
1 

 

PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES 
EVES 
 

Índex 

Instruccions generals        
Model de sol·licitud  
Presentació de Sol·licituds  ¿On dirigir la sol·licitud?  

¿Com enviar la documentació? 
Criteris de Formació Continuada Acreditable  Matèries objecte d'acreditació  

Matèries que no són objecte d'acreditació  
Matèries multidisciplinàries  
Activitats tipus congrés i jornades 

Avaluació de les sol·licituds  Criteris fonamentals per a l'avaluació de les activitats de formació continuada  
Comunicació del resultat del procés d'acreditació 

Model i normes per a la certificació d'activitats acreditades     
Normes per a la publicitat d'activitats acreditades  
Logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries  
Auditoria d'activitats acreditades  
Regulació del patrocini comercial i conflicte d'interessos 
 
 
 

INSTRUCCIONS GENERALS 
El procés d'acreditació s'inicia amb la sol·licitud en model normalitzat: presencial, no presencial o mixt que ha 
de realitzar el responsable de l'entitat Proveïdora dirigint-se a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana. Els models porten annexa una declaració 
d'independència dels continguts de l'activitat 

La sol·licitud haurà de fer-se amb una antelació, com a mínim, de 2 mesos a l'inici de l'activitat. En cas de no 
complir este termini, la sol·licitud no serà admesa a tràmit. Per a les activitats presencials haurà de constar 
d'un formulari original i una còpia electrònica del formulari de sol·licitud i de qualsevol documentació 
addicional referent a l'activitat formativa proposta. Per a les activitats no presencials o mixtes, vindrà 
igualment el formulari original i 1 còpia electrònica del formulari de sol·licitud junt amb tot el material docent, 
ja siga en suport CD o atribuint a la secretària Tècnica 4 accessos d'usuari a la plataforma interactiva utilitzada 
per l'entitat proveïdora. (La còpia electrònica s'aporta en un CD per a poder remetre-la electrònicament als 
avaluadors) 

Es podrà sol·licitar l'acreditació de diverses edicions en el mateix document, en el que apareixeran reflectides 
les dates i lloc de celebració. Estes edicions hauran d'estar incloses dins de l'any natural, a partir de la data inici 
de la primera edició acreditada 

Es pot sol·licitar la reacreditació d'una activitat que haja sigut acreditada anteriorment. Per a això només cal 
remetre a la Secretaria Tècnica un escrit sol·licitant la reacreditació junt amb un formulari de sol·licitud i còpia 
del document amb els crèdits obtinguts anteriorment. 

Junt amb la sol·licitud, el proveïdor haurà d'adjuntar la documentació sobre l'activitat docent que li requerisca 
la Secretaria Tècnica (o l'òrgan competent si és el cas). 

Junt amb la sol·licitud, el proveïdor haurà d'adjuntar còpia acreditativa de la liquidació de la taxa corresponent 
(134 € per a l'exercici fiscal 2013) d'acord amb el que preveu la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana en la 
seua redacció donada per la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d'Organització de la Generalitat. Enllaç a la pàgina de formularis de taxes de la Conselleria 
d'Hisenda i Administracions Públiques on es troba el model 9897. 

La documentació complementària es remetrà amb escrit d'acompanyament, fent referència a l'activitat a què 
es referix. 

Tota informació que es reflectisca en la sol·licitud ha de ser coincident amb la utilitzada en la publicitat i en els 
materials que s'entreguen als participants de l'activitat. Si després de la seua entrada en la Secretaria Tècnica o 

http://www.chap.gva.es/web/html/portal_v.htm?nodo=Tributos_Impuestos_Declaraciones_Tasas_046_Cons
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a la seua resolució favorable d'acreditació, es produïra, per motius justificats, algun canvi que afectara les 
dades arreplegades en la sol·licitud, ha de notificar-se el més ràpidament possible a la Secretaria Tècnica. 

