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CONCERT ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, CONSORCI SANITARI 
INTEGRAL, I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, RELATIU A LA 
COL·LABORACIÓ DOCENT I DE RECERCA 

 
 

R E U N I T S 
 

D’una part, el senyor Joan Guàrdia Olmos, rector magnífic de la Universitat de Barcelona 
(d’ara endavant, UB) en virtut del nomenament per Decret 154/2020, de 29 de desembre 
de 2020 (DOGC núm. 8307, de 31 de desembre de 2020), com a representant legal 
d’aquesta institució, amb domiciliació a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona, en virtut de les competències que estan previstes en l’Estatut de la Universitat 
de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 
d’octubre). 

 
 

I de l’altra, el Sr. Carles Constante i Beitia, com a Director General de Consorci Sanitari 
Integral, amb NIF Q5856254G, en virtut dels poders atorgats davant notari Silvia Toquero 
Cariello, per escriptura pública amb data 26 de maig de 2016 i número de protocol 366, i amb 
domicili a l’Avinguda Josep Molins 29-41, de L’Hospitalet de Llobregat, amb el codi postal 
08906  
 
I de l’altra, el Sr. Josep Maria Argimon Pallàs, conseller de salut, en virtut del seu 

nomenament pel Decret 22/2021, de 26 de maig, en nom i representació del Departament 

de Salut, amb CIF S0811001G, i amb domicili a efectes d’aquest concert a Travessera de 

les Corts, 131-159, Pavelló Avé Maria, 08028 de Barcelona, en ús de les atribucions que 

li confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 

i règim jurídic de la Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les parts, en la respectiva qualitat amb què actuen, es reconeixen la capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest concert i obligar-s’hi. 

 
 

ANTECEDENTS 
 
El Departament competent en matèria de salut, les institucions sanitàries titulars dels 
centres sanitaris del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) 
i les universitats públiques, han de subscriure els concerts corresponents per regular la 
utilització d’aquests en la docència i la recerca dels ensenyaments universitaris en Ciències 
de la Salut, de conformitat amb l’article 105 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de 
Sanitat i del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel que s’estableixen les bases 
generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries, i 
disposicions concordants.
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ACORDEN 
 

 

Primera. Principis informadors de la docència als centres sanitaris 
 

Constitueixen  principis  rectors  de  l’actuació  formativa  i  docent  universitària  i  no 
universitària als centres sanitaris: 

 

1.1. La consideració dels centres i serveis sanitaris, també, com a centres de recerca 
científica i de formació dels professionals sanitaris. 

 

1.2. Tota l’estructura del sistema sanitari ha d’estar a disposició per ser utilitzada en 
la formació professional de la família sanitària, en la docència de grau, formació 
sanitària especialitzada i continuada del professionals sanitaris. 

 
1.3. La formació pràctica de màsters universitaris oficials i de màsters propis, 

doctorats, estades formatives, rotacions de professionals residents externs, 
intercanvis i altres formes de docència, s’adaptaran a les possibilitats de cada 
centre, sense desplaçar ni substituir la formació prevista al punt 1.2, atès que la 
capacitat docent de pràctiques dels centres sanitaris és limitada. 

 
1.4. El Departament de Salut ha de promoure l’activitat docent i de recerca en tots els 

centres sanitaris, com a element essencial per al progrés del sistema sanitari i 
dels seus professionals. 

 

1.5. El Departament de Salut ha de vetllar per la coordinació entre tota l’activitat 
docent de les pràctiques clíniques que es du a terme als centres sanitaris: les 
pràctiques de formació professional, els estudis de grau, màster universitari, 
doctorat i la formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut. 

 

1.6. Les institucions responsables han de promoure que les persones en formació 
tinguin un comportament que es correspongui amb els continguts ètics dels plans 
d’estudi i amb els codis deontològics de les professions sanitàries en Ciències 
de la Salut, per tal que puguin adquirir les habilitats per a la presa de decisions 
guiada pels valors ètics. 

 

1.7. La presència de persones en formació s’ha d’adequar a la capacitat docent real 
dels centres i serveis sanitaris, per garantir els criteris qualitatius exigibles en la 
formació dels professionals sanitaris, i per garantir la seguretat de les persones 
usuàries dels serveis i respectar el dret a la seva intimitat i autonomia. 

 
1.8. Les universitats del sistema universitari de Catalunya realitzen, en el marc dels 

principis d’autonomia universitària i de coordinació entre totes elles, el servei 
públic d’educació superior universitària, mitjançant l’estudi, la docència i la 
recerca, així com la preparació per a l’exercici professional. 

 
1.9. Les universitats impulsen la millora  de  la docència  i  contribueixen a 

l’aprenentatge al llarg de la vida, per millorar la cohesió social, la igualtat 
d’oportunitats i la qualitat de vida. 

 
  



  

 
 

3  

Segona. Objecte 
 

Es concerta la col·laboració entre els centres i els serveis sanitaris amb les estructures 
universitàries que s’especifiquen a l’annex 1. 

 
La col·laboració s’estableix per a la formació bàsica i clínica dels estudiants de grau, de 
màster universitari i de doctorat, en aquelles titulacions universitàries en Ciències de la 
Salut que s’estableixen a l’annex 2 d’aquest concert, i de les pràctiques clíniques dels 
títols propis que s’aprovin per la Comissió Mixta, regulada a la clàusula 6.4 d’aquest 
concert, d’acord amb l’interès comú i la capacitat docent disponible. 
 

 

Tercera. Objectius 
 

Els objectius d’aquest concert s’adeqüen al que disposa la normativa vigent en aquest 
àmbit, que són els següents: 

 
3.1. Objectius docents 

 
a) Garantir la docència dels ensenyaments universitaris que així ho requereixin, en 

els termes i les condicions que s’expliciten en aquest concert i amb respecte a 
la dignitat, seguretat, intimitat i confort de les persones usuàries dels serveis i 
llurs famílies. 

b) Garantir l’acompanyament i la supervisió adequats de les persones en formació 
a les àrees clíniques. 

c) Revisar les metodologies docents i avaluatives dels ensenyaments en el camp 
sanitari per a la millor adquisició de les competències professionals. 

d) Cooperar en el manteniment de les competències dels professionals de la salut 
en el seu nivell més alt i afavorir la seva incorporació a la docència universitària. 

 

3.2. Objectius assistencials 
 

a) Cooperar perquè els resultats de la recerca i els ensenyaments universitaris 
objecte d’aquest concert es puguin utilitzar per a la millora continuada de 
l’atenció sanitària. 

b) Preveure que coincideixin la major qualitat assistencial amb la consideració 
d’hospital universitari o associat a la universitat. 

