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DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/8/2013, de 2 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni d’1 de gener de 
2013, de delegació en el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de funcions 
públiques pròpies del departament de la Generalitat competent en matèria de salut 
pel que fa a acreditació de la formació mèdica continuada.

Vist el Conveni de delegació de funcions públiques en matèria d’acreditació de la 
formació mèdica continuada signat l’1 de gener de 2013 pel Departament de Salut 
i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya;

Ateses les previsions de l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat al Conveni, signat l’1 de gener de 2013, de delegació de funcions 
públiques pròpies del departament competent en matèria de salut de la Generalitat 
de Catalunya en matèria d’acreditació de la formació mèdica continuada en el 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el qual es publica annex a aquesta 
Resolució.

Barcelona, 2 de gener de 2013

BOI RUIz I GARCíA

Conseller de Salut

ANNEx

Conveni de delegació de funcions públiques pròpies del departament competent 
en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acreditació de la 
formació mèdica continuada en el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Barcelona, 1 de gener de 2013

REuNITS:
D’una banda, l’Honorable Sr. Boi Ruiz i García, conseller de Salut de la Gene-

ralitat de Catalunya, nomenat pel Decret 202/2010, de 27 de desembre (DOGC 
núm. 5785, de 29.12.2010) i, per raó del seu càrrec, president del Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, actuant en representa-
ció de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per l’Acord de 
Govern d’11 de desembre de 2012, pel qual s’autoritza la dissolució i liquidació 
de la Fundació privada Andragos i la cessió global dels seus actius i passius al 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i pel qual s’aprova la subscripció del 
Conveni de delegació de funcions públiques pròpies del departament competent 
en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acreditació de la 
formació mèdica continuada en el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i 
se n’autoritza la signatura.

I, de l’altra, el Sr. Benjamí Pallarés Oró, actuant en qualitat de president del Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya (en endavant CCMC), en virtut de l’acord pres 
pel seu òrgan plenari en data 19 de desembre de 2012.
Es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a l’eficàcia d’aquest 
atorgament, i
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MANIfESTEN:

Primer
La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, 

estableix un marc legal i competencial en tot el que fa referència al desenvolu-
pament i desplegament de les professions sanitàries. En el capítol IV del títol 
II, articles 33 i següents, es preveu un ampli marge d’actuació a les comunitats 
autònomes en el tractament de la formació contínua dels professionals sanitaris, 
dins el marc de coordinació estatal que es garanteix mitjançant la creació de la 
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, les comunitats 
autònomes tenen reconeguda la competència d’acreditació d’activitats i programes 
d’actuació en matèria de formació continuada dels professionals sanitaris, com 
també de centres en els quals s’hi imparteixen, i així ho ha confirmat la Sentència 
del Tribunal Constitucional 1/2011, de 14 de febrer. L’acreditació té efectes a tot el 
territori nacional.

A l’article 35.4 de l’esmentada Llei d’ordenació de les professions sanitàries es fa 
constar expressament la possibilitat que els òrgans competents de les comunitats 
autònomes deleguin les funcions de gestió i acreditació de la formació continuada, 
inclosa l’expedició de certificacions individuals, en altres corporacions i institucions 
de dret públic, de conformitat amb el que disposen la mateixa Llei i les normes 
aplicables en cada cas. El mateix article preveu que els organismes d’acreditació 
de la formació continuada han de ser, en tot cas, independents dels organismes 
encarregats de la provisió de les activitats de formació acreditades per aquells.

El Reial decret 1142/2007, de 31 d’agost, determina la composició i les funcions 
de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut i regula el sistema d’acreditació, amb la finalitat de garantir la qualitat en el conjunt del Sistema Nacional de Salut, i establir criteris comuns per 
ordenar les activitats de formació continuada. L’article 8.3 d’aquest Reial decret 
reitera la possibilitat de delegació de les funcions de gestió i acreditació de la for-
mació continuada, en els mateixos termes que la Llei d’ordenació de les professions 
sanitàries.

