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1. Presentació  
 
L'acreditació d'activitats, programes i centres de formació continuada a 
l'àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la Formació 
Continuada de les Professions Sanitàries. 

El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 
(CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament de 
Salut. (Decret 407/2006 del 24 d’octubre). 

La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les 
professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la coordinació 
i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió de les 
institucions de formació continuada a Catalunya, així com els programes i 
les activitats de les diferents professions sanitàries. 

El CCFCPS és un òrgan adscrit al Departament de Salut (Decret 407/2006, 
de 24 d'octubre) amb l'objectiu d'establir instruments que garanteixin la 
coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió de 
les institucions de formació continuada, així com dels programes i les 
activitats de les diferents professions sanitàries. 

L’àmbit de regulació de la formació continuada és el de les professions 
sanitàries contemplades a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries 
(Llei 44/2003, de 21 de novembre, LOPS). 

Professions Sanitàries 
 

Codi Titulacions Universitàries (TU) 
BG Biologia esp. en ciències de la salut 
BQ Bioquímica esp. en ciències de la salut 
DN Nutrició humana i dietètica 
FR Farmàcia 
FS Física esp. en ciències de la salut 
FT Fisioteràpia 
IN Infermeria 
LG Logopèdia 
MD Medicina 
OD Odontologia 
OP Òptica-optometria 
PG Piscòlegs clínics esp. en ciències de la  

salut 
PO Podologia 
QM Química esp. en ciències de la salut 
TO Teràpia ocupacional 
VT Veterinària 

 

 

 

Codi Tècnics de Grau Superior (TS) i Tècnics 
de Grau Mig (TM) 

TSAC Anatomia patològica i citodiagnòstic 
TSAP Audiologia protèsica 
TSDT Dietètica 
TSDS Documentació i administració sanitària 
TSHIB Higiene bucodental 
TSID Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 
TSLD Laboratori clínic i biomèdic 
TSOR Ortopròtesi i productes de suport 
TSPD Protèsics dentals 
TSRD Radioteràpia i dosimetria 
TSSA Salut ambiental 
TMAI Cures auxiliar d’infermeria 
TMES Emergències sanitàries 
TMFP Farmàcia i parafarmàcia 
TSAC Anatomia patològica i citodiagnòstic 
TSAP Audiologia protèsica 
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2. Sol·licituds d’acreditació  
Durant l’any 2017 s’han acreditat 5.834 activitats que representen el 
91% del total de sol·licituds rebudes  

Durant l’any 2017 s’han rebut 6.454 sol•licituds d’acreditació d’activitats de 
formació continuada. D’aquestes, 5.834 han estat acreditades, el que 
suposa un 91% d’activitats acreditades, un 8% de sol•licituds retornades o 
no acreditades i un 1% en tràmit d’acreditació. Aquest total d’activitats 
acreditades es composa de 2.446 activitats i 3.388 edicions successives 
d’aquestes activitats. S’ha escollit el criteri de comptabilitzar-les totes donat 
que aquest és el que s’utilitza a la Comisión de Formación Continua del 
Sistema Nacional de Salud i permet comparar dades entre Comunitats 
Autònomes. L’augment de l’activitat acreditada és deu fonamentalment a 
les edicions successives. 

Sol·licituds d'acreditació 

 

Hi ha hagut un increment tant de les sol·licituds rebudes com de les 
activitats acreditades, malgrat que percentualment han augmentat les 
activitats NO acreditades respecte altres anys. 

Sol·licituds d'acreditació 
Comparativa amb anys anteriors 
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3. Modalitats  
 
Durant l’any 2017 s’han acreditat 5.834 activitats, el 71% de les quals 
són de modalitat presencial 
 
Les activitats acreditades es reparteixen segons la seva modalitat de la 
manera següent: activitats presencials 4.142 (71%), activitats a distància 
1.296 (22%) i activitats de modalitat mixta o semipresencial 396 (7%). 
 
Activitats acreditades per modalitat 

 
 

 
Respecte a anys anteriors, s’observa una tendència a l’augment 
relatiu a les activitats a distància en detriment de les presencials. 
 