La sol·licitud deurà dirigir-se a la Secretaria Tècnica on radique la seu social del proveïdor. Si no està operativa 
en la seua Comunitat, haurà de dirigir-se a la del Sistema Nacional de Salut, amb seu en el Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat. 

La Secretaria Tècnica seguirà el procediment intern determinat en cada cas i procedirà en conseqüència, de 
manera que hi haurà unes activitats que poden no ser admeses a tràmit per ella i altres que envie a valorar els 
avaluadors. 

Les activitats han d'anar dirigides a les professions sanitàries incloses en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, 
d'ordenació de les professions sanitàries. Comprén a: 

Professionals de les professions titulats (Llicenciats i Diplomats)  
Professionals de l'àrea sanitària de formació professional (Grau Superior i Grau mitjà)  
Professionals de les especialitats sanitàries de Psicologia, Química, Bioquímica, Biologia i Física  
Llicenciats en Ciències i Tecnologia dels Aliments 
 
En el cas de activitats presencials s'exigirà el control d'assistència com a requisit formal imprescindible per a 
admetre a tràmit la sol·licitud. 

En les activitats no presencials han de presentar: 

Material docent emprat.  
Sistema d'avaluació dels participants  
Sistema de seguretat/accés i control dels participants 
 
No s'admeten activitats formatives presentades per entitats comercials. 
 

MODEL DE SOL·LICITUD 
Sol·licitud d'acreditació per a activitats presencials 

Sol·licitud d'acreditació per a activitats no presencials i mixtes 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Les activitats de formació continuada, presencials o no presencials, organitzades per un proveïdor amb seu 
social en la Comunitat Valenciana i realitzades en l'àmbit territorial d'eixa comunitat o en l'àmbit territorial 
d'una altra o altres comunitats, seran tramitades per la Secretaria Tècnica d'Acreditació de la Comunitat 
Valenciana. 

Les activitats de formació continuada amb format de congrés seran acreditades per la Secretaria Tècnica 
d'Acreditació de la comunitat autònoma on estiga ubicada la seu del Comité organitzador del congrés o on es 
realitze el mateix. 

Les activitats de formació continuada, presencials o no presencials, organitzades per o realitzades en centres 
pertanyents o dependents de l'Administració General de l'Estat seran acreditades per la Secretaria Tècnica 
d'Acreditació del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. 

¿On dirigir la sol·licitud? 

• En atenció als apartats anteriors, la sol·licitud ha de dirigir-se: 

Escola Valenciana d'Estudis de la Salut 
Secretaria Tècnica de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana 
Carrer Juan de Garay, 21 
46017, València 

• En el cas de les activitats competència de l'Estat descrites en els punts 3 i 4 de l'apartat anterior hauran de 
dirigir-se a: 

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat 
Secretaria Tècnica Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 

http://www.eves.san.gva.es/c/document_library/get_file?uuid=75f59abe-2fef-4aee-881b-d944bb1f2335&groupId=10128
http://www.eves.san.gva.es/c/document_library/get_file?uuid=165b8010-f17f-4265-9785-5d5d16ce029a&groupId=10128
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Passeig del Prado, 18-20 
28071 MADRID 

No s'ha de dirigir la sol·licitud a cap persona concreta del Departament. 

¿Com enviar la documentació? 

Per correu ordinari, o correu certificat, o Postal Express: 

Entrega en mà o per missatgeria: 

S'haurà de presentar la sol·licitud en: 

Registre General de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut. Planta Baixa 

Horari: de 9:00 a 15:00 h de Dilluns a Dijous i Divendres de 9:00 a 14:30 h 

(S'entregarà 1 còpia més de la documentació, en el cas de voler disposar d'una segellada pel Registre General) 

La sol·licitud també podrà ser presentada en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Davant de qualsevol aclariment o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a través de: 

Correu electrònic: acreditacion_eves@gva.es 
Telèfons: 963 86 76 01, 963 86 62 29 
Fax: 963 86 93 70 

 

CRITERIS DE FORMACIÓ CONTINUADA ACREDITABLE 
Seran activitats de formació continuada acreditables aquelles activitats d'ensenyança-aprenentatge que no 
estiguen qualificades com a formació reglada, o/i formació de grau o postgrau i especialitat. 