 
3.3. Objectius de recerca 

 
a) Potenciar la recerca en les Ciències de la Salut, mitjançant la coordinació de les 

activitats de la universitat amb les dels centres sanitaris concertats, per tal 
d’optimitzar la utilització dels recursos personals i materials de les institucions. 

b) Preveure, en aquells centres sanitaris que tinguin instituts de recerca, la 
vinculació necessària amb la universitat. 

 
Quarta. Estudiantat 

 

4.1. A efectes d’aquest concert, té la consideració d’estudiantat als centres sanitaris: 
 

a) L’estudiantat de grau, de màster universitari i de doctorat en l’àmbit de les 
Ciències de la Salut 

b) L’estudiantat de títols propis en l’àmbit de les Ciències de la Salut 
c) L’estudiantat d’altres titulacions universitàries amb períodes de pràctiques en 

centres sanitaris 
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4.2. Les parts signatàries vetllaran perquè l’estudiantat que participi d’alguna manera en 
un procés assistencial respecti la intimitat i la dignitat de les persones usuàries dels 
serveis i perquè la seva actitud i llenguatge siguin els adequats. 

 

4.3. L’estudiantat ha de tenir un professor/a de referència de la universitat, que pertanyi 

a la plantilla del centre sanitari on es desenvoluparan les pràctiques clíniques, que 
serà la persona a la qual es podran adreçar altres professionals del centre, en 
relació amb les activitats que realitzin les persones en formació. 

 
4.4. L’estudiantat estarà acompanyat i dirigit, en tot moment, per un professional clínic 

del centre sanitari, sense el qual no podrà accedir a les persones usuàries dels 
serveis, ni a la seva informació clínica. 

 

4.5 Durant els actes clínics no hi podrà haver més de cinc persones en formació per 
persona usuària dels serveis, de les quals el nombre màxim d’estudiants ha de ser 
de dos o tres, segons l’àrea i el nombre de residents, sense perjudici de la seva 
participació mitjançant la utilització consentida de mitjans audiovisuals, en altres 
sales. Es podrà limitar la presència de l’estudiant per manca de consentiment 
explícit de la persona usuària dels serveis o quan el professional clínic corresponent 
ho consideri adequat per la situació clínica, emocional o social de la persona usuària 
dels serveis. 

 
4.6 En tot cas, les parts signatàries vetllaran perquè l’estudiant actuï amb subjecció a 

les indicacions de la seva persona de referència docent, indicada a l’apartat 4.4 i 
s’integri en la dinàmica assistencial del centre sanitari, amb subjecció a la seva 
normativa de funcionament, especialment pel que fa a la seva identificació i 
uniformitat. 

 

4.7. La universitat, amb la col·laboració si escau del centre sanitari, promourà la 
utilització de pacients estandarditzats/ simulats/maniquins o tècniques equivalents 
de situacions clíniques, per tal que l’estudiant pugui adquirir les competències 
clíniques i les habilitats tècniques i de treball en equip, amb caràcter previ a l’inici de 
les pràctiques i al contacte real amb la persona usuària dels serveis. 

 

4.8. El centre sanitari ha d’informar l’estudiant sobre les mesures de protecció de dades 
de caràcter personal, als efectes de garantir el dret a la intimitat i confidencialitat de 
les persones usuàries dels serveis. 

 

4.9. El centre sanitari facilitarà a l’estudiant una targeta identificativa amb les seves 
dades personals, la fotografia i els estudis que està cursant, que haurà de retornar 
quan els finalitzi. 

 
 

Cinquena. Recursos docents 
 

5.1. Recursos docents universitaris i assistencials 
 

Constitueixen recursos docents universitaris i assistencials els següents: 
 

- Unitat docent universitària del centre sanitari 
- Unitat docent de formació sanitària especialitzada 
- Hospital universitari 
- Centre d’atenció primària universitari 
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- Hospital associat a la universitat 
- Centre d’atenció primària associat a la universitat 

 
5.2. La universitat i la institució sanitària, a través de la Comissió Mixta, regulada a la 

clàusula 6.4 d’aquest concert, han de vetllar perquè la plantilla del professorat i els 
recursos físics i instrumentals de la unitat docent universitària del centre sanitari 
permetin desenvolupar els programes universitaris a un nivell adequat i, en tot cas, 
han d’assegurar els recursos docents necessaris per a una adequada formació, 

segons els elements de planificació establerts. 
 

La institució sanitària i la universitat es comprometen a revisar, anualment, a través de 
la Comissió Mixta, l’oferta formativa, especificada a l’annex 2, i ajustar-la quan es 
produeixen increments o disminucions de l’activitat assistencial i de la capacitat docent. 

 
Així mateix, també, es comprometen a cercar recursos per fer possibles nous projectes 
adreçats, especialment, a l’assoliment dels objectius d’interès mutu. 

 
 

Sisena. Comissió Mixta 
 

6.1. Objecte i composició 
 

La Comissió Mixta es constitueix a nivell de centre o centres sanitaris amb els quals la 
universitat estableixi el concert corresponent per a la seva utilització en la docència i la 
recerca per als ensenyaments universitaris en Ciències de la Salut. 

 
Es constitueix una Comissió Mixta paritària formada per 8 membres de la universitat 
nomenats pel rector/a; i per 8 membres de la institució sanitària titular del centre sanitari, 
nomenats per la persona titular d’aquesta, a proposta de la persona titular de la direcció 
del centre, l’objecte de la qual és fer el seguiment i vetllar per l’observança dels 
compromisos derivats d’aquest concert. 

 

La representació de la universitat inclou, en tot cas: 

- Dos representants designats pel rector o la rectora, una vegada escoltats els degans 
o les deganes de les facultats de Ciències de la Salut amb estudis concertats 

 

La representació de la institució sanitària inclou, en tot cas: 
 

- El director general/la directora general/ o el/la gerent del centre o persona en qui 
delegui 

- El/la cap d’estudis de Formació Sanitària Especialitzada, o persona responsable 
docent del centre sanitari en cas que no hi hagi cap d’estudis 

-  Una persona representant de la professió mèdica i una de la professió infermera del 
centre, quan s’ofereixin els graus corresponents 

 

Així mateix, s’incorporaran representants de l’estudiant amb estudis concertats, en les 
condicions que estableixi la Comissió Mixta, regulada a la clàusula 6.4 d’aquest concert. 