Activitats acreditades per modalitat 
Comparativa amb anys anteriors 
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4. Col·lectius professionals 
 
El 68,65% de les activitats acrditades tenen com a col·lectiu principal 
els metges 
 
La distribució de les activitats acreditades segons modalitat i per col·lectiu 
professional ha estat la següent: 
 

Professions  Presencial A distància Mixtes Total (%) 
Medicina 3.019 630 356 4.005 (68,65%) 
Infermeria 349 449 23 821 (14,07%) 
Fisioteràpia 454 31 - 485 (8,31%) 
Farmàcia 105 40 4 149 (2,55%) 
T. Cures auxiliars en infermeria 22 102 3 127 (2,18%) 
TS. Laboratori de diagnòstic clínic 12 21 1 34 (0,58%) 
Psicologia clínica 31 1 - 32 (0,55%) 
Óptica i Optometria 22 - 7 29 (0,50%) 
Odontologia / Estomatologia 23  2 - 25 (0,43%) 
TS. Imatge per al diagnòstic 21 - - 21 (0,36%) 
TS. Higiene bucodental 16 - - 16 (0,27%) 
T. Farmàcia i parafarmàcia 7 9  - 16 (0,27%) 
TS. Anatomia Patològica i citologia 12 - - 12 (0,21%) 
Nutrició Humana i Dietètica 8 1 2 11 (0,19%) 
Logopèdia 10 -  - 10 (0,17%) 
TS. Tècnics d’emergències 7 1  - 8 (0,14%) 
Bioquímica 6 -  - 6 (0,10%) 
Biologia 4 1 - 5 (0,09%) 
Podologia 5 - - 5 (0,09%) 
Física 3 1 - 4 (0,07%) 
TS. Radioteràpia 1 3 - 4 (0,07%) 
Teràpia Ocupacional 3 1  - 4 (0,07%)  
Multidisciplinars 1 3 - 4 (0,07%) 
TS. Documentació sanitària - 1  - 1 (0,02%)  
Química  - -  - -  
Veterinària  - - - - 
TS. Dietètica  - - - - 
TS. Ortoprotètics  - - - -  
TS. Audiopròtetics  - - - -  
TS. Protètics dentals  - - - -  
TS. Salut ambiental - - - - 

Total 4.142 1.296 396 5.834 
 

Les quatre professions amb més volum d’activitat són: 

Professions Presencial A distància Mixtes Total (%) 
Medicina 3.019 630 356 4.005 (68,65%) 
Infermeria 349 449 23 821 (14,07%) 
Fisioteràpia 454 31 - 485 (8,31%) 
Farmàcia 105 40 4 149 (2,55%) 
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5. Durada de les activitats 
 
El 70,71% de les activitats acreditades tenen una durada inferior o 
igual a 20 h 
 
 El volum més important d’activitats acreditades són les de curta durada de 
≤ 20 hores. La durada de les activitats segons modalitat es distribueix de 
la manera següent: 

Durada de l’activitat 
 

 

 
 
Durada de l’activitat 
Comparativa amb anys anteriors 

 

 

Nombre d’hores de l’activitat Presencial A distància Mixta Total 
≤ 20 hores  3.646 440 39 4.125 (70,71%) 
De 21 a 40 hores 363 291 195 849 (14,55%) 
De 41 a 80 hores  105 425 156 686 (11,76%) 
> 80 hores 28 140 6 174 (2,98%) 

Total 4.124 1.296 396 5.834 
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6. Nombre d’alumnes per activitat 
 
El 53% de les activitats acreditades tenen entre 21 i 80 alumnes 
 
El nombre d’alumnes més habitual en les activitats acreditades és entre 
21 i 80 alumnes. 
 

Nombre d’alumnes de l’activitat Presencial A distància Mixta Total 
≤ 20 alumnes 841 - 230 1.071 
De 21 a 80 alumnes 2.791 145 153 3.089 
>  80 alumnes 510 1.159 13 1.674 

Total 4.142 1.296 396 5.834 
Nombre d’alumnes de l’activitat 

 

 

Respecte als anys anteriors podem observar com els valors relatius 
es mantenen 

Nombre d’alumnes de l’activitat 
Comparativa amb anys anteriors 
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7. Tipus de proveïdor  
 
El principal tipus de proveïdor són del tipus Fundacions, ONGs 
sense ànim de lucre, etc. (27%) h 
 
De les entitats que han presentat sol·licituds i han estat acreditades, el  
27% de les entitats proveïdores són del tipus Fundacions, ONGs sense 
ànim de lucre, etc., un 24% són empreses privades. En tercer lloc, les 
Societats científiques han presentat un 15% de les sol·licituds acreditades 

 

 

 

 

 

 

Tipus de proveïdor 
 

 

Tipus de proveïdor 
Comparativa amb anys anteriors 

 

  

Tipus de proveïdor Número 
Servei públic de salut 812 
Administració sanitària 219 
Societats científiques 866 
Col·legis professionals 303 
Sindicats 641 
Universitats 34 
Empreses privades 1.409 
Altres  1.550 

Total 5.834 
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8. Lloc d’impartició  
 

El 77% de les activitats s’han realitzat a Catalunya.  