Els títols oficials reglats (universitaris, de centres d'educació superior o de les administracions públiques) no 
podran ser acreditats. 

A este efecte no seran admeses activitats la designació dels quals coincidisca amb denominacions com a expert 
en.., diploma en…, especialista en…, o màster en…, ni aquelles denominades com a formació bàsica en….,. 

Els mòduls que els componen es podran acreditar independentment, de mode excepcional, quan complisquen 
els requisits següents: 

El grup de participants en el mòdul no són únicament els participants en el títol oficial i reglat. 
2. La duració del mòdul no supera les 100 hores. 
3. Que s'especifique que el certificat forma part d'un programa màster o d'especialització 

A més, han d'estar dirigides a professionals sanitaris que han acabat la seua formació corresponent (de grau o 
d'especialitat). No estaran dirigides a residents en formació. 

No s'admetran activitats que presenten un programa formatiu que supere un màxim de 8 hores setmanals no 
presencials o un màxim de 8 hores diàries presencials. 

No s'acreditaran activitats de duració inferior a dos hores quan es presenten de forma aïllada. Si formen part 
d'un programa (sessions clíniques, congressos o semblants) podran acreditar-se amb l'exigència que els 
certificats d'acreditació s'expedisquen únicament als participants en un mínim de dos activitats. 

Matèries objecte d'acreditació 

Les matèries formatives objecte d'acreditació que tendixen a augmentar, mantindre i millorar la competència 
professional, de caràcter individual i voluntari, vénen autodefinides tant per l'àrea de coneixement, com per la 
població objectiu a què vaja dirigida l'activitat, no sent alienes a tal consideració les demandes tant socials com 
professionals i de les institucions proveïdores. 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,99,114,101,100,105,116,97,99,105,111,110,95,101,118,101,115,64,103,118,97,46,101,115)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,99,114,101,100,105,116,97,99,105,111,110,95,101,118,101,115,64,103,118,97,46,101,115)+'?'
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Les matèries objecte de la demanda d'acreditació s'enquadren en les següents àrees temàtiques: 

Formació continuada en Salut Pública  
Formació continuada en Investigació  
Formació continuada en Pràctica Clínica  
Formació continuada en Gestió Sanitària i Qualitat  
Formació continuada en Docència 
 
En conseqüència, les accions formatives de les àrees indicades poden ser objecte d'acreditació sempre que 
reunisquen les condicions tècniques i estàndard ja aprovades. 
 
Matèries que no són objecte d'acreditació 

Programes informàtics que no siguen d'utilització exclusiva en l'àrea sanitària.  

Sistemes d'informació que no siguen d'utilització exclusiva en l'àrea sanitària.  

Idiomes en qualsevol dels seus nivells.  

Aquelles activitats que no són específiques en ciències de la salut, com ara les referides a estrés/autocontrol i 
orientació psicològica, enfocades a autoatenció del treballador; salut laboral i prevenció de riscs quan es tracte 
d'autocures del treballador, i totes aquelles altres que constituïsquen formacions troncals o específiques de 
professions no sanitàries.  

Activitats amb continguts que no formen part de les matèries de coneixements acceptades en la comunitat 
científica o/i el Sistema Nacional de Salut.  

En cas de dubte, serà la Comissió qui decidisca si una determinada activitat pot considerar-se matèria 
acreditable o no. 

Matèries multidisciplinàries 

Es consideren activitats multidisciplinàries, les dirigides a diversos col·lectius professionals amb titulacions 
diferents. 

Seran objecte d'acreditació, sempre que reunisquen les següents característiques: 

Ser matèries de caràcter transversal, en el conjunt del programa docent, per a les professions a què es dirigix 
l'activitat (bioètica, legislació, tècniques de comunicació, qualitat, etc.). 