Segon
A Catalunya, en el marc del que preveu la Llei d’ordenació de les professions 

sanitàries, mitjançant el Decret 407/2006, de 24 d’octubre, modificat pel Decret 
23/2009, de 17 de febrer, s’ha creat el Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada com a 
òrgan adscrit al departament competent en matèria de salut al qual s’assignen les funcions següents:

a) Proposar a l’òrgan competent del departament competent en matèria de salut 
la resolució dels expedients d’acreditació d’activitats, programes i centres de for-
mació continuada.

b) Ser l’òrgan de relació amb la Comissió de Formació Continuada de les Pro-fessions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
c) Proposar la constitució dels consells tècnics de formació continuada de les 

diferents professions sanitàries a què fa referència l’article 3.1 d’aquest Decret, i 
establir-ne la composició, l’estructura i les normes de funcionament.

d) Fer propostes per a la regulació del procediment d’acreditació d’activitats, 
programes i centres de formació continuada, i informar les disposicions regula-
dores.

e) Proposar plans d’auditoria i avaluació de les activitats, els programes i els 
centres de formació continuada acreditats.

f) Coordinar les tasques dels respectius consells tècnics.
g) Ser l’òrgan de relació amb les comissions de formació continuada i organismes 

equivalents de les diverses comunitats autònomes.
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h) Altres funcions que el departament competent en matèria de salut de la Ge-
neralitat de Catalunya consideri convenient en l’àmbit de la formació continuada 
de les professions sanitàries.

El mateix Decret preveu la creació, per a cadascuna de les professions sanitàries 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació 
de les professions sanitàries, d’un consell tècnic de formació continuada. Aquests 
consells tècnics, que també s’adscriuen al departament competent en matèria de salut, tenen les funcions següents:

a) Analitzar les necessitats de formació continuada dels professionals del seu 
àmbit.

b) Proposar a l’òrgan competent del departament competent en matèria de sa-
lut, per delegació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries, l’acreditació d’activitats, programes i centres de formació continuada 
del seu àmbit professional.

c) Proposar, per delegació del Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries, plans d’auditoria i avaluació de les activitats, els programes 
i els centres de formació continuada que s’hagin acreditat, en l’àmbit de la professió 
respectiva, així com coordinar les activitats d’avaluació.

d) Fer propostes, per delegació del Consell Català de Formació Continuada de 
les Professions Sanitàries, per a la regulació del procés d’acreditació d’activitats, 
programes i centres de formació continuada pel que fa a l’àmbit de la professió 
respectiva, i informar les disposicions reguladores.

e) Promoure la recerca en el camp de la formació continuada i dels seus mèto-
des.

f) Altres que els siguin assignades pel Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries.

Tercer
Els consells de col·legis professionals, d’acord amb la Llei 7/2006, de 31 de maig, 

de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, tenen la condició 
de corporacions de dret públic la finalitat de les quals és la representació i defensa 
generals de la professió, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat 
en relació amb l’exercici professional. A més del compliment de les funcions pú-
bliques que li són atribuïdes a l’apartat 1 de l’article 60 de la Llei 7/2006, es recull a 
l’apartat 3 del mateix article la possibilitat que exerceixin altres funcions públiques 
per delegació del Govern.

És llarga i positiva la col·laboració entre el departament competent en matèria de 
salut i els col·legis catalans de metges -per si sols o a través del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya (en endavant CCMC)- en àmbits relatius a la qualitat i seguretat 
assistencial relacionada amb la salut del metge, la formació mèdica continuada i la 
seva acreditació, o cooperant, en fi, en nombrosos òrgans consultius o assessors de 
l’Administració, a través de la qual aporten coneixement de l’entorn professional en 
el disseny i desplegament de polítiques de desenvolupament professional.

Quart
El règim d’acreditació de la formació continuada de les professions sanitàries resta 

exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que 
inclou entre les excepcions a la lliure prestació de serveis les matèries del títol II de la 
Directiva 2005/36/CE de 7 de setembre, relativa al reconeixement de qualificacions 
professionals. D’altra banda, la Directiva de serveis, a l’article 2.2.f), exclou de la seva 
aplicació els serveis sanitaris prestats en establiments sanitaris o no, independentment 
de la manera en què s’organitzin i es financin i del caràcter públic o privat.

Cinquè
El CCMC, d’acord amb els seus Estatuts (Resolució JUS/1910/2008, de 12 de 

juny, DOGC núm. 5156, de 19.6.2008) ha de complir, dins l’àmbit de les seves 
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competències, les finalitats que específicament li delegui o li atribueixi l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, alhora que, en coherència amb les funcions 
que es deleguen en el present Conveni, no s’encarrega de cap activitat provisora de 
formació continuada.

