PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ AMB ACTIVITATS DOCENTS o
D’INVESTIGACIÓ DELS PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITAL de CAMPDEVÀNOL

La Fundació Privada Hospital de Campdevànol (des d’ara “Hospital”), com a entitat
sanitària que promou el coneixement i l’aplicació del mateix, potència que els
professionals de la institució puguin portar a terme activitats docents i d’investigació, tant
internament com externament, amb centres docents com les universitats o altres
institucions docents o de recerca.
En alguns casos però, aquesta activitat docent o d’investigació entra en col·lisió amb la
jornada laboral del professional dintre de l’Hospital.
Quan parlem de col·lisió horària fem referència a la jornada lectiva no a la jornada que
els centres docents computen com a preparació de l’activitat docent. En aquests casos
per compaginar el bon funcionament del serveis assistencials de l’Hospital i l’activitat
docent que el professional realitza fora de la institució es concreten tres modalitats
d’abordar aquesta situació.


El professional té un col·lisió horària del 100% i opta per recuperar la jornada que
deixa de fer a l’Hospital dintre de l’any, amb una planificació dels dies i l’activitat
que realitza en aquests dies.
o En aquest cas, si els professionals que fan docència ho fan a la UVIC, el
pagament de la docència, que es realitza via l’Hospital, s’abona en la seva
totalitat.
o En el cas que els professionals facin la docència amb altres universitats o
centres docents diferents a la UVIC, rebran del seu centre docent el
pagament de l’activitat docent.



El professional té un col·lisió horària del 100% i opta per recuperar el 50% de la
jornada que deixa de fer a l’Hospital dintre de l’any, amb una planificació dels dies
i l’activitat que realitza en aquests dies.
o En aquest cas, si els professionals que fan docència ho fan a la UVIC, del
pagament de la docència, l’Hospital es queda la part proporcional que el
professional no recupera de la jornada, tenint en compte el preu hora
estàndard (RAF de taules de conveni) segons la categoria del
professional. L’altre part es paga al docent. Els diners es destinaran a
cobertura de l’activitat que deixa de fer el professional.
o En el cas que els professionals facin la docència amb altres universitats o
centres docents diferents a la UVIC es procedirà a reduir la jornada en la
part proporcional que deixin de realitzar a l’Hospital.
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El professional té un col·lisió horària del 100% i opta per no recuperar la jornada
que deixa de fer a l’Hospital.
o En aquest cas, si els professionals que fan docència ho fan a la UVIC, del
pagament de la docència, l’Hospital es queda la part que el professional
no recupera de la jornada, tenint en compte el preu hora estàndard (RAF
de taules de conveni) segons la categoria del professional. Si d’aquest
càlcul queda part per abonar s’abonarà al professional docent. Els diners
es destinaran a cobertura de l’activitat que deixa de fer el professional.
o En el cas que els professionals facin la docència amb altres universitats o
centres docents diferents a la UVIC es procedirà a reduir la jornada en la
part que deixin de realitzar a l’Hospital.
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