Matèries en què es requerisca per a l'activitat assistencial l'aprenentatge i entrenament d'accions conjuntes i 
coordinades de diverses professions sanitàries. 

En cap cas han de considerar-se multidisciplinàries activitats que tracten temes que, sent ocupació de diferents 
professions en la pràctica professional, es requerisca aconseguir distints nivells de coneixement, ni aquelles en 
què les distintes professions disposen de diferents nivells formatius de base. 

L'acreditació de l'activitat multidisciplinària serà única, garantint el mateix grau de qualitat formativa per als 
diferents col·lectius, en consideració que l'acreditació ho és de l'activitat docent i no del distint valor que tinga 
per al professional. 

Es valorarà la vinculació de l'àrea de coneixement amb l'alumnat, podent-se limitar l'acreditació a una part del 
dit alumnat si així es conclou en l'avaluació efectuada. 

Activitats tipus congrés i jornades 

Un Congrés o Jornada, és sempre una activitat única. Per a considerar-lo com a tal ha de tindre un comité 
organitzador o científic. 

El director docent de l'activitat serà el president del comité organitzador o científic de la mateixa, encara que 
pot haver-hi més directors. 
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Les hores lectives de l'activitat seran aquelles que puga realitzar una persona que assistisca durant tot l'horari 
lectiu del congrés (no la suma de les diferents activitats, incloent les simultànies, si les haguera). 

No es computaran com a hores acreditables: 

Les de descans comú a totes les activitats.  

Les d'entrega de documentació.  

Les de presentació i clausura llevat que formen part del contingut científic del congrés.  

Les dedicades a presentació de pòster i/o comunicacions.  

Els simposis satèl·lits, o qualsevol altra activitat, que no forme part del programa científic assumit per 
l'organització.  

Qualssevol altres no emprades en activitats científiques o que, inclús estant en horari lectiu, no són visades pel 
comité científic. 

El nombre d'alumnes que ha de consignar-se serà el màxim que es pot admetre o que s'espera que acudisca al 
congrés o jornada. 

Les dates d'inici i finalització seran les de començament i finalització del congrés o jornada. 

El mètode per al control d'assistència haurà d'estar detallat i ser realitzable. S'exigix que el control permeta 
diferenciar a quines activitats assistix una determinada persona, no sols el temps de permanència d'esta en les 
instal·lacions del congrés. Este punt és condició indispensable per a considerar la sol·licitud. 

La sol·licitud general de l'activitat haurà de fer constar els objectius generals del congrés. Els objectius 
específics hauran de vindre detallats en les diferents activitats de què consta i per a les que se sol·licita 
acreditació. 

El calendari i programa del congrés, vindrà prou detallat, fent constar, si és el cas, per a cada activitat docent: 
quan es realitza, els objectius docents que perseguix, el seu contingut, a quantes persones es dirigix, nom dels 
professors/ponents i la forma d'avaluació o l'absència d'ella. Només es consideraran per a avaluació i 
adjudicació de crèdits, si és el cas, aquelles activitats incloses ací i prou explicades. 

En l'apartat de "Recursos Humans" es detallarà breument els currículums dels ponents. El comité organitzador 
i el científic, hauran d'explicitar-se també, i encara que la seua composició dependrà de les peculiaritats de 
l'entitat organitzadora, ambdós comités, hauran de tindre, almenys, un president, un secretari i diversos 
vocals. 

Ha de vindre correctament explicitat: els recursos materials que van a utilitzar-se en l'exercici de l'activitat, el 
mètode de selecció dels assistents al congrés, la pertinència de l'activitat i el resum de la metodologia docent. 
A més haurà de vindre explicitat expressament els mitjans disponibles per a processar els registres 
d'assistència i emissió de certificats personalitzats de cada congressista amb les seues dades d'identitat, 
activitats realitzades i crèdits obtinguts per la seua participació. 