 

Ambdues institucions poden convidar persones assessores o expertes que considerin 
pertinents, amb veu i sense vot, d’acord amb els assumptes a tractar al si de la Comissió, 
prèvia comunicació a la presidència d’aquest òrgan i aprovació d’aquesta iniciativa a 
l’inici de la sessió de què es tracti. 

 
6.2. De la Presidència i la Secretaria 
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La Presidència de la Comissió Mixta l’exerceixen, durant un curs acadèmic complet i en 
alternança, un membre en representació de la universitat, nomenat pel rector/a, i un 
membre en representació de la institució sanitària, nomenat per la persona titular de la 
institució sanitària, respectivament. 

 

Correspon a la Presidència l’elaboració de l’ordre del dia de la sessió, d’acord amb els 
assumptes proposats per les parts, la formulació de la convocatòria i la moderació dels 
debats que es produeixin durant les reunions de la Comissió Mixta. 

 

La Secretaria l’exerceix la persona que designi la Comissió Mixta la qual pot participar 
en els debats d’aquest òrgan. Només tindrà dret a vot si és membre d’aquesta Comissió. 

 

6.3. Règim de funcionament 
 

a) La Comissió Mixta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a 
l’any i, amb caràcter extraordinari, a instància de qualsevol de les parts 
signatàries d’aquest concert. 

 
b) Les convocatòries de les sessions ordinàries d’aquest òrgan s’han de formalitzar 

per la seva Presidència, amb una antelació mínima de 7 dies, amb l’expressió de 
l’ordre del dia, el qual no podrà ser modificat llevat del cas d’urgència reconegut 
per totes les persones assistents. 

 

c) El quòrum  mínim d’assistència a les  sessions  ordinàries és  de 2/3 de les 
persones membres i s’ha de garantir que hi hagi representació de cadascuna de 
les institucions signatàries, amb l’assistència preceptiva de les persones que 
exerceixen la Presidència i la Secretaria d’aquest òrgan. 

 

d) Quan algun dels membres de la Comissió Mixta incorri en causa d’abstenció, 
d’acord amb la legislació vigent, ho haurà de posar de manifest amb antelació 
suficient i podrà ser substituït per participar en una reunió concreta, mitjançant 
acord de l’òrgan corresponent de la universitat o de la institució sanitària, segons 
el cas. 

 
e) Els acords s’han d’adoptar per consens de les parts. 

 

f) Les sessions extraordinàries de la Comissió Mixta es regeixen pel mateix règim 
aplicable a les sessions ordinàries, si bé li són d’aplicació les especificitats 
següents: el termini per convocar els membres no pot ser inferior a 24 hores i 
correspon a la Presidència fer la convocatòria corresponent. 

 
g) La Comissió Mixta queda facultada per elaborar i aprovar el seu Reglament 

d’organització i de funcionament intern. En tot allò que el reglament esmentat no 
prevegi expressament, li serà d’aplicació la regulació dels òrgans col·legiats 
establerta a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

 

6.4. Funcions 

 
a) Vetllar per la correcta aplicació del concert, i assegurar, en tot moment, el 

correcte funcionament de les comissions que, en el seu cas, s’hagin previst. 
 

b) Revisar i avaluar els resultats de l’any anterior, les incidències i la satisfacció de 
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les parts i de l’estudiantat amb les pràctiques clíniques realitzades. 
 

c) Aprovar el nombre d’estudiants en pràctiques clíniques dins el centre sanitari per 
al proper curs, per a cadascuna de les titulacions i la seva durada i localització. 

 
d) Aprovar la incorporació d’estudiantat per fer pràctiques de noves titulacions 

oficials, sempre que hi hagi capacitat docent (professorat, activitat assistencial i 
recursos materials) suficient i interès de les dues parts. 

 

e) Aprovar, anualment, la incorporació d’estudiantat a les  pràctiques  de títols 
universitaris propis, especialment dels màsters propis, que s’imparteixin 
totalment  o  parcial en l’àmbit de l’hospital universitari, del centre d’atenció 
primària universitari o els centres associats, sempre que hi hagi capacitat docent 
suficient i interès de les dues parts. L’aprovació de pràctiques de qualsevol de 
les titulacions esmentades, en aquest apartat i en l’anterior, requerirà que 
inclogui lloc de realització, nombre d’estudiants, temps de formació, objectius i 
activitats docents, informe favorable de capacitat docent de la comissió de 
docència del centre i aportacions i compensacions entre les parts. 

 
f) Proposar als òrgans de govern de la universitat i de la institució sanitària titular 

del centre el nombre i el perfil de les places vinculades de professorat permanent 
de la plantilla de les universitats, així com la convocatòria corresponent. 

 
g) Proposar als òrgans de govern de la universitat i de la institució sanitària titular 

del centre el nombre i el perfil de les places de professorat associat assistencial 
de la universitat, que han de cobrir-se amb personal del centre sanitari i altres 
centres i serveis inclosos en el concert, així com la convocatòria corresponent. 

 
h) Acordar el nombre de professionals col·laboradors docents per a la realització de 

les pràctiques de les diferents matèries. 
 

i) Revisar i actualitzar, quan s’escaigui, la relació de serveis sanitaris i de centres 
o departaments universitaris que es preveuen a l’annex 1 del concert. 

 
j) Proposar la utilització compartida de qualsevol altre recurs o servei no inclòs en 

aquest concert. 
 

k) Decidir respecte a la creació de subcomissions –composició i membres–, bé 
siguin d’incidència global en l’àmbit del concert, bé siguin específiques i relatives 
als diferents ensenyaments que s’incorporin. 

 

l) Seguir els acords presos al si de la pròpia comissió i informar i rebre informació 
de les qüestions delegades a les subcomissions. 

 

m) Qualsevol altra funció derivada de la normativa vigent i del text d’aquest concert. 
 
 

Setena. Professorat i professionals col·laboradors docents 
 

El professorat universitari està integrat pel professorat funcionari dels cossos docents 
universitaris i el professorat contractat laboral, amb caràcter permanent o temporal. 

 

7.1. Professorat funcionari i contractat laboral permanent 
 



  

 
 

8  

És professorat funcionari els catedràtics i les catedràtiques d’universitat i el professorat 
titular d’universitat. 

 

És  professorat  contractat  permanent  els  catedràtics  contractats,  les  catedràtiques 
contractades i el professorat agregat. 

 

7.1.1. Places vinculades 
 

a) De conformitat amb allò que preveu la normativa vigent en la matèria s’estableixen 
en aquest concert les places i les condicions dels professionals sanitaris dels centres 
i els serveis concertats, que queden vinculades a la plantilla dels cossos docents 
universitaris i del professorat contractat laboral permanent de la universitat. 