Lògicament la majoria d’activitats acreditades per al CCFCPS s’han 
realitzat a Catalunya atès que les entitats han de tramitar les seves 
sol·licituds a la Comunitat Autònoma on tenen la seva seu social. Cal 
destacar que també s’han acreditat activitats que s’han realitzat fora de 
l’Estat espanyol. 

Lloc d’impartició de l’activitat Número 
Catalunya 4.501 
Resta de l’Estat espanyol 665 
Ambdós 638 
Europa 28 
USA 2 
Llatinoamèrica - 

Total 5.834 
 

Lloc d’impartició de l’activitat 
 

 

Lloc d’impartició de l’activitat 
Comparativa amb anys anteriors 
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9. Factor de qualitat  
 
Durant l’any 2017 hi ha hagut un canvi en l’escala de valoració del 
factor de qualitat de les activitats. 
 
El factor de qualitat (FQ) és la valoració que fan els avaluadors externs de 
la qualitat del disseny de l’activitat. Per a què una activitat s’acrediti, un dels 
criteris que s’aplica és que el FQ sigui ≤ a 1. Aquest factor té en compte els 
apartats següents: justificació en base a unes necessitats de formació 
detectades, objectius d’aprenentatge, els recursos humans i materials, la 
metodologia docent i el tipus d’avaluació. El valor màxim que pot tenir el 
FQ és de 2,8. 
 

 

 

Factor de qualitat 
 

 

 

  

Factor de qualitat (FQ) Número 
≥ 1 ≤ 1,39 1.926 
> 1,39 ≤ 1,69 1.546 
> 1,69 ≤ 1,99 820 
> 1,99 ≤ 2,8 1.542 

Total 5.834 
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Respecte a anys anteriors s’observa un augment de les activitats   
valorades amb FQ ≤1,39 a conseqüència del canvi de barem, ara més 
exigent. Així mateix, també augmenten les activitats valorades amb 
FQ>1,99 degut a l’augment d’acreditacions de sessions clíniques que 
tenen un FQ estàndard de 2. 

Respecte a anys anteriors, destaca l’augment d’activitats valorades 
amb FQ < 1,39 i FQ >1,99 

Factor de qualitat 
Comparativa amb anys anteriors 

 

 

Factor de qualitat segons modalitat 
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Factor de qualitat segons professió sanitària 

 

Professions  ≥1≤1,39 ≥1,39≤1,69 ≥1,69≤1,99 ≥1,99≤2,8 
Biologia 4 0 1 - 
Bioquímica 1 1 - 4 
Nutrició Humana i Dietètica 9 2 - - 
Farmàcia 83 46 15 5 
Física 4 - - - 
Fisioteràpia 160 119 105 101 
Infermeria 264 349 152 56 
Logopèdia 1 6 3 - 
Medicina 1.305 841 494 1.365 
Odontologia / Estomatologia 7 16 2 - 
Òptica i Optometria 7 15 6 1 
Psicologia clínica 17 4 10 1 
Podologia 1 4 - - 
Química - - - - 
Teràpia ocupacional 2 1  - 1 
Veterinària - - - - 
TS Anatomia patològica i citodiagnòstic 7 4  - 1 
TS Audiologia protèsica - - - - 
TS Dietètica - - - - 
TS Documentació sanitària 1 - - - 
TS Higiene Bucodental 11 1 4 - 
TS Imatge diagnòstic i med. nuclear 3 11 7 - 
TS Laboratori clínic i biomèdic 2 27 - 5 
TS Ortopròtesi i prod. suport - - - - 
TS Protèsics dentals  - -  - -  
TS Radioteràpia i dosimetria  1 3 - - 
TS Salut ambiental  - - - - 
TM Cures auxiliars d’infermeria 25 95 5 2 
TM Emergències sanitàries  - 1 7 -  
TM Farmàcia i parafarmàcia 10 - 6 -  
Multidisciplinars 1 - 3 - 

Total 1.926 1.546 820 1.542 
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10. Tipus d’activitat 
 
El tipus d’activitat més freqüent és el curs/taller 
 
Les sol·licituds d’acreditació d’activitats tenen formats diversos i a efectes 
d’aquesta memòria s’han considerat els més freqüents: curs/taller i 
jornada/congrés. Tot i així el tipus d’activitat més freqüent amb un 87%, 
són els cursos o tallers. 
 

