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(Document actualitzat setembre 2022) 
 

 
Concepte  

 
Les Comissions de Docència son els òrgans col·legiats als que els hi correspon 
la organització i la gestió de les activitats relacionades amb la formació 
d’especialistes que es porten a terme al centre o unitat docent.  Per tant, 
exerceixen les seves competències a tots els dispositius docents, assistencials, 
de recerca i d’altres implicats en la formació d’especialistes en el seu àmbit 
d’actuació. 
 
Es defineix la unitat docent com el conjunt de recursos personals i materials, 
pertanyents als dispositius assistencials, docents, de recerca o de qualsevol 
altre caràcter que, amb independència de la seva titularitat, es considerin 
necessaris per impartir formació reglada en especialitats en Ciències de la 
Salut pel sistema de residència, d’acord amb lo establert als programes oficials 
de les diferents especialitats. 
 
 
Funcions de la CD 

 Ve regulada per l’ordre de 22 de juny de 1995, del Ministeri de la Presidència 
(BOE núm. 155).  

 
L’organització i la gestió de les activitats de formació dels especialistes que es 
portin a terme en els diferents centres que integren la Unitat Docent. 
 
La supervisió de l’aplicació pràctica de la formació i de la seva integració en 
l’activitat assistencial, ordinària i d’urgències dels centres.  
 
La programació anual de les activitats de formació especialitzada de la unitat 
docent i l’establiment dels plans individuals per cada especialista en formació, 
d’acord amb el programa oficial de l’especialitat aprovat pel Ministeri 
d’Educació i Ciència. 
 
El control del compliment dels objectius del programa de formació. 
 
L’acreditació i organització de programes de formació de tutors. 
 
L’aprovació de les rotacions externes de residents propis i internes de residents 
d’altres unitats. 
 
L’aprovació d’estades formatives de professionals fora del període 
d’especialització vetllant perquè no interfereixin amb la formació especialitzada. 
  
La proposta a la Gerència o Direcció d’atenció primària d’objectius docents. 



 

La elaboració de la Memòria anual.  
 
L’informe a la Gerència d’atenció primària sobre l’oferta anual de places de 
formació especialitzada. 
 
Les relacions, a través del coordinador de la Unitat Docent, amb la Xarxa de 
Comissions de Docència i Assessores. 
 
L’emissió d’informes a les autoritats administratives, quan l’apreciï la possible 
infracció de les disposicions vigents sobre formació especialitzada.  
 
La realització dels informes que siguin sol·licitats per Conselleria de Salut o 
pels Ministeris de Sanitat o d’Educació. 
 
La sol·licitud d’auditories docents al centre, quan les circumstàncies això ho 
demanin. 
 
 
Composició de la Comissió de Docència 
 
a. El president. Cap d’estudis de la UD 
b. Els vocals: 
1) 1 representant dels tutors de cada centre (poden ser els coordinadors  

docents dels centres i/o els coordinadors/directors dels equips d’atenció 
primària, es poden incorporar altres figures en funció dels temes a tractar. 

2) 1 representant dels metges residents , 1 per cada any de formació. 
3) El tutor hospitalari. 
4) El tècnic de salut. 
5) Un vocal designat pels òrgans de la direcció assistencial. 
6) Un representant del Departament de Salut designat per la CCAA, l’òrgan 

competent en matèria de FSE. 
El secretari/a amb veu però, sense vot. 
El vicepresident, que substituirà al president en cas d’absència , malaltia o 
vacant , serà designat per acord adoptat per la majoria absoluta de la  CD. 
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.  
 
 
Reglament de la Comissió de docència ( CD) 
 
Els membres de la comissió de docència son elegits entre tots els tutors que 
composen la unitat docent, se’ls demana una experiència mínima de 2 anys 
com a tutor,  representat dels residents escollit entre ells i la resta de membres 
segons la normativa vigent. 
La figura del president la ocupa el cap d’estudis i la figura del vicepresident 
amb nomenament. 
La comissió de docència es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral, 
amb  convocatòria i ordre del dia  escrits i amb registre  en actes dels 
assumptes tractats. 
 



 

La cap d’estudis de la unitat  assumeix les funcions que li són atribuïdes en el 
Programa de Medicina Familiar i Comunitària, actuant com a element executiu 
de la Comissió  de Docència. 
 
Els membres de la CD tindran el nomenament per 4 anys, transcorregut aquest 
període podran deixar el càrrec o si no hi ha nous candidats podran continuar. 
 
Els membres de la CD que durant 3,4 convocatòries no es presentin sense 
justificació seran exclosos de la comissió, escollint un altre al seu lloc. 
 
 
Membres de la comissió de docència 
 
Cap d’estudis de la UD  
Tècnic/a de Salut de la UD 
Director/a del SAP Terres de l’Ebre 
Cap d’estudis de la UD HTVC 
Director/a EAP Tortosa Est  
Director/a EAP Deltebre 
Director/a EAP Tortosa Oest 
Director/a EAP Amposta 
Tutor/a Hospitalari / HTVC 
Tutor/a CAP El Temple 
Tutor/a CAP Deltebre 
Tutor/a CAP Baix Ebre i CAP Roquetes 
Tutor/a CAP Amposta 
Representant MIR 1r any 
Representant MIR 2n any 
Representant MIR 3r any 
Representant MIR 4r any 
Secretari/a Unitat Docent  
 
 
 
 

 