El responsable de l'entitat organitzadora del congrés haurà d'omplir i firmar el "Compromís d'Independència" 
relatiu a les activitats per a les que se sol·licita acreditació en el congrés. 

Els tallers o activitats que es realitzen dins de l'horari del congrés, o fora d'ell, i que tinguen una inscripció 
específica, diferent de la del congrés, seran considerades activitats independents i hauran de sol·licitar 
acreditació individual, com qualsevol altra activitat de formació continuada. 

La certificació dels crèdits de les jornades o congressos es farà de la manera següent: 

Jornades o Congressos que no tenen accions formatives simultànies en el temps: se certificaran igual que si 
fóra una altra activitat docent qualsevol. El proveïdor exigirà, en funció de la seua duració, un 100% o 90% 
d'assistència i certificarà els crèdits totals concedits.  
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Jornades o Congressos amb accions formatives simultànies: la Secretaria Tècnica comunicarà al proveïdor, a 
més del nombre de crèdits total de l'activitat, els crèdits obtinguts per cada acció formativa del congrés. 
L'entitat proveïdora haurà de certificar a cada congressista la seua assistència als diferents esdeveniments 
acreditats del congrés, amb un sol document en què constaran les activitats realitzades per ell, amb els seus 
crèdits. El nombre de crèdits màxim concedit al congrés només podrà entregar-se a aquelles persones que 
hagen assistit en la seua totalitat al mateix. 

AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
Si la sol·licitud s'ajusta als requeriments, la documentació completa serà remesa per la Secretaria Tècnica a tres 
avaluadors independents. Les sol·licituds s'avaluaran tenint com a base els criteris mínims establits per la 
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. 

Els avaluadors valoraran l'activitat de forma independent, basant-se en els seus coneixements tècnics, atorgant 
una puntuació d'acord amb els criteris qualitatius aprovats per la Comissió del Sistema Nacional de Salut, 
remetent la dita avaluació qualitativa a la Secretaria Tècnica. 

Els professionals encarregats de l'avaluació per a l'acreditació d'activitats de formació continuada són 
professionals sanitaris experts en docència i formació continuada. 

Tenen com a missió valorar les sol·licituds d'acreditació i assignar-los una puntuació en funció dels criteris 
qualitatius que la Comissió Nacional de Formació Continuada ha aprovat. Són l'element "tècnic" sobre el qual 
descansa el sistema d'acreditació. 

Han d'estar formats específicament en l'avaluació d'activitats de formació continuada del sistema acreditador. 

Els seus informes sobre l'acreditació d'una determinada activitat són tramitats per la Secretaria Tècnica per a la 
seua aprovació definitiva pels òrgans competents per a l'acreditació. 

La Secretaria Tècnica inclourà la qualificació atorgada per cada avaluador en l'aplicació informàtica del sistema 
que calcularà automàticament la puntuació assignada a l'activitat. Segons la qualificació dels avaluadors, 
l'activitat resultarà acreditada o no acreditada. 

Si les puntuacions que assignen els avaluadors a l'activitat són molt disperses entre si, la Secretaria Tècnica 
tornarà a enviar la sol·licitud d'acreditació de la dita activitat a altres dos avaluadors i inclourà totes les 
puntuacions en l'aplicació per a obtindre la qualificació definitiva. 

Criteris fonamentals per a l'avaluació de les activitats de formació continuada 

Component qualitatiu 

Ha de basar-se fonamentalment en els criteris següents: 

Objectius de l'Activitat Formativa 

L'activitat sotmesa a acreditació ha d'estar prou explicada en els seus objectius, distingint els Objectius 
Generals i els Objectius Específics. 

Els primers fan referència a l'objectiu educatiu en el seu sentit més ampli i els segons a la seua formulació en 
térmens de quina àrea de la formació continuada es considera prioritària (adquisició d'habilitats o destreses 
concretes, adquisició o millora d'actituds, etc.). 