Tipus d’activitat
 

 

Respecte a anys anteriors s’observa l’augment d’activitats de tipus 
curs/taller 

Tipus d’activitat 
Comparativa amb anys anteriors 

 

 

Tipus d’activitat Número 
Curs/Taller 5.060 
Jornada/Congrés 413 
Altres 361 

Total 5.834 
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11. Temàtiques de les activitats  
 
La temàtica més freqüent és la pràctica clínica que correspon a un 
66% de les activitats 
 
Les temàtiques de les sol·licituds acreditades són molt variades donada 
l’amplitud de les ciències de la salut i les diferents professions incloses. No 
obstant això, s’han agrupat aquestes temàtiques per categories i es 
constata que la majoria de forma molt destacada són sobre temes de la 
pràctica clínica. 

 

 
Temàtica de l’activitat 

 

 

Temàtica de l’activitat 
Comparativa amb anys anteriors 

 

 

Temàtica de l’activitat Número 
Pràctica clínica 3.840 
Salut pública 380 
Gestió/Qualitat 252 
Recerca 106 
Docència 1.219 
Altres 37 

Total 5.834 
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12. Crèdits atorgats 
 
A continuació es presenten els crèdits atorgats a les activitats 
acreditades agrupats per diferents trams i per modalitats. Que el tram 
majoritari sigui ≤ a 5 crèdits és coherent amb el 70,71% d’activitats de ≤ 
a 20 hores, ja que els crèdits són resultat de la durada i el factor de 
qualitat. 

Crèdits atorgats Presencial A distància Mixta Total 
> 0 a  ≤ 5 Crèdits 3.885 596 79 4.560 
> 5 ≤10 Crèdits 203 577 254 1.034 
 >10 ≤ 15 Crèdits 45 123 63 231 
>15 Crèdits 9 -  - 9 

Total 4.142 1.296 396 5.834 
 

Crèdits atorgats
 

 

Crèdits atorgats  
Comparativa amb anys anteriors 
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13. Activitat tipus de les activitats 
acreditades pel CCFCPS 
 
Un cop recollida i presentada aquesta informació de forma detallada, si 
s’escull per cada ítem l’opció més nombrosa, el dibuix de l’activitat tipus 
acreditada és el següent: 
 
 

Ítem Opció més nombrosa 

Modalitat Presencial (71%) 

Col·lectiu professional Metges (69%) 

Durada ≤ 20 hores (71%) 

Nombre d’alumnes Entre 21 i 80 alumnes (53%) 

Entitat organitzadora Fundacions, ONGs 
lucre, etc. 

sense ànim de 
(26%) 

Lloc d’impartició Catalunya (77%) 

Factor de qualitat ≥ 1 a ≤ 1,39 (33%) 

Tipus d’activitat Curs/Taller (87%) 

Temàtica Pràctica clínica (66%) 

Crèdits atorgats > 0 a  ≤ 5 Crèdits (78%) 
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14. Reunions del CCFCPS 
 
• Consells Tècnics 

Durant l’any 2017 s’han reunit els Consells Tècnics següents (per ordre 
alfabètic): 

 
Consell Tècnic de Farmàcia. El CT es va reunir el 21 de juny de 2017. 
Entre d’altres qüestions es van renovar els membres del Consell Tècnic. 
 
Consell Tècnic d’Infermeria. El CT es va reunir 3 vegades durant l’any 
2017:  el 4 d’abril, el 16 de juny i el 10 d’octubre. Les reunions van tractar 
sobre qüestions de funcionament ordinari.  
També hi va haver dues reunions de consens d’avaluadors d’infermeria: 16 
de juny i 16 de novembre per consensuar aspectes de l’avaluació 
d’activitats. 

 
Consell Tècnic de Medicina. El CT es va reunir 3 vegades durant l’any 
2017: 22 de març, 14 de juny i 27 de setembre. Les reunions van tractar 
sobre qüestions de funcionament ordinari. 
 
Consell Tècnic d’Òptica i Optometria.  El CT es va reunir 3 vegades 
durant l’any 2017:  14 de febrer, el 20 de juny i el 7 de novembre. Les 
reunions van tractar sobre qüestions de funcionament ordinari.  
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15. Reunions de la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias  
 

La participació des del CCFCPS a la Comisión de Formación Continua de 
las Profesiones Sanitarias (CFCPS) va concretar-se en les següents 
reunions: 

7 i 8 de febrer: Grup de Treball de revisió del barem de valoració  per a 
l’acreditació a Pamplona 
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16. Cursos per a avaluadors del CCFCPS 
 
Per tal de fer d’avaluador del CCFCPS, a més d’estar nomenat pel Consell 
Tècnic corresponent, cal fer un curs amb els objectius d’aprenentatge 
següents: 

• Conèixer el sistema d’acreditació de la formació continuada del Sistema 
Nacional de Salut. 
 