 

A l’annex 3 s’assenyalen les places de professorat vinculades al centre sanitari 
corresponents  al  professorat  dels  cossos  docents  universitaris  i  del  professorat 
contractat laboral permanent de la universitat, amb plaça assistencial en el moment de 
la signatura d’aquest concert. Les places que figuren a l’annex 3 esmentat han de 
constar a la relació de llocs de treball o equivalent de la universitat. 

 
b) La convocatòria de places vinculades s’ha d’efectuar conjuntament entre la universitat 

i la institució sanitària titular del centre. La Comissió Mixta, d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria, aprovarà les condicions de la convocatòria. 

 

c) Les places vinculades s’han de proveir per concurs d’acord amb la normativa vigent. 
 

7.2. Professorat associat assistencial 
 

a) Les places de professorat associat assistencial, a data de la signatura d’aquest 
concert, són les assenyalades a l’annex 4. 

 
b) La universitat ha de convocar, anualment, a proposta de la Comissió Mixta i abans 

que no finalitzi el curs acadèmic, les places a contractar de professorat associat 
assistencial, entre el personal del centre sanitari, d’acord amb la seva planificació 
estratègica. 

 
c) La convocatòria d’aquestes places s’ha d’efectuar conjuntament entre la universitat i 

la institució sanitària titular del centre. La Comissió Mixta, d’acord amb la normativa 
vigent en la matèria, aprovarà les condicions de la convocatòria. 

 

d) Les resolucions de les convocatòries de professorat associat assistencial s’han de 
determinar d’acord amb el que estableixi la normativa vigent. 

 
e) Els contractes de professorat associat assistencial tenen una durada màxima d’un 

any, prorrogables anualment. La renovació d’aquests contractes requereix els 
informes preceptius favorables dels òrgans universitaris i sanitaris corresponents. 

 

f) Les places de professorat associat assistencial de la plantilla de la universitat han de 
ser cobertes amb personal de la plantilla dels centres sanitaris. El professorat 
associat cessa com a tal, en tot cas, quan causa baixa de la plantilla de procedència. 

 

7.3. Professional col·laborador docent 
 

7.3.1. Els professionals de la institució sanitària que participin temporalment en la 
docència pràctica clínica de la universitat amb la qual se subscriu aquest concert, 
sense contracte amb la universitat, tindran la consideració de professional 
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col·laborador docent de la universitat 
 

7.3.2. El professional col·laborador docent ha de tenir reconeixement universitari, com a 
mínim mitjançant: 

 
1) La certificació corresponent 
2) Mèrits per accedir a places de professorat associat 
3) Accés al servei de biblioteca de la universitat. 
4) Altres que pugui pactar la universitat amb la institució sanitària 

 
 

Vuitena. Recursos materials 
 

Les institucions subscriptores han de garantir l’existència de la infraestructura adequada 
per al desenvolupament de les activitats objecte d’aquest concert. A aquests efectes 
s’entenen per aquests recursos els següents: 

- Dependències de la unitat docent universitària del centre sanitari 
- Dependències del centre sanitari 
- Serveis de biblioteca 
- Instal·lacions 
- Material inventariable 
- Comunicacions 

 
El personal de les institucions sanitàries que subscriuen aquest concert tindran dret als 
serveis de la biblioteca d’acord amb el marc normatiu que regula el Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona. Això inclou 
específicament el Reglament dels serveis de biblioteca, el Reglament d’ús de la 
Biblioteca Digital i el Reglament del servei de préstec, sense detriment d’altres 
normatives futures que es puguin establir. 

 
 

Novena. Pressupost i finançament de les activitats docents universitàries als 
centres sanitaris 

 
La universitat i el centre sanitari valoraran, anualment, les despeses derivades de les 
activitats docents als centres sanitaris i establiran les mesures de contraprestació que 
corresponguin. 

 
Desena. Mecanismes financers 

 
Els mecanismes de cofinançament, previsió, coordinació i, si escau, d’inversions 
d’interès mutu els determinaran les institucions signatàries d’aquest concert. 

 
Onzena. Protecció del dret a la intimitat de les persones usuàries dels serveis 

 
La universitat i el centre sanitari adquireixen el compromís de realitzar les actuacions 
necessàries per complir amb les previsions de l’Ordre SSI/81/2018, de 19 de gener, que 
publica l’Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, per 
la qual s’aprova el Protocol mitjançant el qual es determinen les pautes bàsiques 
destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents 
en ciències de la salut. 

 
 

Dotzena. Protecció de dades 
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Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat de les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest concert, no podent utilitzar- 
les per a usos diferents als previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que 
vetllaran pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

 
Ni en virtut d’aquest concert, ni dels projectes que es puguin realitzar  en el seu 
desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal, ni 
tractaments, ni cessions a tercers no permesos per les lleis. 

 

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest concert, en cas de ser necessaris, les 
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades  personals 
d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, 
així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes. 

 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 
altre obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà 
causa de resolució d’aquest concert. 

 
 

Tretzena. Vigència, denúncia i rescissió del concert 
 

13.1. Vigència 
 

La vigència d’aquest concert s’estableix per a un període de quatre anys, comptadors a 
partir del moment de la seva signatura, i la finalització del qual ha de coincidir, en tot 
cas, amb el final d’un curs acadèmic. No obstant això, a petició de qualsevol de les parts 
signatàries, els acords pactats en aquest document poden revisar-se sempre que 
aquesta voluntat sigui notificada a l’altra part amb el temps suficient per arribar a una 
entesa abans del 30 de juny. Si l’entesa no es produeix abans d’aquesta data, ja no hi 
podria haver modificacions fins al curs següent, a fi de garantir els drets de l’estudiantat 
per començar i acabar regularment el curs acadèmic. 

 
En qualsevol moment, abans que finalitzi el concert, les institucions signatàries 
intervinents han de decidir, expressament, respecte de la seva pròrroga, per un únic 
període de fins a quatre anys o la seva extinció. 

 
13.2. Denúncia 

 
La denúncia d’aquest concert pot fer-la qualsevol de les parts en les circumstàncies 
següents: 

 
Quan es produeixi un desistiment clar de les funcions pròpies de l’activitat universitària 
del qual se’n pugui derivar un perjudici per als drets dels estudiants. 

 
Quan hi hagi modificacions del currículum docent dels ensenyaments vinculats o altres 
importants modificacions legals que obliguin a reconsiderar tots els pactes per estudiar 
de bell nou la conveniència d’un altre tipus de concert. 
 