Sisè
El departament competent en matèria de salut, d’acord amb el marc legal expo-

sat, considera adient que, per tal de donar suport al Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries en el sistema d’acreditació de la formació 
continuada, es delegui l’exercici de determinades funcions públiques relatives a 
l’acreditació de la formació mèdica continuada en el CCMC, mantenint la titularitat 
legalment atribuïda.

Setè
Que mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya d’11 de desembre 

de 2012, s’ha aprovat la delegació de funcions públiques pròpies del departament 
competent en matèria de salut en matèria de gestió i acreditació de la formació 
mèdica continuada dels professionals mèdics, en els termes que es concreten en 
les següents

CLàUSULES

Primera
Objecte

L’objecte del present Conveni és la delegació en favor del CCMC de funcions 
públiques pròpies del departament competent en matèria de salut en matèria d’acre-
ditació de la formació mèdica continuada, segons el detall que conté la clàusula 
següent.

Aquesta delegació s’estableix amb caràcter no exclusiu i sens perjudici d’altres 
delegacions que es puguin efectuar amb subjecció a les condicions establertes a 
l’article 35.4 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions 
sanitàries.

El CCMC ha d’exercir les funcions delegades d’acord amb els requisits, pro-
cediment i criteris establerts pel Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries, amb subjecció als criteris comuns i mínims consensuats 
en el si de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut, i ha d’actuar en coordinació amb la Secretaria Tècnica 
del Consell Tècnic de Formació Mèdica Continuada del Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries.

Segona
Activitats delegades

Es deleguen en el CCMC les funcions pròpies del departament competent en matèria de salut següents:
a) La gestió i el seguiment del sistema d’acreditació de la formació continuada 

dels professionals metges pel que fa a les activitats i els programes formatius.
La gestió del sistema d’acreditació abasta les actuacions objecte de delegació següents:
Recepció i registre de la sol·licitud d’acreditació, sens perjudici que, d’acord amb 

l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, les sol·licituds es puguin presentar 
en qualsevol registre de l’Administració destinatària o als altres llocs establerts 
per la legislació bàsica. El departament competent en matèria de salut garantirà la 
tramesa immediata al CCMC de les sol·licituds que, si s’escau, siguin presentades 
en el seu registre general.

Gestió de la taxa pel servei d’acreditació de formació sanitària a què fa referència 
el pacte següent.

Disposicions
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Verificació que la sol·licitud s’ajusta els requeriments exigits amb especial atenció als següents:
1. Presentació en el model normalitzat establert pel Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries, degudament emplenada.
2. Inclusió en la sol·licitud de la declaració d’independència dels continguts de 

l’activitat comercial i de la tècnica d’avaluació a emprar.
3. Tipus d’activitat susceptible de ser acreditada de manera que no inclogui 

continguts exclosos per consens en el si de la Comissió de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries, com són, entre altres, els idiomes, la informàtica i 
les activitats d’autoajuda.

Tramesa de cada sol·licitud a un avaluador independent o a més d’un, en funció 
de la complexitat de cada activitat sotmesa a acreditació, i recepció dels seus 
informes i qualificacions. Si l’activitat ho requereix, es poden demanar altres 
opinions.

Elaboració de la proposta de resolució de la sol·licitud d’acreditació amb expressió 
dels crèdits assignats a l’activitat i tramesa d’aquesta a la Secretaria Tècnica del 
Consell Tècnic de Formació Mèdica Continuada del Consell Català de Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries, per a la seva posterior elevació al depar-
tament competent en matèria de salut.

b) Pagament dels honoraris als avaluadors, així com de les altres despeses ge-
nerades per la seva gestió.

c) Implementació d’auditories docents per avaluar la pertinença, adequació i 
impacte de les activitats de formació continuada acreditades, en aplicació dels 
plans d’auditoria i avaluació proposats pel Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries.

d) Realització d’informes tècnics en relació amb els recursos administratius 
que s’interposin davant el departament competent en matèria de salut contra les 
resolucions d’acreditació de les activitats i els programes d’actuació en matèria de 
formació continuada dels professionals metges.

Aquesta delegació no abasta la resolució de les sol·licituds d’acreditació de les 
activitats i programes formatius i la resolució dels recursos administratius que, si 
s’escau, s’interposin, que corresponen al departament competent en matèria de 
salut.