Este aspecte és extremadament important per a valorar adequadament alguns dels punts que més avant 
considerem. 

Organització i Logística 

Ha d'incloure la descripció el més precisa possible del programa docent, el professorat, els recursos humans 
addicionals, els recursos materials, el calendari, els criteris de selecció de participants i l'adequació entre la 
duració de l'activitat i els objectius. 

Pertinència de l'Activitat 
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El contingut de l'activitat en qüestió ha de respondre a algun tipus de necessitat o demanda prou explicitada i 
justificada. 

Metodologia Docent 

Resulta, important valorar en cada ocasió: el grau d'adequació de la metodologia als objectius perseguits i als 
recursos disponibles, i el grau d'interacció entre els participants i els docents. 

Avaluació 

És molt important que quede especificada la utilització o no d'algun tipus d'avaluació, ja siga dels participants, 
dels docents, de la pròpia activitat quant als seus objectius o del procés formatiu. 

Altres criteris addicionals que han de ser utilitzats són: 

El grup professional diana de l'activitat formativa.  

El procediment de finançament de l'activitat. 

A fi d'estandarditzar la valoració de cada un dels criteris que integren el Component Qualitatiu, s'utilitza una 
Escala de Licker modificada. 

Component Quantitatiu 

El Component Qualitatiu descrit ha de complementar-se amb un Component Quantitatiu, basat en la duració 
de l'activitat. Este Component Quantitatiu sol ser objecte d'alguna correcció, que tendisca a ponderar l'impacte 
sobre el nombre de crèdits final d'activitats de molt llarga duració. 

En conclusió, el sistema que es proposa es basa en un Component Qualitatiu, resultat de la valoració dels ítems 
anteriorment exposats, multiplicat per un Component Quantitatiu, degudament corregit. El resultat final és un 
nombre determinat de Crèdits x activitat. 

Ponderació dels components qualitatiu i quantitatiu. 

Ponderació del component qualitatiu 

Partint de la base de la importància desigual que es concedix a cada un dels Criteris en què es basa el 
Component Qualitatiu, s'utilitza un Factor de Ponderació en cada cas. 

Objectius de l'Activitat x 1.0  

Organització i Logística x 1.0  

Pertinència de l'Activitat x 2.0  

Metodologia Docent x 1.5  

Avaluació x 1.5 

Ponderació del component quantitatiu 

A fi d'introduir un element d'equilibri en la puntuació final de l'activitat en funció de la seua duració, s'introduïx 
un Factor de Ponderació, escalonat de la manera següent: 

Duració de l'activitat: 

< 20 hores x 1,1  
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entre 21 i 40 hores x 1,0  

entre 41 i 80 hores x 0,9  

80 hores x 0,7 

Es considera com a màxim 100 hores per al càlcul del component quantitatiu en qualsevol activitat. 

Assignació del nombre de crèdits a una activitat 

Els crèdits totals assignats a una activitat concreta seran el resultat del producte de la puntuació del 
Component Qualitatiu pel Component Quantitatiu. 

En l'actualitat resulten acreditades aquelles activitats amb component qualitatiu igual o major que 1. 

Comunicació del resultat del procés d'acreditació 

La Secretaria Tècnica farà arribar a cada proveïdor comunicació del resultat de la sol·licitud, que podrà ser: 

Acreditada.- L'activitat ha superat l'avaluació qualitativa. En este cas, es comunicarà el nombre de crèdits 
concedits i les condicions que han de complir-se amb vista a la seua utilització.  

No acreditada.- L'activitat no ha superat l'avaluació qualitativa que realitzen els avaluadors externs i ha sigut 
denegada la seua acreditació. El motiu de denegació sempre és el mateix: no superar l'avaluació qualitativa, la 
qual cosa vol dir que les puntuacions dels avaluadors en: objectius, metodologia, pertinència, avaluació de 
l'activitat o/i organització i logística són molt baixes i la puntuació obtinguda per l'activitat no ha aconseguit el 
mínim exigit.  