 
Quan es produeixin reestructuracions funcionals dels centres concertats que facin 
inviable l’activitat universitària. 
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Quan es produeixin modificacions substancials en la universitat o en la institució sanitària 
establertes per l’Administració que obliguin a reconsiderar els termes d’aquest concert. 

13.3. Rescissió 

13.3.1. L’eventual rescissió del concert l’ha d’estudiar i considerar la universitat i la 
institució sanitària titular del centre sanitari i els departaments amb competència en els 
àmbits de la salut i d’universitats de la Generalitat de Catalunya. 

13.3.2. L’efectivitat de la rescissió del concert requereix l’aprovació per part dels 
departaments amb competència en els àmbits de la salut i d’universitats de la Generalitat 
de Catalunya. 

Catorzena. Jurisdicció competent 
Aquest concert té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la 
seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas 
de persistència del desacord, serà la jurisdicció contenciosa administrativa l’òrgan 
competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació 
i compliment. 

En prova de conformitat, i en la representació que consta, se signa aquest concert per 
triplicat exemplar, a un sol efecte, al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament. 

Pel Departament de Salut 

Per la Institució Sanitària titular del centre sanitari 

Per la Universitat de Barcelona 
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Annex 1 
 

Estructures universitàries 

 

Relació dels Serveis/Seccions/Unitats hospitalàries i llur vinculació amb els Departaments de la 
Universitat 

 

Complex Hospitalari Moisès Broggi que inclou (Hospital Moisès Broggi, Hospital 
General de L’Hospitalet i Hospital Soci sanitari de L’Hospitalet). 

 

Hospital Dos de Maig - CAIDM 

Facultat de Medicina 

Serveis amb Professors del Departament de Medicina 
 

Servei de Cardiologia: 1 Professor Agregat i 1 Professor Associat (3+3) 
Servei de Pneumologia: 2 Professors Associats (3+3) 
Servei de Neurologia: 2 Professors Associats (3+3) 
Servei d’Endocrinologia: 1 Professors Associats (1+1) 
Servei de Reumatologia: 1 Professor Associat (3+3) 
Servei de Medicina Interna CAIDM: 1 Professor Associat (3+3) 

 
Serveis  amb  Professors  del  Departament  de  Cirurgia  i  especialitats  mèdic- 
quirúrgiques: 

 
Servei de Digestiu: 1 Professor Associat (3+3) 
Servei de Cirurgia: 2 Professors Associats (1+1) 
Servei d’Otorrinolaringologia: 1 Professor Associat (3+3) 
Servei Cirurgia Ortopèdica i Reumatologia: 1 Professor Associat (1+1) 
Servei d’Obstetrícia i Ginecologia: 2 Professors Associats (3+3) 

 

Serveis amb Professors del Departament de Ciències Clíniques: 

Assignatura: Pràctiques Tutelades: 

Servei de Medicina Interna: 1 Professor Associat (1+1) 
Servei de Cirurgia General: 1 Professor Associat (1+1) 
Servei de Reumatologia: 1 Professor Associat (1+1) 

 
 

Facultat d’Infermeria: 
Campus Bellvitge: 

 

Infermeria Geriàtrica: 1 Professor Associat (3+3) 
Infermeria Materno infantil (Practicum) 4º Curs: 1 Professor Associat (3+3) 
Infermeria Medico quirúrgica (Pràcticum) 4ºCurs: 5 Professor Associat (3+3) 
Infermeria Medico quirúrgica (Estades Clíniques II) 3ºCurs: 4 Professor Associat (3+3) 
Infermeria Medico quirúrgica (Estades Clíniques I) 2ºCurs: 2 Professor Associat (3+3) 
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Campus Sant Joan de Deu: 

 

Infermeria Estades Clíniques I-II, Pràcticum 2,3 i 4º Curs: 1 Professor Associat 
 
 

Facultat de Farmàcia: 
 

Servei de Farmàcia: 1 Professor Associat (2+2) 
Nutrició Humana i Dietètica: 1 Professor Associat (3+3) 

 
 

Facultat de Psicologia: 
 

Vinculat a Servei de Psiquiatria 
Psicologia Bàsica: 2 Professors Associats (3+3 i 1+1) 

 
 

Facultat Treball Social: 
 

Departament Treball Social: 1 Professor Associat (3+3) 
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Annex 2 

 

Titulacions universitàries 

- Serveis hospitalaris on es fan les diferents activitats 

- Descripció de l’activitat dels estudiants 

- Nombre d’estudiants 

- Nombre d’hores lectives pràctiques 

 

Facultat de Medicina 

Serveis amb Professors del Departament de Medicina 

Assignatura Malalties de l’Aparell Cardio Circulatori: Servei de Cardiologia. 

Servei Cirurgia Vascular. 

 

Assignatura Malalties de l’Aparell Respiratori: 

Servei de Pneumologia. Servei de Medicina Interna. 

 

Assignatura Malalties del Sistema Nerviós: 

Servei Neurologia 

 

Assignatura Malalties del Sistema Endocrí i Nutrició: Servei d’Endocrinologia. 

 

Assignatura Reumatologia: 

Servei de Reumatologia. 

 

Assignatura Pràctiques Tutelades. Estada Clínica Hospitalària CAIDM: 

 

Servei de Medicina Interna. 
 
 

Serveis  amb  Professors  del  Departament  de  Cirurgia  i  Especialitats  Mèdico 
Quirúrgiques 
Assignatura Malalties de l’Aparell Digestiu: 

Servei de Digestiu. 
Servei de Cirurgia General. 

 

Assignatura Otorinolaringologia: 
Servei Otorinolaringologia. 

 
Assignatura Obstetrícia i Ginecologia: 

Servei d’Obstetrícia i Ginecologia. 
 
Assignatura Ortopèdia i Reumatologia: 

Servei Ortopèdia. 
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Serveis amb Professors del Departament de Ciències Clíniques 

 
 

Assignatura  Pràctiques  Tutelades.  Estada  Clínica  Hospitalària  (Complex  Hospitalari 
Moisès Broggi): 

 

Servei de Medicina 
Interna. Servei de 
Cirurgia General. 
Servei d’Urgències. 

 

Assignatura Màster Reumatologia: 
Servei Reumatologia. 

