
 
Per a ocupar llocs en l'àrea de treball de Medicina Nuclear i en aquells en què s’estarà en contacte 
amb materials radioactius, es requerirà tindre actualitzada la corresponent llicència del Consell de 
Seguretat Nuclear. 

 

ANNEX II REQUISITS DE TITULACIÓ 

CATEGORIES PROFESSIONALS SANITÀRIES 

Grup de titulació A1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: TÍTOL DE LLICENCIAT/ADA O 
EQUIVALENT O BÉ TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Facultatiu/iva especialista 
Títol de grau, llicenciat/ada o doctor/a i títol d'especialista 
expedit pel ministeri competent, en l'especialitat a la qual 
es pretén accedir. 

Facultatiu/iva especialista en 
medicina del treball 

Graduat/ada o llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia i a més 
especialista en Medicina del Treball o diplomat/a en 
Medicina d'Empresa. 

Metge/essa conductes addictives 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa de família d’E AP 

Títol de Metge/essa especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària o el certificat previst en l'article 3 del Reial 
decret 853/1993, de 4 de juny. Així mateix hi poden 
concórrer els que posseïsquen algun dels títols, certificats 
o diplomes als quals fa referència l'article 30 de la Directiva 
93/16/CEE. 

Metge/essa de documentació clínica i 
admissió 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina. 

Metge/essa equip mòbil 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa planificació familiar 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa unitat de curta estada 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 



 

Metge/essa unitat prevenció càncer 
mama 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa unitat hospitalització a 
domicili 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa urgència hospitalària 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, 
en qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en 
l'article 3 del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Pediatre/a Ap 
Posseir el títol de graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a 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: DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI O 
EQUIVALENT O BÉ, TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU CORRESPONENT A LA 
CATEGORIA 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Infermer/a especialista en 
infermeria 
obstetricoginecològica 
(matrona) 

Graduat/ada o diplomat/ada en Infermeria o Ajudant/a Tècnic/a 
Sanitari/ària i títol d'especialista en Infermeria 
Obstetricoginecològica. 

Infermer/a especialista en 
infermeria del treball 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària 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 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en Infermeria Familiar i 
Comunitària, expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat per 
la normativa vigent. 

Infermer/a 
Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària. 

Infermer/a especialista en 
salut mental 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en Infermeria de Salut 
Mental expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat per la 
normativa vigent. 

Infermer/a inspector de serveis 
sanitaris 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària. 



 

Infermer/a especialista en 
pediatria 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en Pediatria expedit pel 
Ministeri d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en 
geriatria 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en Geriatria expedit pel 
Ministeri d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

 

Grup de titulació C1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: BATXILLER, FP II, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR) O EQUIVALENT 
ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS SI S'ACREDITA ESTAR EN 
POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO O EQUIVALENT A EFECTES 
PROFESSIONALS, O BÉ HAVER SUPERAT ALMENYS 15 CRÈDITS ECTS DELS ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

TE Anatomia patològica 
Títol de tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citologia o títol 
d'FP de grau superior branca Sanitària, especialitat en Anatomia 
Patològica. 

TE documentació sanitària 
Títol de tècnic/a superior branca Sanitària, especialitat 
Documentació Sanitària o equivalent. 

TE laboratori 
Títol de tècnic/a superior en Laboratori de Diagnòstic clínic o títol 
d'FP de grau superior branca Sanitària, especialitat en Laboratori. 

TE medicina nuclear 

Tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, 
títol de tècnic/a especialista en Medicina Nuclear (FP de segon 
grau branca Sanitària) o; títol de tècnic/a especialista en 
Radioteràpia (FP de segon grau branca Sanitària) o equivalent. 

TE radiodiagnòstic 

Títol de tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina 
Nuclear; títol de tècnic/a especialista en Radiodiagnòstic (FP de 
segon grau branca Sanitària) o títol de tècnic/a especialista en 
Medicina Nuclear (FP de segon grau branca Sanitària). 

TE radioteràpia 

Títol de tècnic/a superior en Radioteràpia, títol de tècnic/a 
especialista en Radioteràpia (FP de segon grau, branca Sanitària) 
o títol de tècnic/a especialista en Medicina Nuclear (FP de segon 
grau, branca Sanitària). 

TE en audiologia protètica  
Títol de tècnic/a superior en Audiologia Protètica. 



 
Grup de titulació C2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ: GRADUAT/ADA ESCOLAR, FP I, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ (TÍTOL DE TÈCNIC/A) O EQUIVALENT 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Tècnic/a en cures auxiliars 
d'infermeria 

Títol de Formació Professional de tècnic/a en Cures Auxiliars 
d'Infermeria o Formació Professional de primer grau en la seua branca 
Sanitària o el seu equivalent per a l’exercici de la categoria. 

CATEGORIES PROFESSIONALS DE GESTIÓ I SERVEIS 

Grup de titulació A1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: TÍTOL DE DOCTOR/A, LLICENCIAT/ADA, 
ENGINYER/A, ARQUITECTE/A O EQUIVALENT O BÉ TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE 

GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Enginyer/a d'aplicacions i 
sistemes 

Llicenciat/ada en Informàtica o enginyeria en Informàtica o títol oficial 
de grau en Enginyeria Informàtica. 

 

Grup de Titulació A2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI, TÍTOL 
D'ENGINYER/A TÈCNIC/A, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O EQUIVALENT O BÉ, TÍTOL 
UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Analista programador/a i de 
sistemes 

Diplomat/ada en Informàtica o enginyer/a tècnic/a en Informàtica o títol 
oficial de grau universitari en Enginyeria Informàtica 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. 

 

  



 
 

Grup de titulació C1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: BATXILLER, FP II, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR) O EQUIVALENT, 
ACCÉS A la UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS SI S'ACREDITA ESTAR EN 
POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO O EQUIVALENT A EFECTES 
PROFESSIONALS, O BÉ HAVER SUPERAT ALMENYS 15 CRÈDITS ECTS DELS ESTUDIS 
UNIVERSITARIS 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Tècnic/a d'informàtica 
Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família 
d'Informàtica i Telecomunicació o equivalent. 

 


