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Personal resident de nova incorporació 
 
Documentació a presentar a la Unitat de Recursos Humans (abans del dia de pressa de 
possessió) 
 
 

- Full de dades personals  (adjuntem model) 
- Fotografia recent (2) 
- Model 145 IRPF  (adjuntem model) 
- Full de dades bancàries  (adjuntem model) 
- Títol (homologat en cas de ciutadans estrangers) (original i còpia per compulsar) 
- Carnet de col·legiat o justificant d’inscripció al Col·legi Oficial de Metges  (original i 

còpia per compulsar) 
- Justificant d’adjudicació de plaça (Ministerio de Sanidad) (original i còpia per 

compulsar) 
- Declaració jurada delictes sexual / Autorització ICS 
- Document d’identitat :  (original i còpia per compulsar) 

 Ciutadans espanyols :  DNI 

 Ciutadans de la Unió europea :  Document d’identitat del seu país o passaport 
i certificat d’inscripció al Registre de ciutadà de la Unió (Registro central de 
extranjeros de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil )  

 Ciutadans extracomunitaris :  
 
 Permiso de residencia y trabajo 

o 
 Permiso de estudiante 

 
- Certificat del registre central de delinqüents sexuals:  

 

 Si són espanyols, ciutadans de la Unió europea o ciutadans extracomunitaris 
amb certificat de residència i treball a Espanya han d’acreditar que no han 
comès delictes sexuals amb el certificat del registre central de delinqüents 
sexuals d’aquí Espanya.  
El link on hi ha tota la informació  : 
 

Certificado de Antecedentes Penales - Trámites - Sede Electrónica 
 

 Si són ciutadans extracomunitaris que no tenen certificat de residència i treball 
ha d’acreditar que no ha comès delictes sexuals mitjançant el document que 
estigui en vigor en el seu país: certificat de bona conducta, de penals... (s’han 
d’adreçar a la delegació consular del seu país) 

 
Donat que la gestió dels certificats del registre central de delinqüents sexuals pot trigar, 
seria convenient que, en el moment de la signatura del contracte o la pròrroga del 
contracte, acreditin haver realitzat la sol·licitud del certificat i es comprometin a 
aportar-lo en el termini de 2 mesos. 

 
 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-antecedentes#infGeneral