 
 

Les Activitats son les marcades pels respectius coordinadors de cada una de les 
assignatures referides. 
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Total estudiants UB per Curs Lectiu 
 

  

  

 

Especialitat
Sub Total 

4-5-6
TOTAL

215

Cardiologia 40

Digestiu i Cirurgia 40

Endocrí 30

Neurologia 40

Otorrinolaringologia 25

Respiratori 40

48

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 18

Reumatologia 30

28

Ginecologia-Obstetricia 28

36

UB Bellvitge 20

UB Clínic 16

Total 327

Especialitat
Sub Total 

4-5-6
TOTAL

2. Curs 48

3. Curs 40

4. Curs 93

Total 181 181

Especialitat
Sub Total 

4-5-6
TOTAL

Grau 6

Total 6 6

Especialitat
Sub Total 

4-5-6
TOTAL

Grau 6

Total 6 6

Màster 6

Total 6 12

Farmàcia

Psicologia

Estudiants Medicina

Pràctiques Tutelades

Estudiants Infermeria

4. Curs

5. Curs

6. Curs

Total 525 531

Total estudiants UB per Curs Lectiu 
Estudiants 
Medicina 

 
Especialitat 

Sub Total 4-5- 
6 

 
TOTAL 

4. Curs  215  

Cardiologia 40   
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Annex 3 
 

Places de professorat vinculades 
 
 

Dr Pedro Armario Professor Agregat del Departament de Medicina. 



  

 
 

 

 

  

 

Annex 4 
 

Places de professorat associat assistencial 
 
 

 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

Malalties de l'aparell 
Cardiocirculatori 

 
4t 

 
Antoni 

 
Carol Ruiz 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

Malalties de l'aparell 
Respiratori 

 
4t 

 
Àlex 

 
Roger Reig 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

Malalties de l'aparell 
Respiratori 

 
4t 

 
Concepción 

Cañete 
Ramos 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

Malalties del Sistema 
Nerviós 

 
4t 

 
Ester 

Moral 
Torres 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

 
Malalties del Sistema 
Nerviós 

 
4t 

 
Asunción 

 
Avila Rivera 

Professor 
associat 
mèdic 

 

 
Medicina 

 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

 

Campus 
Clínic 

 

 
Medicina 

 

Malalties del Sistema 
Endocrí i Nutrició 

 

 
4t 

 

 
Lluís 

 

Vila 
Ballester 

Professor 
associat 
mèdic 



  

 
 

 

 
  

 
 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

 
Reumatologia 

 
5è 

 
Dacia 

Cerdà 
Gabaroi 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

 
Cirugia Ortopèdica 

 
5è 

 
Miquel 

 
Sales Pérez 

Professor 
associat 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

 
Medicina 

Pràctiques tutelades. 
Estada Clínica 
Hospitalària 

 
6è 

Miguel 
Ángel 

 
Aguilar Amo 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

Malalties de l'aparell 
Digestiu 

 
4t 

 
Mercè 

Navarro 
Llavat 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

Malalties de l'aparell 
Digestiu 

 
4t 

 
Jordi 

Castellví 
Valls 

Professor 
associat 
mèdic 

 

 
Medicina 

 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

 

Campus 
Clínic 

 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

 

Malalties de l'aparell 
Digestiu 

 

 
4t 

 

 
Sergio 

 

González 
Martínez 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

 
Otorinolaringologia 

 
4t 

 
Javier 

 
Vila Martín 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Clínic 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

Obstetrícia i 
Ginecologia 

 
6è 

 
Maria 

del Rio 
Holgado 

Professor 
associat 
mèdic 



  

 
 

 

 
  
 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 

 
Medicina 

 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

 

Campus 
Clínic 

 

Cirurgia i 
especialitats 
medicoquirúrgiques 

 

Obstetrícia i 
Ginecologia 

 

 
6è 

 

 
Marta 

 

Castellarnau 
Visús 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Bellvitge 

Departament de 
Ciències Clíniques 
(Medicina) 

Pràctiques tutelades. 
Estada Clínica 
Hospitalària 

 
6è 

 
Isabel 

Oriol 
Bermúdez 

Professor 
associat 
mèdic 

 
Medicina 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

Campus 
Bellvitge 

Departament de 
Ciències Clíniques 
(Cirurgia) 

Pràctiques tutelades. 
Estada Clínica 
Hospitalària 

 
6è 

 
Gonzalo 

Galofré 
Pujol 

Professor 
associat 
mèdic 

 
 

Medicina 

 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut 

 
Campus 
Bellvitge 

Departament de 
Ciències Clíniques 
(Reumatologia) 

 
Màster Reumatologia 
Campus Bellvitge 

  
 

Delia 

 
 

Reina Sanz 
Professor 
associat 
mèdic 

 

 

 
Infermeria 

 

 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

 
 

Campus 
Bellvitge 

 
 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

 

 
Pràcticum 

 

 

 
4t 

 

 

 
Nuria 

 

 
 

Moreno 
Salgado 

 

 
Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament de 
Salut Pública, Salut 
Mental i 
Maternoinfantil 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Beatriz 

 

Canalis 
Nieto 

Professor 
associat 
mèdic 

  



  

 
 

 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Isabel 

 

De Vallés 
García 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques II 

 

3r 

 

David 

 

Camacho 
Martín 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques I 

 

2n 

 

Tania 

 

Gómez 
Rivera 

Professor 
associat 
mèdic 

 

 
Infermeria 

 

Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

 
Pràcticum 

 

 
4t 

 

 
Pedro 

 

Hernández 
Planells 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques I 

 

2n 

 

Amparo 

 

Rodriguez 
Sánchez 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Sheila 

 

Moya 
Gutiérrez 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Angela 

 

Visser 
Fernández 

Professor 
associat 
mèdic 

  



  

 
 

 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques II 

 

3r 

 

Christian 

 

Munné Díaz 

 

Professor 
associat 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 
Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques II 

 

3r 

 

Carlos 

 
Casado 
Becerril 

 
Professora 
associada 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Estades Clíniques II 

 

3r 

 

Anabel 

 

Vazquez 
Rivas 

 

Professora 
associada 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Nuria 

 

Moreno 
Salgado 

Professor 
associat 
mèdic 

 

Infermeria 
Facultat de Medicina 
i Ciències de la Salut: 
Escola d'Infermeria 

 

Campus 
Bellvitge 

Departament 
d'Infermeria 
Fonamental i 
Medicoquirúrgica 

 

Pràcticum 

 

4t 

 

Irina 

 

Hernández 
López 

 

Professora 
associada 

 
 

Psicologia 

 
 

Facultat de Psicologia 

 Cognició, 
Desenvolupament i 
Psicologia de 
l'Educació 

 
Pràctiques en Centres 
de Psicologia 

 
 