No admesa.- La sol·licitud no ha complit algun aspecte formal o algun requisit necessari per a la seua 
acreditació, i en este cas s'exposarà el motiu. L'activitat, després de sol·licitar-se alguna esmena al proveïdor, 
este no respon a la mateixa després de complir el termini de 10 dies atorgat. 

MODEL I NORMES PER A LA CERTIFICACIÓ D'ACTIVITATS ACREDITADES 
El model de certificat que s'entrega als participants en l'activitat acreditada, haurà de respectar almenys les 
condicions següents: 

ANVERS 

Part superior: Logotip del proveïdor o entitat sol·licitant (l'entitat que figura en l'apartat 2.1 de la sol·licitud). 
Serà el més gran de tots els logotips impresos. 

Part central: Text lliure en què s'incloga almenys: 

Nom i cognoms, del participant/alumne, tal com figura en el seu DNI. És recomanable que esta dada figure en 
un grandària de lletra superior al del text general en què s'inscriu.  

Títol de l'activitat. Idèntic al que figura en la notificació d'acreditació emés per la Secretaria tècnica de la 
Comissió de Formació Continuada.  

Data d'inici i de finalització que figuren en la notificació d'acreditació. 
Si s'han modificat les dates de realització de l'activitat, ha de comunicar-se a la Secretaria Tècnica abans 
d'emetre el certificat.  

Cita d'acreditació amb el text següent: Esta activitat docent (amb núm d'expediente…), està acreditada per la 
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb… crèdits de formació continuada 

Part inferior: 

Lloc i Data d'expedició del Diploma/Certificat  
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Firma del responsable/s de l'entitat proveïdora. Obligatòriament, haurà de figurar en lletra d'impremta, el 
nom, cognoms i càrrec de la persona que rubrica.  

El logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, haurà de figurar en la zona 
inferior dreta del document. Ha de ser més gran que el dels patrocinadors i menor que el del proveïdor.  

Logotips i/o noms dels patrocinadors. En el cas que existisquen i es desitge que apareguen en el certificat, 
hauran de ser els més xicotet. No podran figurar com a patrocinadors els logotips o noms de productes 
comercials, per exemple, el nom d'un fàrmac. En este cas, haurà de figurar el del laboratori que el fabrica. 

REVERS 

Opcionalment, el proveïdor podrà reflectir en esta cara del document altres informacions contingudes en la 
sol·licitud d'acreditació que considere d'interés, com ara: el programa d'un curs, les hores que consta, 
pràctiques realitzades, tipus d'avaluació superada, etc. L'estructura general del model de certificat seria: 

 

 

NORMES PER A LA PUBLICITAT D'ACTIVITATS ACREDITADES 
La publicitat de les activitats docents de formació continuada acreditades, haurà de respectar les normes 
següents: 

L'oferta, promoció i publicitat realitzada pels centres, siga quin siga el mitjà utilitzat per a efectuar-la, haurà de 
ser veraç i no podrà induir a error als destinataris de la mateixa, en especial, no podran utilitzar-se 
denominacions o termes que pel seu significat puguen induir a confusió sobre:  

La naturalesa del centre.  

La identitat del seu titular.  

El caràcter no reglat de les ensenyances que en ell s'impartisquen i la naturalesa no oficial dels 
diplomes o certificats que s'expedisquen. 

El logotip del proveïdor, és a dir, qui sol·licita l'acreditació de l'activitat i es responsabilitza d'ella, haurà de 
figurar en tots els documents, suports publicitaris i materials docents de l'activitat acreditada.  

Els logotips dels patrocinadors, és a dir, els que col·laboren amb el proveïdor aportant finançament o qualsevol 
tipus de suport a l'activitat docent que es vol acreditar, podran figurar en els suports publicitaris i materials no 
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docents de l'activitat (carpetes, bolígrafs, quaderns, etc.), en estos casos, s'identificaran inequívocament com a 
patrocinadors. En cap cas el nom i/o logotip del patrocinador apareixerà en els continguts docents de 
l'activitat, és a dir en els textos, fitxes, preparacions, diapositives, etc. Que utilitza el docent i/o s'entrega als 
discents.  

El logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries només es podrà utilitzar una 
vegada rebuda la comunicació oficial de què l'activitat docent està acreditada, en la publicitat i en els 
certificats.  

Si la publicitat s'emet amb anterioritat a conéixer el resultat de la sol·licitud d'acreditació, es podrà inserir el 
text "Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb data:…". 
En este supòsit, mai s'emprarà el logotip de la Comissió, ni tan sols en el cas de sol·licitar l'acreditació de 
reedicions idèntiques d'una activitat ja acreditada.  

En cap cas el logotip de la Comissió es podrà utilitzar sense estar vinculat de forma inequívoca a una activitat 
acreditada concreta, ja siga en un document, certificat, suport publicitari, pàgina web, etc. Tampoc es podrà 
utilitzar associat genèricament a un llistat d'activitats, a un programa de diverses activitats de formació 
continuada o imatge corporativa de patrocinadors i proveïdors.  

En cap cas, podran sumar-se crèdits d'activitats acreditades per separat per a formar una nova "actividad" amb 
nom diferent i que totalitza els crèdits de les activitats acreditades. 

LOGOTIP DE LA COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS 
SANITÀRIES 
Logotip 

Només podrà ser utilitzat per a la promoció o certificació d'activitats acreditades per la Comissió de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries 

AUDITORIA D'ACTIVITATS ACREDITADES 

Es poden realitzar auditories de qualsevol activitat acreditada a petició de la Comissió o a iniciativa de la 
Secretaria Tècnica. 

Quan se'n vaja a procedir a l'auditoria d'una activitat s'informarà el proveïdor que l'activitat corresponent està 
sotmesa al procés d'auditoria regular, la qual cosa comporta l'obligatorietat de la presentació davant de la 
Secretaria Tècnica de tota la informació que li siga sol·licitada. 

Tota entitat proveïdora haurà de tindre un registre d'alumnes matriculats que haurà de conservar almenys 
durant cinc anys comptats a partir de la seua inscripció. La mateixa obligatorietat serà respecte als certificats o 
diplomes d'acreditació emesos. 

REGULACIÓ DEL PATROCINI COMERCIAL I CONFLICTE D'INTERESSOS 
Donat l'alt nombre d'activitats amb finançament privat, pareix oportú aclarir conceptes i establir requisits que 
han de complir els proveïdors per a garantir la màxima objectivitat de les dites activitats. Es pretén aportar 
transparència al procés fent manifestes les relacions entre el patrocinador privat i els proveïdors i professionals 
interessats a desenrotllar l'activitat formativa. Per a això, el proveïdor es fa responsable que la planificació i 
continguts de l'activitat que se sotmet a acreditació, així com les aportacions en concepte de patrocini 
comercial no condicionen: 

La independència dels continguts. El proveïdor ha de garantir que els continguts del programa de l'activitat no 
estiguen esbiaixats comercialment.  

La independència dels ponents. La selecció dels ponents no pot estar condicionada per les aportacions del 
patrocinador. A més, s'ha de donar a conéixer qualsevol relació entre ponents i patrocinador (conflicte 
d'interessos).  

El control de la publicitat. El proveïdor és responsable dels continguts dels materials de promoció de l'activitat.  

http://www.eves.san.gva.es/image/image_gallery?uuid=1b3f9be3-328a-40e9-9ac4-bd152054d6f2&groupId=10128&t=1360844274172
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La presència de logotips comercials. El nom del patrocinador comercial només pot constar en els materials 
promocionals i en els programes, però mai en els materials docents. Així mateix, en tots els materials 
promocionals i docents no pot fer-se menció de cap producte comercial concret. 

 