Tercera
Taxa

El servei objecte del present Conveni està gravat amb la taxa pel servei d’acredi-
tació de formació sanitària, creada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics, que incorpora un nou capítol xxIII al títol xxI del Text 
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny. D’acord amb el que preveu la disposició 
addicional cinquena de l’esmentat Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, es cedeix 
la gestió d’aquesta taxa al CCMC, la qual cosa comprèn les actuacions per tal de 
cobrar-ne l’import, tant per via voluntària com per via executiva; la revisió dels actes 
de naturalesa tributària, i la instrucció i la resolució del recurs de reposició previ a 
la reclamació econòmica administrativa davant la Junta de Finances.

Quarta
Altres actuacions de col·laboració

La Secretaria Tècnica del Consell Tècnic de Formació Mèdica Continuada sol-
licitarà informe preceptiu previ del CCMC respecte de la proposta d’acords que se sotmetin a aprovació de la Comissió de formació Continuada del Sistema Nacional 
de Salut, pel que fa a criteris, procediments o efectes de l’acreditació de la forma-
ció continuada. Així mateix, informarà el CCMC dels acords que s’adoptin en la Comissió de formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

Disposicions
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Cinquena
Dades de caràcter personal

Els signants es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les 
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut de l’execució del 
present Conveni i no les poden utilitzar per a usos diferents als que s’hi preveuen, 
i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa 
de protecció de dades personals aplicable en cada cas. En virtut d’aquest Conveni 
no es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal, ni tractaments ni 
cessions a tercers no permesos per les lleis.

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament 
de les actuacions que es realitzin en execució d’aquest Conveni, els signants es 
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable 
en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com 
a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.

Sisena
Ús del català i logotip

Les activitats que es duguin a terme en compliment d’aquest Conveni han de ser 
realitzades, almenys, en català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català 
que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
i de les disposicions que la despleguen.

El departament competent en matèria de salut i el CCMC es reserven el dret 
d’incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya, el del departament competent 
en matèria de salut i els propis en les activitats derivades d’aquest Conveni.

Setena
Comissió mixta de seguiment

Per tal d’impulsar, aplicar i avaluar aquest Conveni, es constituirà una Comissió 
mixta de seguiment integrada per dos representants per cadascuna de les parts.

Aquesta Comissió es constituirà en el termini d’un mes des de la data de signatura 
d’aquest Conveni.

La Comissió de seguiment dictarà les seves normes internes de funcionament, es 
reunirà quan ho sol·liciti qualsevol de les parts i una vegada l’any, com a mínim.

La Comissió mixta de seguiment és l’òrgan de relació entre les parts per al segui-
ment del present Conveni i li correspon aclarir i resoldre els dubtes que es puguin 
plantejar en la seva interpretació i execució.

Vuitena
Vigència

La vigència d’aquest Conveni s’estén des de la seva signatura durant el període 
d’un any i serà prorrogat tàcitament per successives anualitats, llevat de denúncia 
expressa formulada per escrit per alguna de les parts i comunicada a l’altra amb 
una antelació de dos mesos respecte a la data de finalització.

Novena
Resolució anticipada

Les dues parts expressen el compromís de complir les seves obligacions respecti-
ves de bona fe i de dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin 
necessàries per tal de complir aquest Conveni a la satisfacció d’ambdues.

Tanmateix, es consideren causes de resolució anticipada del Conveni les se-güents:
a) La resolució acordada en qualsevol moment pel Govern de la Generalitat, a 

proposta del departament competent en matèria de salut, prèvia audiència del CCMC, 
per inaplicabilitat del Conveni o incompliment manifest de les seves clàusules.

b) El comú acord de les parts manifestat per escrit.
c) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment 

de les seves previsions.

Disposicions
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d) La voluntat unilateral d’una de les parts, prèvia denúncia comunicada a l’altra 
en els termes expressats en la clàusula anterior.

En tots els casos, les parts hauran d’adoptar les mesures que siguin necessàries 
per finalitzar totes les tasques i els compromisos vigents en el moment de la causa 
de resolució anticipada.

Desena
Jurisdicció

Aquest Conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant 
això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa 
administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva inter-
pretació i compliment.

I, perquè en quedi constància, se signa el present document, per duplicat i a un 
sol efecte, en la data i el lloc indicats en l’encapçalament.

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
President del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanità-
ries

Benjamí Pallarés Oró
President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

(13.003.071)

*
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