4t 

 
 

Montserrat 

 
Vacas 
Moreira 

Professor 
associat 
mèdic 

 
 

Psicologia 

 
 

Facultat de Psicologia 

 Cognició, 
Desenvolupament i 
Psicologia de 
l'Educació 

 
Pràctiques en Centres 
de Psicologia 

 
 

4t 

 
 

Rosario 

 
Arias 
Cebrian 

Professor 
associat 
mèdic 

  



  

 
 

 

Grau Facultat Campus Departament Assignatura Curs Nom Cognoms Càrrec 

 
 

Psicologia 

 
 

Facultat de Psicologia 

 Cognició, 
Desenvolupament i 
Psicologia de 
l'Educació 

 
Pràctiques en Centres 
de Psicologia 

 
 

4t 

 
 

Marta 

 
Balagué 
Marmaña 

Professor 
associat 
mèdic 

 
 

Farmàcia 

 

Facultat de Farmàcia i 
Ciències de 
l'Alimentació 

  
 

Farmàcia 

 
 

Pràctiques tutelades 

  
 

Eduard 

 
Hidalgo 
Albert 

 
Professor 
associat 

 
Farmàcia 

Facultat de 
Farmàcia i Ciències 
de l'Alimentació 

 Departament de 
Nutrició, Ciències 
de l'Alimentació i 
Gastronomia 

Patologia General i 
dietoteràpia (3r) 
Nutrició hospitalària 
i Dietètica (4t) 

 
3r i 4t 

 
Amaya 

 

Peñalva 
Arigita 

 

Professora 
associada 

Treball 
Social 

 

Facultat d'Educació 
 

UFR Escola de 
Treball Social 

 

Supervisió I i II 
3r i 4t 
/ 
Màster 

 

Melinda 
Jiménez 
Ibáñez 

Professora 
associada 
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GLOSSARI 
 

Terminologia universitària 

Universitat pública 
 

És una institució de dret públic, creada per Llei del Parlament de Catalunya, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis que, d'acord amb la legislació vigent, actua en règim 
d'autonomia per prestar el servei públic de l'ensenyament superior, a través de la 
docència, la recerca i la participació en el progrés i el desenvolupament de la societat, 
mitjançant la creació, la transmissió, la difusió i critica de la ciència, la tècnica, les 
humanitats, les ciències socials i les arts. 

 
Facultat i escola universitària 

 
Són els centres encarregats de l'organització i la impartició dels ensenyaments i de la 
gestió dels processos acadèmics i administratius, conduents a l'obtenció dels títols 
acadèmics. 

 
Departament universitari 

 

És l’estructura que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca. El 
departament és la unitat a la qual correspon coordinar els ensenyaments d’una o diverses 
branques del coneixement, d’acord amb la programació docent de la Universitat, així com 
donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal 
acadèmic. 

 
Títol oficial 

 
En el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES), són els estudis de grau, 
màster universitari i doctorat, de caràcter oficial i amb validesa a tot l’Estat espanyol, els 
quals s’han d’inscriure al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT). 

 
Grau 

 
Els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiantat d’una 
formació general, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici 
d’activitats de caràcter professional. 

 
Màster universitari 

 
Els ensenyaments de màster universitari tenen com a finalitat l’adquisició per l’estudiantat 
d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinar, orientada a 
l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de 
recerca. Són els estudis que permeten accedir als estudis de doctorat. 

 
Doctorat 

 

S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduents a l’adquisició 
de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. 
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Màster propi 
 

El màster propi és un títol atorgat per una universitat, d'acord amb la legislació sobre 
estudis de postgrau i formació permanent, que és reconegut, únicament, per la universitat 
que l’imparteix. El màster propi no té reconeixement a l’Administració pública i no dóna 
accés al doctorat. 

 

Terminologia sanitària 
 

 

 

Institució sanitària 
 

Organització titular de centres, serveis i/o establiments sanitaris. 
 

Institució sanitària de titularitat pública 
 

Centre i/o servei sanitari de naturalesa o titularitat d’una Administració Pública 
(Generalitat de Catalunya, Administració local o altre), o en la què ostenta la participació 
majoritària. Són institucions sanitàries de titularitat pública, les que consten a l’annex de 
la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, com a integrants del seu sector 
públic. 

 

Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya 
 

Entitats titulars dels centres, serveis i establiments pertanyents a la xarxa de centres 
d’internament d’utilització pública de Catalunya, a la xarxa de centres i serveis sanitaris 
d’àmbit comunitari d’utilització pública de Catalunya i/o a la xarxa de serveis de transport 
sanitari d’utilització pública de Catalunya. 

 

Centre sanitari 
 

Conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions, en el qual professionals amb 
capacitació per la seva titulació oficial o habilitació professional, i sota la direcció d’una 
persona responsable sanitària, realitzen activitats sanitàries amb la finalitat de tenir cura 
de la salut de les persones. Els centres sanitaris poden estar integrats per un o per 
diversos serveis sanitaris, propis o vinculats, que constitueixen la seva oferta assistencial. 

 
Centre Sanitari Docent 

 

Hospital, agrupació d’hospitals, agrupació de centres d’atenció primària, agrupació 
funcional d’unitats docents, agrupacions territorials docents  de recursos sanitaris o 
qualsevol altra entitat creada per a la formació en Ciències de la Salut. 

 
Servei sanitari 

 
Unitat funcional assistencial, amb organització diferenciada, dotada dels recursos tècnics 
i dels professionals amb capacitació, per la seva titulació oficial o habilitació professional, 
per dur a terme activitats sanitàries específiques, dintre d’un centre sanitari o integrat 
dins d’una organització, l’activitat principal de la qual pot no ser sanitària. 

 
Activitat assistencial (del centre o servei sanitari) 

 
Tota la relacionada directament o indirecta amb l’atenció a la salut. 
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Capacitat docent (del centre o servei sanitari) 
 

Nombre de persones en formació de qualsevol professió, titulació i nivell, que poden estar 
simultàniament formant-se, amb el grau de supervisió i acompanyament necessaris, en 
una mateixa unitat, servei o dispositiu. La capacitat docent d’un servei o d’un centre 
d’atenció primària és la suma de la capacitat de totes les unitats que el composen. La 
capacitat d’un centre és la suma de la capacitat docent dels seus serveis. 

 
Unitat docent universitària (del centre sanitari) 

 

Té la consideració d’unitat docent universitària del centre sanitari el conjunt de persones 
i de recursos materials, que sota la responsabilitat de la universitat, es destinen als 
ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat dins el centre sanitari. 