• Incorporar principis i conceptes en relació a l’avaluació de la formació 
continuada. 
 

• Conèixer els criteris i procediments d’acreditació del CCFCPS. 
 

• Aplicar els criteris d’avaluació d’activitats de formació continuada a casos 
concrets. 

 

Durant l’any 2017,  

Des de la Secretaria del CCFCPS, s’ha realitzat: 

• una edició per a nous avaluadors: 5 d’octubre de 2017: van assistir 17 
professionals dels col•lectius d’Infermeria, Farmàcia, Podologia, Logopèdia, 
Física i Teràpia Ocupacional 

El mes de juny va entrar en vigor la nova escala de valoració de les 
activitats de Formació Continuada. Per tal d’actualitzar els avaluadors amb 
els canvis introduïts, s’han realitzat dues edicions per a avaluadors i 
coordinadors  

• 9 de maig de 2017: hi van assistir 30 avaluadors. 
• 10 de maig de 2017: hi van assistir 32 avaluadors 

Des del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada 
(SAFMC) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, s’han 
realitzat les activitats següents: 

• 4 seminaris per a nous avaluadors: 14 de març, 28 de març, 7 de setembre 
i 4 d’octubre 

• 3 seminaris per donar a conèixer el nou barem: 25 d’octubre (COMG), 6 de 
novembre (COMT) i 13 de novembre (COMLl) 
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17. Accions amb els organitzadors 
d’activitats acreditades pel CCFCPS 
 
Des de la Secretaria del CCFCPS es van organitzar dues jornades per 
donar a conèixer els canvis implementats per la nova escala de valoració 
de les activitats de Formació Continuada es van organitzar dues Jornades 
per a proveïdors del CCFCPS:  

• 26 de maig de 2017: hi van assistir 111 participants 
• 6 de juliol de 2017: hi van assistir 88 participants 

A més s’han atès les sol·licituds d’entrevista de 7 entitats organitzadores  

 

Des del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada 
(SAFMC) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya: 

S’han atès les sol·licituds d’entrevista de 6 entitats organitzadores 
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18. Altres 
 
En motiu de el XXè aniversari del sistema d’acreditació de la FC a 
Catalunya, des del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada 
(SAFMC) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, s’ha organitzat 
l’Acte Commemoratiu del 20è aniversari del sistema d’acreditació: 
fem 20 anys!, al qual hi van assistir 103 persones. 

Entre d’altres es va explicar que el sistema català va ser pioner a tot 
España i després és el què s’ha pres com a model. Des del  1997, quan es 
va iniciar, s’ha passat de tan sols 12 activitats acreditades a 4.150 l’any 
2016.  

Les funcions d’acreditació es van iniciar, en un principi, en l’àmbit de la medicina 
i, progressivament, s’hi van anar incorporant altres àmbits professionals, fins 
arribar a les  33 professions sanitàries per a les quals el sistema acredita 
actualment activitats formatives i que inclouen titulacions universitàries, de grau 
mig i superior 

En aquest acte també es va fer un reconeixement per part de tots els 
participants a la figura del Dr. Hèlios Pardell i Alentà com a ideòleg i 
impulsor del sistema d’acreditació de la FC a Catalunya i a Espanya. 

Inicialment, el sistema d’acreditació va néixer amb l’objectiu de dotar les 
activitats formatives d’un segell de qualitat identificador, que fos d’utilitat 
tant per al professional que triava una formació, com per als agents que 
havien de contractar personal sanitari. Amb els anys, tot i que es manté 
aquest objectiu, la prioritat del sistema és promoure i valorar la innovació 
metodològica en l’àmbit de la formació. D’altra banda, l’acreditació ha 
passat de ser voluntària a esdevenir un requisit als barems de la 
convocatòria de places oficials. 

En 20 anys, l’oferta formativa ha canviat moltíssim. Les activitats s’han anat 
fent més breus i n’ha millorat molt la qualitat metodològica. Actualment, el 
70% de les activitats formatives que acredita el sistema estan per sota de 
les 40 hores de durada. D’altra banda, es tracta d’activitats cada cop menys 
presencials, menys acadèmiques i més orientades al lloc de treball i a la 
pràctica clínica dels professionals. Els formats s’han diversificat (sessions 
clíniques, formació on line, webinars, estades formatives, etc.). 
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