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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
I LA UNIVERSITAT CEU CARDENAL HERRERA, EN L'ÀMBIT DE LA 
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PEL QUAL S'ORDENEN LES PRÀCTIQUES 
CLÍNIQUES CURRICULARS OBLIGATÒRIES DELS ESTUDIANTS DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT EN LES INSTITUCIONS SANITÀRIES 
DEPENENTS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA. 

 

 

València, 28 d’octubre de 2016 

 

 

                                    REUNITS 
 
D'una part, Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífic de la Universitat 

de València, en nom i representació de la mateixa, amb domicili en l'Av. Blasco 
Ibáñez, 13, 46010 de València, en exercici de les competències que a aquest 
efecte li reconeix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, 
els Estatuts d'aquesta Universitat, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de 
juliol, del Consell de la Generalitat (DOCV 3-8-2004) i el Decret 45/2014, de 28 
de març, relatiu al seu nomenament. 
 

I, d'una altra, Rosa Visiedo Claverol, Rectora Magnífica de la Universitat CEU 
Cardenal Herrera, major d'edat i a l'efecte del present amb domicili a Montcada 
(València), Avinguda del Seminari s/n amb Codi Postal 46113 i NIF 35.037.339-
J. Actua en nom i representació de la Fundació Universitària Sant Pablo-CEU, 
entitat titular de la Universitat CEU Cardenal Herrera amb CIF G-28423275, 
domiciliada a l'efecte del present conveni a Montcada (València), Avinguda del 
Seminari s/n amb Codi Postal 46113. Es troba facultada per a aquest acte en 
virtut del poder atorgat davant el Notari de Madrid, don Álvaro Lucini Mateo el 
dia 26 d'octubre de 2011 sota el número 2181 del seu protocol. 

Reconeixent-se mútuament capacitat jurídica suficient, subscriuen el present 
document i, a aquest efecte 
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MANIFIESTEN 

Que les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, conscients de la necessitat d'ordenar les 
pràctiques clíniques curriculars obligatòries dels estudiants de les titulacions de 
Ciències de la Salut de les universitats privades que no puguen realitzar les 
seues pràctiques en centres hospitalaris i sanitaris privats o de gestió 
concertada, han signat una carta de compromís amb caràcter previ a la 
formalització d'un protocol de col·laboració amb les Universitats Públiques per a 
facilitar i possibilitar la contractació per les mateixes del professorat associat 
assistencial necessari, si escau, per a cobrir la docència pràctica d'aquest 
alumnat, i que aquest professorat dispose dels mitjans adequats per a dur a 
terme la seua activitat formativa. 
 
Que, sobre la base de la carta compromís i el protocol, la Universitat de 
València i la Universitat CEU Cardenal Herrera subscriuen el present conveni de 
col·laboració per a possibilitar la mobilitat de l’alumnat d’aquesta última per a la 
realització de pràctiques clíniques curriculars obligatòries, complint amb la 
normativa vigent. 

Per tant, les parts signatàries del present conveni 

 

ACORDEN: 

PRIMERA. Objecte del conveni i àmbit d'aplicació. 
 
1.- L'objecte del present conveni és col·laborar amb les Conselleries de Sanitat 
Universal i Salut Pública, i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en 
l'ordenació del sistema universitari en la seua relació amb el sistema sanitari 
públic valencià, en l'àmbit de les pràctiques clíniques curriculars obligatòries de 
titulacions de ciències de la salut, i donar resposta a les necessitats expressades 
per les esmentades Conselleries en relació amb les pràctiques clíniques 
curriculars obligatòries dels estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut 
de la Universitat CEU Cardenal Herrera que no puguen realitzar les seues 
pràctiques en centres hospitalaris i sanitaris privats o de gestió concertada. 
 
2.- Amb aquest objecte, s’estableix un programa de mobilitat dels estudiants 
universitaris de Ciències de la Salut de la Universitat CEU Cardenal Herrera per 
a la realització d'aquestes pràctiques, en l'àmbit de la província de València.  
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3.- Aquesta regulació i ordenació de les pràctiques clíniques curriculars 
obligatòries de la Universitat CEU Cardenal Herrera no ha d'alterar ni interferir 
en el desenvolupament normal de les pràctiques curriculars d'estudiants 
universitaris de Ciències de la Salut de la Universitat de València. 
 
4.- El present conveni, que té caràcter excepcional i transitori, serà d’aplicació a 
l'alumnat matriculat per primera vegada en les respectives titulacions amb 
anterioritat al curs 2016-2017, que no tinga cabuda en el sistema sanitari privat 
i concertat. En l'Annex I, que s'actualitzarà per a cada curs acadèmic, es recull 
el nombre d'estudiants de cada titulació objecte d'aquest conveni. 
 
5.- Per a l'adequat desenvolupament del conveni, la Universitat de València 
comptarà amb personal propi, que serà professorat associat assistencial 
contractat d'entre els professionals sanitaris de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 

Aquest professorat serà l'encarregat, amb caràcter excloent, de la docència 
associada a les pràctiques clíniques curriculars obligatòries als centres i 
institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

SEGONA. De la planificació docent i assistencial. 

La Universitat CEU Cardenal Herrera, la Universitat de València, i la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, mitjançant la Sotsdirecció General de 
l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut, compartiran tota la informació que siga 
necessària per dur a terme una adequada coordinació entre la planificació 
assistencial i la planificació docent del professorat associat assistencial de la 
Universitat de València. 