 
Unitat docent de formació sanitària especialitzada 

 
Conjunt de recursos personals i materials pertanyents als dispositius assistencials 
docents, de recerca o de qualsevol altre caràcter, amb independència de la seva 
titularitat, que, mitjançant la seva acreditació prèvia, es considerin necessaris per impartir 
formació reglada d’especialitats en Ciències de la Salut pel sistema de residència, d’acord 
amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats. 

 

Hospital universitari 
 

Hospital reconegut pel departament competent en matèria d’universitats, previ informe 
favorable del departament competent en matèria de salut, que compleix els criteris que 
estableix la normativa vigent i amb el qual es concerta el seu conjunt o la majoria dels 
seus serveis per a la formació d’estudiants universitaris en l’àmbit de Ciències de la Salut. 

 
Centre d’atenció primària universitari 

 
Centre d’atenció primària reconegut pel departament competent en matèria 
d’universitats, previ informe favorable del departament competent en matèria de salut, 
que compleix els criteris que estableix la normativa vigent i amb el qual es concerta el 
seu conjunt o la majoria dels seus serveis per a la formació d’estudiants universitaris en 
l’àmbit de Ciències de la Salut- definició idèntica a les bases generals. 

 

Hospital associat a la universitat 
 

Hospital que col·labora en la docència de grau i està reconegut pel departament 
competent en matèria d’universitats, previ informe favorable del departament competent 
en matèria de salut, però que no compleix els criteris que estableix la normativa vigent 
per ser hospital universitari, o bé amb el qual, només, es concerten alguns dels seus 
serveis per a la formació d’estudiants universitaris en l’àmbit de Ciències de la Salut. 

 

Centre d’atenció primària associat a la universitat 
 

Centre d’atenció primària que col·labora en la docència de grau i està reconegut pel 
departament competent en matèria d’universitats, previ informe favorable del 
departament competent en matèria de salut, però que no compleix els criteris que 
estableix la normativa vigent per ser centre d’atenció primària universitari, o bé amb el 
qual, només, es concerten alguns dels seus serveis per a la formació d’estudiants 
universitaris en l’àmbit de Ciències de la Salut. 
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Informació clínica (d’una persona usuària dels serveis) 
 

Tota la informació relativa a les dades personals i a l’atenció sanitària de la persona 
usuària dels serveis, és a dir, tot allò que conté la història clínica, les bases de dades de 
la institució o els documents que s’utilitzin. 

 

  

 

Terminologia sobre les persones i els seus rols 
 

 

 

Professional clínic 
 

El professional clínic és una persona que ha completat els estudis, que segons la legislació 
vigent, l’autoritzen a l’exercici en el camp de la salut: Medicina, Fisioteràpia, Infermeria, 
Psicologia Clínica, Farmàcia, entre altres. 

 
Persona usuària dels serveis 

 

Terme usat per a anomenar a la persona que es troba sota atenció clínica. 
 

Professorat docent i investigador funcionari 
 

És un cos estatal i es regeix per les bases establertes a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU), 
per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC). Les categories que 
pertanyen a aquest cos són: catedràtic/a d'universitat, professorat titular d'universitat, 
catedràtic/a d'escola universitària (categoria a extingir amb la LOMLOU), i titular d'escola 
universitària (categoria a extingir amb la LOMLOU). 

 
Professorat contractat laboral permanent 

 
És una categoria regulada per la LUC, al qual pertanyen el professorat catedràtic i el 
professorat agregat. 

 
Professorat contractat laboral temporal 

 
És el personal docent i investigador que es classifica, d’acord amb la LOMLOU i la LUC, 
en diferents categories, segons la titulació, les funcions i el contingut general de la 
prestació laboral, que es correspon amb cada modalitat de contracte. 

 
- El professorat lector és el professorat ajudant doctor i es contractat per la universitat 
amb l’objecte de desenvolupar tasques docents i de recerca, en la fase inicial de la seva 
carrera acadèmica, en la qual es té un contracte temporal, en règim de dedicació a temps 
complet. 
- El professorat associat es contractat en règim de dedicació a temps parcial, amb 
caràcter temporal i en règim laboral, entre els especialistes de reconeguda competència, 
que acreditin exercir llur activitat professional fora de la universitat, per desenvolupar 
tasques docents a la universitat. 
- El professorat visitant es contractat amb caràcter temporal i en règim laboral, entre 
professorat i personal investigador de reconegut prestigi, procedents d’altres universitats 
i centres de recerca, per al desenvolupament d’activitats específiques de docència i de 
projectes de recerca. 
- El professorat emèrit es contractat amb caràcter temporal i en règim laboral entre 
professorat jubilat funcionari de la mateixa universitat o d’una altra, que hagi prestat 
serveis destacats a la universitat i pot col·laborar en activitats específiques de docència 
o de recerca a la universitat. 
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- La categoria d’ajudant es contractat entre les persones que hagin estat admeses o 
estiguin en condicions de ser admeses als estudis de doctorat. La finalitat principal del 
contracte és completar la formació docent i investigadora. El contracte és de caràcter 
temporal i amb dedicació a temps complet, i la seva durada no pot ser inferior a un any, 
ni superior a cinc. 

  

 

Plaça vinculada 
 

És la plaça assistencial de professionals de la institució sanitària, concertada amb places 
docents dels cossos docents universitaris i del professorat contractat laboral permanent 
de la universitat, d’acord amb el que preveu l’article 105, de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat. Els professionals que les ocupen han de complir amb els requisits 
exigits d’acreditació acadèmica, per ser contractats com a professorat universitari i, 
també, han d’estar en possessió del títol d’Especialista en Ciències de la Salut. 

 
Professorat associat assistencial 

 
Professorat associat cobert amb personal assistencial, que presti serveis en la institució 
sanitària concertada amb la universitat, d’acord amb el que preveu l’article 105, de la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat 

 
Professional col·laborador docent 

 
Els professionals de la institució sanitària que participen, temporalment, en la docència 
pràctica de la universitat, sense contracte amb la universitat. Tindran la consideració de 
personal col·laborador docent de la universitat. 

 
Professorat de referència de l’estudiantat 

 
El professorat de referència, també, anomenat tutor/a clínic/a, és el professorat amb 
plaça vinculada o el professorat associat assistencial, que pertanyi a la plantilla del centre 
sanitari, on es desenvoluparan les pràctiques clíniques, que serà la persona a la qual es 
podran adreçar altres professionals del centre, en relació amb les activitats que realitzin 
les persones en formació. 
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