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Reglament general de funcionament 

de la Comissió de docència de l’Hospital 

Universitari de Bellvitge 

____________________________________ 

 

Introducció 

 

Les funcions i competències de les Comissions de Docència i dels Caps d’Estudis 

estan regulades per llei.  

 

El Reial Decret 183/2008 defineix les Comissions de Docència, les competències 

generals i el seu àmbit d’actuació, així com la composició i funcions a 

desenvolupar.  

 

La Comissió de docència és el nucli central de l’organització, sent el nexe d’unió 

entre totes les parts implicades, per tal d’assolir l’excel·lència en la docència. La 

seva funció fonamental és garantir una formació excel·lent per a cadascun dels 

facultatius residents, procurant que en els diferents dispositius del centre es donin 

les condicions adequades tant a nivell docent com assistencial, i vetllant pel 

compliment dels itineraris formatius, els protocols de supervisió i l’avaluació 

formativa dels diferents períodes formatius. 

 

És un òrgan col·legiat al que correspon organitzar la formació, supervisar la seva 

aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos als programes 

formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut. 

 

Així mateix correspon a la Comissió de Docència facilitar la integració de les 

activitats formatives i dels residents amb l’activitat assistencial i ordinària del 
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centre, planificant la seva activitat professional en el centre conjuntament amb els 

òrgans de direcció. 

 

Els òrgans de direcció dels diferents centres, els responsables dels dispositius on 

s’imparteixi la formació i la Comissió de Docència estan obligats a informar-se 

mútuament sobre les activitats laborals i formatives dels residents, a fi de decidir 

conjuntament la seva correcta integració en l’activitat assistencial del centre o 

dispositiu de que es tracti. 

 

El Comitè de Docència, segons el Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació 

sanitària especialitzada a Catalunya, és un òrgan format pel o la cap d’estudis, 

que exerceix les funcions de president o presidenta, el secretari o secretària (el 

personal administratiu de la Comissió de Docència) i els vocals, fins a un màxim 

de 20. Els vocals es troben designats de la manera següent: en número de cinc a 

vuit, els representats dels tutors docents, preferentment d’especialitats diferents. 

En número de cinc a vuit, els representants dels residents, escollits pels residents 

entre els mateixos residents. El o la cap d’estudis que representi l’altre nivell 

assistencial, de primària o hospitalari, un o una vocal en representació del 

Departament de Salut. I el president o presidenta de la subcomissió de docència 

d’infermeria. La vicepresidència l’exercirà un dels representants dels tutors, 

escollit amb el vot favorable de la majoria de la comissió de docència i ha de 

substituir el president o presidenta en cas d’absència, malaltia o vacant.  

        

 

Constitució i composició  

 

Formen part de la Comissió de Docència: 

 

a. President. Cap d’Estudis de l’Hospital. 

b. Vicepresident. Substitueix al president. Escollit per majoria entre els tutors 

vocals de la Comissió. 
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c. Secretari. Amb veu però sense vot, és designat per la gerència entre el 

personal dels serveis administratius  

d. Vocals: 

1) Vuit facultatius especialistes, en representació dels tutors, escollits per un 

període de cinc anys entre els propis tutors. 

2) Cinc facultatius en formació, en representació dels residents, un per cada 

promoció de residents, escollits pels propis residents entre tots els 

membres de la mateixa promoció, mantenint la vocalia durant tot el seu 

període de residència. 

3) El coordinador de la unitat docent de Medicina de Família i Comunitària de 

l’àrea. 

4) Un representant del Departament de Salut, que és un membre de la CD 

que exerceix aquest paper. 

5) Un representant de la subcomissió d’Infermeria. 

 

 

Nomenament dels vocals de la Comissió de docència  

 

 

El vocals representants dels tutors docents són elegits de forma democràtica entre 

tots els tutors docents, amb representació similar dels facultatius de les Unitats 

docents Mèdiques, Quirúrgiques i de serveis centrals, per un període no inferior a 

cinc anys. 

 

Els vocals representants dels facultatius residents són també elegits de forma 

democràtica entre tots els facultatius residents de cada promoció, a l’inici del 

període de residència, i continuaran com a vocals fins a finalitzar el seu període 

formatiu. 

 

Perdran la condició de vocals al finalitzar el període pel que van ser escollits, per 

renuncia o al perdre la condició en virtut de la que van ser escollits.  
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Funcions 

 

Correspon a la Comissió de Docència l’organització i gestió de les activitats de 

formació d’especialistes que es portin a terme en el centre. 

 

Atenent als al redactat del Reial Decret 183/2008, i a les que deriven d’alguns dels 

programes de formació, son funcions específiques de la Comissió de Docència les 

següents, juntament amb el/la Cap d’estudis: 

 

 Realitzar reunions amb una periodicitat mensual o quan les circumstàncies així 

ho aconsellin, per tal de solucionar, agilitzar i fomentar quantes acciones siguin 

necessàries. 

 Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de 

cadascuna de les especialitats que es formin en el seu àmbit. Aquest 

programa, ha de garantir el compliment dels objectius i continguts del 

programa oficial de la especialitat publicat al BOE. 

 Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu 

centre o unitat, tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne 

l'adequació a la guia formativa o itinerari. 

 Facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents amb l’activitat 

assistencial i ordinària del centre planificant la seva activitat d’acord amb les 

direccions assistencials. 

 Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials. 

 Organitzar les activitats formatives comuns dels residents, especialment les 

que afecten a temes transversals. 

 Aprovar les rotacions externes dels propis residents.  

 Aprovar les rotacions internes de residents d’altres hospitals. 

 Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, 

seminaris o reunions científiques, relacionats amb el programa. 
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 Elaborar i aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la 

legislació vigent. 

 Comunicar als residents el lloc on se situa el tauler oficial d'anuncis de la 

Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions. 

 Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres 

aspectes relacionats amb els programes formatius. 

 Fomentar la formació docent i pedagògica dels tutors docents. 

 Participar en l'acreditació i reacreditació de tutors, en els termes que estableixi 

el Departament de Salut. 

 Informar, almenys anualment, als òrgans de direcció corresponents sobre la 

capacitat docent del centre o unitat. 

 Trametre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del seu 

president, les avaluacions finals i anyals, així com els resultats de les seves 

revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si s’escau, en els 

termes establerts en la legislació vigent. 

 Procurar que en els dispositius del centre o unitat, es donin les condicions 

necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur 

a terme l'avaluació formativa de les seves activitats. 

 Proposar a la Gerència o Direcció del Centre objectius docents. 

 Aprovar la memòria anual d’activitats docents del centre elaborada pel Cap 

d’Estudis.  

 L’emissió d’informes sobre la formació especialitzada, per pròpia iniciativa o a 

petició de les autoritats administratives. 

 Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i 

supervisar el compliment. 

 Proposar als òrgans competents en la matèria, la realització d'auditories 

docents. 

 Les relacions, a través del Cap d’Estudis, amb la Xarxa de Comissions de 

Docència i Assessores, amb el Departament de Salut i amb els Ministeris de 

Sanitat, Servicios Sociales e Igualdad i de Educación, Cultura y Deporte, o 
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amb qualsevol altre organisme competent o relacionat amb la formació 

especialitzada. 

 Totes les funcions que li assigni el Departament de Salut o que els atribueixin 

les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada. 

 

 

Reglament de la Comissió de Docència. 

 

La Comissió de Docència es reunirà, com a mínim 6 cops l’any.  

 

Les citacions per les reunions especificaran l’ordre del dia de la sessió i seran 

lliurades als membres de la Comissió al menys amb 48 hores d’antelació al 

moment de la seva celebració.  

 

Per la constitució de la Comissió de Docència es requerirà en primera 

convocatòria, l’assistència del President, el Secretari, o els seus substituts i la 

meitat, al menys dels vocals. En segona convocatòria, serà suficient l’assistència 

del President, el Secretari, o els seus substituts i un terç dels vocals. 

 

Els acords es prendran per majoria simple de vots, excepte en aquells casos en 

que una disposició demani majoria qualificada. El President dirimirà amb el seu 

vot els empats que es produeixin. 

 

No podran ser objecte de deliberació o d’acord temes que no figurin prèviament en 

l’ordre del dia, excepte quan estiguin presents tots els membres de la Comissió i 

declarin la urgència de la qüestió per majoria absoluta. 

 

De cada sessió s’aixecarà un acta pel Secretari, en la que constaran els 

assistents, l’ordre del dia, el lloc i hora de la reunió, els punt principals de 

deliberació i els acords adoptats. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la 

següent reunió de la Comissió.  
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Composició actual de la Comissió de Docència 

 

Presidenta Dra. Irene Cabello Zamora 

Vicepresidenta Dra. Cristina Gutiérrez  Miguélez 

Vocals en representació dels tutors Dra. Carme Baliellas Comellas 

Dra. Monica Miró Martín 

Dra. Cristina Gutiérrez Miguélez 

Dr. Juan Manuel Crespo Blanco 

Dra. Marta Costa Reverte 

Dr. Carles Tramunt Montsonet 

Dra. Silvia Sanz Moreno 

Dr. Santiago Bolívar Cuevas 

Vocals en representació dels 

residents 

Dr. Nil Valenties Vilaplana R4 

Dr. Pau Bell Casanova R3 

Dra. Montserrat Roig Kim R2 

Dra. Paula Fernández de Romarategui R1 

Unitat Docent de Medicina Familiar 

i Comunitària 

Dra. Rosa Villafafila Ferrero 

Referent del Departament de Salut  

Subcomissió d’Infermeria Lia Tamar Sánchez Salido (Presidenta) 

Conxi Domínguez Suria (Tutora) 

Secretària de la CD Sra. Amanda Amate 

 

 

Localització Comissió de Docència 

 

La comissió de Docència està situada a la planta 2 de l’edifici tecnicoquirúrgic, al 

mòdul D (verd). 

Horari oficina: dies laborables, de 8:00 a 15:00 hores. 

Telèfon: extensions 7651 i 8482 

Email: docència@bellvitgehospital.cat 
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