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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova la 
definició de les unitats docents hospitalàries, les funcions, la infraestructura, 
la dependència orgànica i la coordinació dels espais dedicats a l’activitat 
acadèmica de docència i recerca que s’hi desenvolupa

Unitats docents hospitalàries

Preàmbul

l’ensenyament de Medicina a la Universitat rovira i Virgili data de l’any 1977. s’imparteix a la Facultat 
de Medicina i ciències de la salut de reus, la qual és operativa des de 1981, primer com a delegació de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, a partir de la llei 36/1991, de 30 de desembre, de 
creació de la Universitat Rovira i Virgili, com a centre propi d’aquesta Universitat. A l’edifici de la Facultat 
de reus s’imparteixen les classes teòriques i pràctiques preclíniques. en el període clínic els estudiants han 
estat distribuïts tradicionalment per a les pràctiques  entre els hospitals universitaris de sant Joan i de Joan 
XXiii, l’institut pere Mata (ipM) pel que fa a la psiquiatria, i els hospitals associats sant pau i santa tecla de 
tarragona, pius hospital de Valls i Verge de la cinta de tortosa. a més, la Facultat de Medicina i ciències 
de la salut de reus ha estat pionera en la incorporació de la xarxa extrahospitalària a la docència de grau, 
ja que diversos especialistes d’aquestes àrees són professors de la Facultat i els estudiants acudeixen a fer 
pràctiques als centres d’atenció primària (CAP) del nostre entorn i fins i tot alguns  tenen la denominació de 
cap universitaris, sempre que reuneixin els requisits necessaris.

Quan es va canviar el pla d’estudis l’any 1993, el qual posava l’accent en l’ensenyament pràctic que, en 
el cas del segon cicle o cicle clínic, arribava a una proporció del 70% del contingut lectiu, es van crear les 
unitats docents de l’hospital Universitari de sant Joan i de l’hospital Universitari de Joan XXiii, aprovades 
per consell de Govern del 8 de juliol de 1998.

al llarg dels anys la Facultat de Medicina i ciències de la salut ha incrementat l’oferta docent amb els 
ensenyaments de Fisioteràpia i nutrició humana i dietètica, així com amb diversos màsters i cursos d’es-
pecialització universitària, els quals sempre han posat l’accent en l’ensenyament pràctic. 

en aquest moment, per tal de garantir la docència pràctica en l’àmbit de la psiquiatria i la psicologia 
dels ensenyaments universitaris de grau i postgrau, es preveu sotmetre a l’aprovació del consell de Govern 
una nova unitat docent a l’hospital psiquiàtric Universitari institut pere Mata.

les relacions entre la Universitat i les institucions sanitàries titulars dels hospitals i cap universitaris es 
regulen mitjançant els concerts previstos a l’article 1 del reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual 
s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.

les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries són les que 
s’exposen a continuació:

1. Docents:

a) promoure la màxima utilització dels recursos sanitaris hospitalaris i extrahospitalaris, humans i mate-
rials per a la docència universitària dels diversos ensenyaments sanitàries en l’àmbit del grau i del postgrau, 
afavorint-ne l’actualització i la seva contínua millora de qualitat.

la col·laboració s’establirà per a la formació clínica i sanitària dels alumnes de qualsevol dels tres cicles 
universitaris i estudis de postgrau en aquelles titulacions o matèries relacionades amb les ciències de la 
salut. en el cas d’estudis de tercer cicle, aquesta formació s’estén a la metodologia ia les tècniques de la 
investigació sanitària. 

b) Cooperar en el manteniment de la qualificació dels professionals de la salut alalt nivell més alt, te-
nint-ne cura de l’actualització i reciclatge, i afavorint la seva incorporació a la docència universitària. 

2. Assistencials 

a) cooperar perquè les investigacions i ensenyaments universitaris en Medicina, infermeria, Farmàcia i 
altres professions sanitàries puguin ser utilitzades per a la millora constant de l’atenció sanitària. 

b) preveure que coincideixin la major qualitat assistencial amb la consideració d’hospital universitari o 
associat a la universitat, dins del sistema de sectorialització i regionalització de l’assistència sanitària. 

3. De recerca 

a) potenciar la recerca en les ciències de la salut, coordinant les activitats de les universitats amb les de 
les institucions sanitàries, per a una millor utilització dels recursos humans i materials. 
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b) afavorir el desenvolupament dels departaments universitaris en les àrees de la salut, potenciant la 
seva coordinació amb les unitats de recerca dels hospitals i estimulant les vocacions investigadores.”

