultatiu/va Especialista en Medicina del 
Treball 

Grau o llicenciatura en Medicina i Cirurgia i a més 
especialista en Medicina del Treball o Diplomatura en 
Medicina d'Empresa. 

Metge/essa Conductes Addictives 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista,  expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Metge/essa de Família d’EAP 

Títol de metge/essa especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària o la certificació prevista en l'article 3 del Reial 
decret 853/1993, de 4 de juny. Així mateix poden concórrer 
els posseïsquen algun dels títols, certificats o diplomes a 
què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE. 

Metge/essa Equip mòbil 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Metge/essa Planificació Familiar 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Metge/essa SAMU.  

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, i certificat d’haver 
realitzat algun d'aquests cursos: «Curs d'actualització en 
transport sanitari medicalitzat terrestre o aeri», realitzat o 
homologat per l’IVESP o diploma de «Transport Sanitari 
Medicalitzat», realitzat o homologat per l’IVESP o EVES.  

Metge/essa Unitat de Curta Estada 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Metge/essa Unitat Prevenció Càncer Mama 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Metge/essa Unitat Hospitalització a domicili 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   



 

 

Metge/essa Urgència Hospitalària 

Grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i títol de 
metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé la certificació prevista en l'article 
3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny.   

Pediatre AP 
Posseir el títol de grau, llicenciatura o doctorat en Medicina i 
el títol de metge/essa especialista en Pediatria, expedit pel 
ministeri competent. 

 
 
 

Grup de Titulació A2 

 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: DIPLOMATURA UNIVERSITÀRIA O EQUIVALENT 
O BÉ, TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU CORRESPONENT A LA CATEGORIA 

Categoria professional  REQUISITS ESPECÍFICS 

Infermer/a especialista en Infermeria 
Obstetricoginecològica (Matrona) 

Grau o diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic/a Sanitari i títol 
d'especialista en Infermeria Obstetricoginecològica. 

Infermer/a especialista en Infermeria 
del Treball 

Grau o diplomatura universitària en Infermeria o Ajudant Tècnic/a 
Sanitari o grau universitari que, d'acord amb els plans d'estudi 
vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades a la categoria i títol 
d'especialista en Infermeria del Treball, expedit pel Ministeri 
d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en Infermeria 
Familiar i Comunitària 

Grau o diplomatura universitària en Infermeria o Ajudant Tècnic/a 
Sanitari  i títol d'especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, 
expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència  i regulat per la normativa 
vigent.  

Infermer/a especialista en Salut Mental 
Grau o diplomatura universitària en Infermeria o Ajudant Tècnic/a 
Sanitari i títol d'especialista en Infermeria de Salut Mental expedit 
pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en Pediatria 
Grau o diplomatura universitària en Infermeria o Ajudant Tècnic/a 
Sanitari i títol d'especialista en Pediatria expedit pel Ministeri 
d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en Geriatria 
Grau o diplomatura universitària en Infermeria o Ajudant Tècnic/a 
Sanitari i títol d'especialista en Geriatria expedit pel Ministeri 
d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

 

  