TERCERA. Compromisos previs adquirits per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i per la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esports. 

1.- D'acord amb la carta de compromís esmentada, la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública posarà a disposició del professorat associat assistencial 
de ciències de la salut de la Universitat de València les instal·lacions de les 
institucions i centres sanitaris que es contemplen en l'Annex II del present 
conveni de col·laboració, per al desenvolupament dels objectius que en el 
mateix s'estableixen. 

Per a això, facilitarà així mateix els recursos humans que hagen estat objecte 
d'aprovació en la Comissió Mixta entre la Universitat de València i la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública. 
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2.- Així mateix, i d'acord amb la carta de compromís esmentada, la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport autoritzarà la contractació del 
professorat associat assistencial que, si escau, es requerisca per part de la 
Universitat de València, condició necessària per a l’execució d’aquest conveni. 

CUARTA. Obligacions de les Universitats.  

1.- Serà obligació de la Universitat de València: 

a) Organitzar la dotació del professorat associat assistencial necessari per a 
l'execució del conveni. 

b) Consultar als equips directius de les institucions i centres sanitaris la 
proposta de distribució de places del personal docent. 

c) Traslladar aquesta proposta a la Comissió Mixta entre la Universitat de 
València i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la seua 
aprovació. 

d) Impartir la docència de les pràctiques clíniques curriculars obligatòries 
mitjançant el professorat associat assistencial necessari per a la 
realització d'aquestes. 

e) Qualsevol altre que puga derivar-se de l'execució del present conveni. 

2.- Serà obligació de la Universidad CEU Cardenal Herrera: 

a) Facilitar tota la informació necessària sobre l'alumnat que ha de realitzar 
les pràctiques clíniques curriculars obligatòries a l'empara del present 
conveni (Annex I). 

b) Dotar l'alumnat del segur de responsabilitat civil imprescindible per a 
l'exercici de les activitats de formació pràctica reglada. 

c) Realitzar la compensació a la Universitat de València per tots els costos 
que genere l'execució del conveni, en la forma que determinen les parts. 

d) Qualsevol altre que puga derivar-se de l'execució del present conveni. 

QUINTA. Del Professorat Associat Assistencial de la Universitat de 
València. 

1.- Serà personal estatutari que preste la seua activitat als centres i institucions 
sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública establerts en 
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l'Annex II, que serà seleccionat per la Universitat de València, i requerirà la 
preceptiva autorització de compatibilitat. 
 
2.- Seran funcions del professorat associat assistencial la realització, supervisió, 
i avaluació de la formació pràctica als centres i institucions sanitàries en les 
quals preste serveis com a personal de la Conselleria. 

SISENA.- Del règim de l’alumnat. 

1.- L'estudiant haurà d'estar matriculat a la Universitat CEU Cardenal Herrera 
d'origen, que és la que conservarà el seu expedient, i es matricularà en la 
Universitat de València, on realitzarà les pràctiques clíniques curriculars 
obligatòries com a estudiant vinculat al present conveni de col·laboració. 
 
2.- La Universitat de València rebrà la qualificació atorgada pel professorat 
associat assistencial, emplenarà les actes, i comunicarà aquestes qualificacions 
a la Universitat CEU Cardenal Herrera. 
 
3.- Els estudiants aniran proveïts en tot moment del document d'identificació 
que els facilite la Universitat de València, quedant sotmesos al règim de 
funcionament de la institució o centre sanitari. 

SETENA. De la compensació econòmica. 

La Universitat CEU Cardenal Herrera compensarà la Universitat de València per 
la totalitat dels costos necessaris per a l'execució del conveni, que determinarà 
la Universitat de València mitjançant el corresponent instrument jurídic. 

HUITENA. Comissió de seguiment. 

Per al seguiment d'aquest conveni s'estableix una comissió paritària formada 
per 4 representants de la Universitat de València, i 4 representants de la 
Universitat CEU Cardenal Herrera, d'entre els quals serà nomenat el Secretari/a 
i el President/al, que seran de la Universitat de València. 

NOVENA. Protecció de dades. 

Les parts es comprometen a respectar el que es disposa en la legislació 
reguladora del tractament automatitzat de dades de caràcter personal, incloent 
les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de 
caràcter personal, per a garantir la confidencialitat i la integritat de la 
informació. 
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DESENA. Durada del conveni i pròrroga. 

El present conveni, que tindrà caràcter excepcional i transitori, assortirà efectes 
des del curs acadèmic 2016/2017 i mantindrà la seua vigència durant el mateix, 
prorrogant-se per acord exprés per iguals períodes, amb els límits establerts en 
l'article 49 de la Llei 40/2015, prèvia actualització dels Annexos I i II, i de forma 
condicionada a la vigència de l'activitat 

ONZENA. Causes d’extinció. 

Seran causes d’extinció del present conveni: 

a) L'acord mutu de les parts.  

b) L'incompliment manifest de les obligacions assumides per qualsevol de les 
parts. 

c) La denúncia expressa d'una de les parts, amb previ avís, com a mínim, de 
tres mesos, sense perjudici de l'establert en la clàusula desena. 

d) La desaparició de les circumstàncies que van donar origen al mateix. 

 

I per deixar-ne constància als efectes oportuns, en prova de conformitat, les 
parts signen el present document, en el lloc i data indicats. 

 

PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

 

 

 

PER LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL 
HERRERA  

Rector Esteban Morcillo Sánchez Rectora Rosa Visiedo Claverol 

 