Per tot el que s’ha exposat fins ara, esdevé necessari definir la unitat docent, i les funcions, la infraes-
tructura, la dependència orgànica i la coordinació dels espais dedicats a l’activitat acadèmica de docència 
i recerca que s’hi desenvolupa. 

Article 1. Definició

la unitat docent hospitalària és una extensió d’un centre universitari de l’àmbit de les ciències de la 
salut, ubicada als espais d’un centre hospitalari, els quals han estat cedits en ús a la Universitat per al de-
senvolupament de l’activitat acadèmica de docència i recerca en l’àmbit sanitari.

Article 2. funcions 

són funcions de les unitats docents:

impartir l’ensenyament pràctic clínic que designi la facultat i el departament universitari cor-a) 
responent.

impartir l’ensenyament teòric que designi la facultat i el departament universitari correspo-b) 
nent.

organitzar l’acolliment i l’estada dels estudiants al centre hospitalari.c) 

Garantir que s’acompleixin els horaris i les activitats dissenyades per la facultat i els departa-d) 
ments universitaris segons les seves competències.

afavorir la coordinació entre les unitats de recerca hospitalària i els departaments universitaris.e) 

Article 3. infrAestructurA

3.1 l’hospital cedeix els espais per a la unitat docent hospitalària d’acord amb els criteris establerts per 
la Universitat i n’assumeix el manteniment i els subministraments (neteja, vigilància, electricitat, aigua, gas, 
xarxa de veus i dades, etc.). 

3.2 els espais mínims requerits per a una unitat docent hospitalària són:

àmbit docent: aules de docència, aula d’informàtica, sala d’estudi, laboratori d’habilitats, a) 
biblioteca, vestuari, sala de descans i qualsevol altre espai necessari per al desenvolupament 
correcte de l’activitat que s’hi du a terme. 

àmbit de recerca: laboratoris polivalents per a l’estudi b) in vivo i in vitro, sales de treball col-
lectives i individuals, i àrees de suport. en qualsevol cas, cal preveure-hi un mínim de 30m2 
per a cada docent amb vinculació a l’hospital.

àmbit de gestió: espais d’administració, despatx de la persona que coordini la unitat docent, c) 
sala de reunions i zones de treball. 

3.3 la Universitat assumeix l’equipament dels espais docents.

3.4 els equipaments de recerca van a càrrec de les convocatòries competitives.

Article 4. DePenDènciA orgànicA

4.1 Àmbit docent

l’àmbit docent de la unitat docent hospitalària depèn dels responsables dels centres de la Universitat 
que tenen adscrits ensenyaments en l’àmbit de ciències de la salut que hi desenvolupen activitats docents. 
per tant, els centres de la universitat que tenen adscrits ensenyaments en l’àmbit de ciències de la salut que 
hi desenvolupen activitats docents han de proporcionar els recursos materials necessaris per al funciona-
ment correcte dels àmbits de docència i de gestió a partir dels recursos que hagin estat assignats als centres 
per la Universitat.

4.2 Àmbit de recerca

l’àmbit de recerca de la unitat docent hospitalària depèn dels departaments universitaris el professorat 
dels quals hi desenvolupi l’activitat investigadora. per tant, els departaments universitaris el professorat dels 
quals hi desenvolupi l’activitat investigadora proporcionen els recursos materials necessaris per al funcio-
nament correcte dels espais de recerca. 
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Article 5. coorDinAció De lA unitAt Docent

5. cada unitat docent és coordinada per una persona, que ha garantir el compliment de les funcions 
assignades a la unitat docent i vetllar pel funcionament correcte dels espais cedits en ús per l’hospital a la 
Universitat. 

5.2 la persona que coordina la unitat docent ha de ser un docent amb vinculació permanent a la Uni-
versitat que ocupi una plaça vinculada al centre hospitalari.  

5.3 la persona que coordina la unitat docent ha de ser proposada pel degà o degana de la Facultat de 
ciències de la salut, després d’un acord previ amb el gerent de l’hospital, i l’ha de nomenar el rector o 
rectora. les funcions de la persona coordinadora d’unitat docent són compatibles amb l’exercici de qual-
sevol càrrec de gestió. 

5.4 la persona que coordina la unitat docent pot assistir, amb veu i sense vot, a les reunions de la co-
missió Mixta prevista en el concert hospitalari entre la Universitat i el centre hospitalari, sempre que ho 
requereixin els temes que s’hi hagin de tractar. 

DisPosició DerogAtòriA

Queda sense efecte l’acord del consell de Govern de data 8 de juliol de 1998, pel qual s’aproven les 
unitats docents de la Facultat de Medicina i ciències de la salut i la regulació.


