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Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 

Hi ha un col·lectiu de 
metges, denominats 

MESTO, formats al 
nostre país com a 
especialistes que, 

malgrat que fa molts 
anys que exerceixen 
com a especialistes 
en àmbits públics i 

privats, no han obtingut 
el reconeixement 
ofi cial de la seva 

especialitat i quin 
nombre i principals 

característiques han 
estat analitzats pel 
COMB en un estudi 
realitzat al llarg de 

l’any 2009
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per al reconeixement del títol d’especialista
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El Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona 
(COMB) ha promogut en els darrers anys que, 

amb caràcter excepcional, metges formats a l’es-
tranger amb títol ofi cial al seu país d’origen i un 
grup de metges formats a l’Estat espanyol sense 
títol ofi cial (MESTO) tinguin la possibilitat de 
demostrar coneixements i formació per accedir 
al reconeixement de la titulació mèdica especia-
litzada per al desenvolupament de la seva activitat 
professional.

Pel que fa als metges estrangers, l’any 2010 el 
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat va 
aprovar el RD 459/2010, de 16 d’abril, pel qual es 
regulaven les condicions per al reconeixement dels 
títols de metge especialista extracomunitaris amb 
l’atorgament del corresponent espanyol.

L’esmentada normativa, que deixa sense efecte la 
regulació anterior de 1991, ha adaptat els proce-
diments per al reconeixement dels títols de metge 
especialista extracomunitaris prenent com a base 
els requisits que es demanen per al reconeixement 
dels títols de metge especialista expedits per països 
de la Unió Europea.

Així, per poder accedir al reconeixement del tí-
tol de metge especialista extracomunitari, caldrà 
acreditar que la formació ha estat realitzada en un 
centre amb acreditació docent, amb implicació 
personal del candidat en l’activitat i en les respon-
sabilitats dels serveis de què es tracti, que aquesta 
activitat ha implicat una dedicació completa tots 
els dies de la setmana de treball i que, per tant, ha 
estat objecte de la retribució corresponent.

El tràmit administratiu de les sol·licituds exigeix 
que un comitè d’avaluació verifi qui el grau d’equi-
valència entre la formació adquirida per l’interes-
sat i la que atorga el títol espanyol. El procés es 
resol amb la realització d’un període de pràctiques 
de fi ns a tres mesos, la realització d’un període de 
formació complementària de fi ns a nou mesos o 
la superació d’una prova teoricopràctica seguida 
d’un període de pràctiques.

El COMB, mitjançant l’Assessoria Jurídica i en 
coordinació amb les administracions implicades, 
ha preparat un dispositiu especial d’atenció per als 
metges que necessitin orientació per preparar la 
documentació i per verifi car els requisits per aco-
llir-se a la nova regulació, que s’ha mantingut fi ns 
al dia 3 de maig de 2011, data en què fi nalitza el 
termini de presentació de sol·licituds dels metges 
que puguin acreditar l’exercici professional al llarg 

dels darrers cinc anys.

El col·lectiu de metges MESTO
Per altra banda, hi ha un col·lectiu de 
metges, denominats MESTO, formats 
al nostre país com a especialistes que, 
malgrat que fa molts anys que exercei-
xen com a especialistes en àmbits pú-
blics i privats, no han obtingut el reco-
neixement ofi cial de la seva especialitat i 

quin nombre i principals característiques han estat 
analitzats pel COMB en un estudi realitzat al llarg 
de l’any 2009.

Aquests metges, llicenciats a la dècada dels vui-
tanta i principis dels noranta del segle xx, no van 
poder acollir-se als diversos procediments extraor-
dinaris per optar a l’examen d’atorgament de tí-
tols de metge especialista que, tenint en compte 
la formació i l’experiència professional en l’àmbit 
de l’especialitat, es van aprovar l’any 1994 i 1999.

El COMB, de la mateixa manera que, mentre 
es discutia l’aprovació de la normativa de reconei-
xement de títols extracomunitaris, va defensar els 
drets d’aquests metges a obtenir el reconeixement 
de la seva titulació en igualtat de condicions amb 
els títols de la Unió Europea, defensa ara la neces-
sitat d’articular una normativa que permeti l’ober-
tura d’un nou procés excepcional de concessió de 
títols de metge especialista adreçada al col·lectiu.

Aquesta regulació, partint de la base de les an-
teriors normatives excepcionals i en el marc de la 
normativa de la UE, hauria de permetre a aquests 
professionals acreditar els coneixements i les com-
petències adquirides mitjançant un procés just i ri-
gorós i, alhora, àgil i transparent. És imprescindible 
que el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat 
iniciï el procés per tal que aquest reduït grup de 
companys que superi les proves també pugui ser 
reconegut laboralment i professionalment.  

Activitat col·legial Debat sobre la professió

1. Mateu Huguet, director 
de l’Institut d’Estudis de la 
Salut; Yamile Castiblanco, 

compromissària del COMB, 
i Bernat Goula, advocat de 

l’Assessoria Jurídica del COMB.

2 i 3. Jaume Padrós, a la sessió 
informativa al COMB sobre el 

nou decret de reconeixement 
de títols d’especialista 

extracomunitaris.
Setembre de 2010.

4. Diario Médico,
20 d’octubre de 2010.
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