Instruccions per sol·licitar el certificat d’acreditació de l’exercici professional
per a l’accés extraordinari al títol d’especialista en Psiquiatria Infantil i de
l’Adolescència que es preveu en la disposició transitòria primera del Reial
decret 689/2021, de 3 d’agost
A) Òrgan davant el qual es presenta la sol·licitud
La sol·licitud, segons el model oficial, s’ha d’adreçar a la directora general de
Recerca en Salut, Formació i Acreditació, que s’encarrega de tramitar la petició i
trametre el certificat, una vegada signat per l’autoritat competent, a la persona
interessada.
B) Òrgan competent per expedir el certificat
La personal titular de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i
Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum.
C) Sol·licitants
Especialistes en psiquiatria o en pediatria i les àrees específiques d’aquestes que
hagin exercit professionalment a l’àrea de la psiquiatria infantil i de l’adolescència
en una unitat assistencial U.69, pública o privada, autoritzada per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
D) Administració electrònica
De conformitat amb l’article 14.2. c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud
s’ha de presentar per mitjans electrònics. Per això, les persones aspirants han
d’estar en possessió del certificat digital d’usuari per identificar-se a l’inici del
tràmit i signar electrònicament la sol·licitud al final del procés.
E) Termini
L’apartat 3 de la disposició transitòria primera del Reial decret 689/2021, de 3
d’agost, estableix que les sol·licituds d’accés extraordinari al títol s’han de
presentar davant el Ministeri de Sanitat en el termini de nou mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta norma, és a dir, abans del 4 de maig del 2022.
D’aquesta manera, per poder adjuntar a la sol·licitud d’accés extraordinari al títol
el certificat d’exercici professional a la nostra comunitat autònoma, que
s’expedeix a través d’aquest procediment, les persones interessades l’han de
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sol·licitar amb una antelació suficient perquè es pugui expedir en el termini
esmentat.
F) Passos que cal seguir per presentar la sol·licitud
1. Les persones aspirants han d’estar en possessió del certificat d’usuari per
identificar-se a l’inici del tràmit i signar electrònicament la sol·licitud al final del
procés.
2. Per emplenar el formulari de sol·licitud es pot accedir a la Seu Electrònica de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5109538,
cercar el procediment amb codi SIA 2844165, que correspon al procediment de
sol·licitud del certificat d’acreditació de l’exercici professional per a l’accés
extraordinari al títol d’especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència.
3.

Dins el procediment s’haurà d’ emplenar en el formulari de sol·licitud les
dades personals i professionals que li requereix el formulari i ha de
identificar-se com a persona interessada (amb el DNI) i després, cal adjuntarhi segons sigui el cas:
a) El certificat original d’experiència professional en l’especialitat de
psiquiatria i/o pediatria per a l’accés extraordinari al títol d’especialista
en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència
b) El certificat d’ haber cursat el traject A en l’Àrea de Psiquiatria Infantil i
de l’Adolescència que preveu l’ Ordre SCO/2616/2008, d’ 1 de setembre,
por la qual s’ aprova i publica el programa formatiu de l’ especialitat de
Psiquiatria, durante el darrer any d’ especialitat.
c) Opcionalment, s’hi pot adjuntar altra documentació que s’estimi
oportuna.
Els apartats de correu electrònic i telèfon són obligatoris, ja que els utilitzarà
l’òrgan encarregat de tramitar la petició (la Direcció General de Recerca en
Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum) per requerir
dades addicionals, així com per trametre el certificat

4. Després d’això, s’ha de signar electrònicament la sol·licitud i, finalitzat el
tràmit, s’haurà presentar a Registre electrònic Comú d’entrada.
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5. Nota: en finalitzar la transacció es recomana descarregar el rebut justificant de
presentació de la sol·licitud i remetre còpia de a formacio@dgaval.caib.es.

G) Expedició i lliurament del certificat
La Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria
de Salut i Consum tramitarà la petició, per a la qual cosa, si escau, pot requerir
dades addicionals de la persona interessada.
Un cop expedit el certificat per la persona titular de la Direcció General de Recerca
en Salut, Formació i Acreditació, es trametrà al correu electrònic indicat en el
formulari de petició.
H) Informació sobre el procés
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu escriure un correu a l’adreça
formacio@dgaval.caib.es amb l’assumpte «Psiquiatria infantil i de l’adolescència».
I) Avís: La sol·licitud del títol d’especialista en Psiquiatria Infantil i de
l’Adolescència per accés extraordinari no acaba amb aquest tràmit. Una vegada
obtingut el certificat de la Conselleria de Salut i Consum que reconeix que s’hi
compleixen els requisits necessaris, també s’ha de tramitar una sol·licitud a la
Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat.

Normativa de referència
 Reial decret 689/2021, de 3 d’agost, pel qual s’estableix el títol de metge o

metgessa especialista en Psiquiatria Infantil i de l’Adolescència i
s’actualitzen diversos aspectes del títol de metge o metgessa especialista
en Psiquiatria (BOE núm. 185, de 04/08/2021).

 Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries

(BOE núm. 380, de 22/11/2003).
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