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INCORPORACIÓ NOUS RESIDENTS 2019
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’ÀREA DE GESTIÓ DE LA DpP

(El termini per presentar la documentació és del 6 de maig al 17 de maig de 2019, si no pots

vindre en aquestes dates, envia’ns un mail per comunicar-ho a GESTIO-DPP@clinic.cat)

•

Fotocòpia DNI / NIE.

•

Fotocòpia Número Seguretat Social com a Titular no Beneficiari. Si no es disposa com a
titular s’ha de demanar a l’adreça que et detallem a continuació:
Tresoreria General de la Seguretat Social
C/ Arc del Teatre, 63-65, 08001 Barcelona

•

Document de dades personals (Annex 1 Fitxa de Dades Personals).

•

Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat/graduat o rebut de pagament de les taxes
acadèmiques amb diligència de la Universitat i de l’Homologació o reconeixement
d’aquest per part del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

•

Notificació original de l’assignació de la plaça signada per l’interessat.

•

Fotocòpia del carnet o resguard de la col·legiació corresponent a la província de
Barcelona.
NOTA PER A RESIDENTS MIRs: A l’anar al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Passeig de
la Bonanova,Nº47, demanar el carnet de col·legiat amb certificat digital.
LA RESTA DE RESIDENTS: Cada resident ha d’anar a col·legiar-se al Col·legi corresponent
(Infermeria, Farmacèutics, Físics, etc)

•

Compte bancari. Fotocòpia cartilla o document de dades bancàries (Annex 2 Domiciliació
Bancària).

•

Comunicació de dades per l’IRPF (Annex 3 Model 145).

•
•

Document de sol·licitud d’examen de salut (Annex 4 Examen de Salut Laboral).
Certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals del Ministerio de Justicia.
Tant els residents de nacionalitat espanyols com estrangers hauran de presentar-ho.
Com s’ha de tramitar:
 Per via electrònica en la Seu Electrònica del Ministerio de Justicia:
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registrocentral
 De forma presencial a:


En les Gerències Territorials del Ministerio de Justicia,
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direccionestelefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales

següents:
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En els Registres de les Delegacions de Govern en les Comunitats Autònomes i
les Subdelegacions de Govern de les Províncies que col·laboren en la
recepció i tramitació dels certificats.
LA SOL·LICITUD PRESENCIAL POT EXPERIMENTAR DEMORES.

Els adjudicataris extracomunitaris o ciutadans extracomunitaris amb una segona nacionalitat
comunitària (sigui o no espanyola), haurà de presentar en el Hospital en el que hagi obtingut
plaça:
 El certificat negatiu que emet el Registre Central de Delinqüents Sexuals d’Espanya o
el modelo d’autorització degudament signat.
 Un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen i d’on és nacional, traduït i
legalitzat d’acord amb els Convenis internacionals existents, respecte dels delictes als
que es refereix l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996.
Si el dia de pressa de possessió no disposa d’aquest certificat haurà de presentar-lo a l’Àrea
de Gestió de la Direcció per a les Persones de l’Hospital Clínic de Barcelona, en un termini
màxim de 3 mesos.

•

Document de pròrroga d’incorporació: En el cas que no et puguis incorporar en el termini
establert, s’ha de sol·licitar la pròrroga d’incorporació a l’Àrea de Gestió, abans de la
data d’inici establerta al BOE, aportant la documentació que acrediti el motiu per el qual
es sol·licita. En el cas de no notificar-lo amb l’antelació senyalada, s’entendrà que es
renúncia tàcitament a la plaça adjudicada de resident.

