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ANNEX II 
ANEXO II

INFORME SOBRE ESTADES FORMATIVES D'ESTRANGERS 
INFORME SOBRE ESTANCIAS FORMATIVAS DE 

EXTRANJEROS

A DADES DE L'ESTADA FORMATIVA DE L'INTERESSAT  
DATOS DE LA ESTANCIA FORMATIVA DEL INTERESADO

DATES SOL·LICITADES / FECHAS SOLICITADAS

LLICENCIAT-DIPLOMAT EN / LICENCIADO-DIPLOMADO EN

PRESTA SERVICIS A  / PRESTA SERVICIOS EN ACTIVITAT DESENVOLUPADA / ACTIVIDAD DESARROLLADA

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

ACTIVITAT SOL·LICITADA / ACTIVIDAD SOLICITADA

COGNOMS I NOM DE L'INTERESSAT / APELLIDOS Y NOMBRE DEL INTERESADO DNI / NIE / PASSAPORT 
DNI / NIE / PASAPORTE

SERVICI SOL·LICITAT / SERVICIO SOLICITADO

B DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO

COGNOMS I NOM DEL GERENT O DIRECTOR / APELLIDOS Y NOMBRE DEL GERENTE O DIRECTOR

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) POBLACIÓN / POBLACIÓ PROVÍNCIA / PROVINCIA

El sotasignat, en qualitat de Gerent/director del centre, de conformitat amb el que preveu l'article 30 del Reial Decret 183/2008 de 8 de febrer, pel 
qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària 
especialitzada, en relació amb la sol·licitud d'estada formativa de l'interessat, COMUNICA a l'òrgan de la Conselleria de Sanitat amb competència 
en matèria de formació especialitzada en la Comunitat Valenciana, que la Comissió de Docència ha informat amb el caràcter referenciat en este 
apartat D la sol·licitud d'estada formativa de l'interessat, acompanyant a este efecte escrit del president de la Comissió de Docència certificant-ho 
  
El abajo firmante, en calidad de Gerente/Director del centro, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008 de 8 de 
febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de 
formación sanitaria especializada, en relación con la solicitud de estancia formativa del interesado, COMUNICA al órgano de la Consellería de 
Sanitat con competencia en materia de formación especializada en la Comunitat Valenciana, que la Comisión de Docencia ha informado con el 
carácter referenciado en este apartado D la solicitud de estancia formativa del interesado, acompañando al efecto escrito del Presidente de la 
Comisión de Docencia certificándolo

, d del

Firma:

El Gerent o Director / El Gerente o Director

Desfavorable 
Desfavorable

Favorable 
Favorable

Inform amb caràcter: 
Informe con carácter:

C INFORME COMISSIÓ DOCÈNCIA / INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA

, d del

Firma:

President Comissió Docència / Presidente Comisión Docencia

La comissió de docència emet informe amb el caràcter referenciat en aquest mateix apartat C, la sol·licitud d'estada formativa per a l'interessat, tot 
això de conformitat amb el que establix l'article 30.12é del Reial Decret 183/2008 de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les 
especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzat. 
  
La comisión de docencia emite informe con el carácter referenciado en este mismo apartado C, la solicitud de estancia formativa para el 
interesado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1.2º del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan 
y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializado.

Favorable 
Favorable
Desfavorable 
Desfavorable

Informe amb caràcter: 
Informe con carácter:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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ANEXO II
A
DADES DE L'ESTADA FORMATIVA DE L'INTERESSAT 
DATOS DE LA ESTANCIA FORMATIVA DEL INTERESADO
B
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
El sotasignat, en qualitat de Gerent/director del centre, de conformitat amb el que preveu l'article 30 del Reial Decret 183/2008 de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, en relació amb la sol·licitud d'estada formativa de l'interessat, COMUNICA a l'òrgan de la Conselleria de Sanitat amb competència en matèria de formació especialitzada en la Comunitat Valenciana, que la Comissió de Docència ha informat amb el caràcter referenciat en este apartat D la sol·licitud d'estada formativa de l'interessat, acompanyant a este efecte escrit del president de la Comissió de Docència certificant-ho
 
El abajo firmante, en calidad de Gerente/Director del centro, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, en relación con la solicitud de estancia formativa del interesado, COMUNICA al órgano de la Consellería de Sanitat con competencia en materia de formación especializada en la Comunitat Valenciana, que la Comisión de Docencia ha informado con el carácter referenciado en este apartado D la solicitud de estancia formativa del interesado, acompañando al efecto escrito del Presidente de la Comisión de Docencia certificándolo
,
d
del
Firma:
El Gerent o Director / El Gerente o Director
Inform amb caràcter:
Informe con carácter:
C
INFORME COMISSIÓ DOCÈNCIA / INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA
,
d
del
Firma:
President Comissió Docència / Presidente Comisión Docencia
La comissió de docència emet informe amb el caràcter referenciat en aquest mateix apartat C, la sol·licitud d'estada formativa per a l'interessat, tot això de conformitat amb el que establix l'article 30.12é del Reial Decret 183/2008 de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzat.
 
La comisión de docencia emite informe con el carácter referenciado en este mismo apartado C, la solicitud de estancia formativa para el interesado, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 30.1.2º del Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializado.
Informe amb caràcter:
Informe con carácter:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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