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Normes per a la tramitació de sol·licituds d'acreditació d'activitats de
formació continuada dirigides a professionals sanitaris
Les normes de tramitació i el model de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació
continuada dirigides als professionals sanitaris segueixen les línies que estableixen la
Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut (CFC-SNS) i el Decret
61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dona nova composició, regulació i funcionament a la
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la comunitat autònoma
de les Illes Balears (CFC-IB).
1. Què acredita la Comissió de Formació Continuada
La CFC acredita activitats de formació continuada presencials, no presencials o mixtes,
dirigides a professions sanitàries titulades o a professionals de l'àrea sanitària de formació
professional.
Són activitats: cursos, seminaris, tallers, sessions clíniques, jornades, etc.
Són de formació continuada: les activitats dirigides a mantenir o millorar la competència
professional després d'obtenir la titulació bàsica o especialitzada de la professió sanitària
corresponent.
Són presencials: les activitats que requereixen la presència de l'alumne.
Són no presencials: les activitats que no requereixen la presència de l'alumne.
Són mixtes: les activitats amb part presencial i part no presencial.
Són professions sanitàries: medicina, farmàcia, odontologia, veterinària, infermeria,
fisioteràpia, teràpia ocupacional, podologia, nutrició humana i dietètica, òptica i
optometria, pròtesi dental, higiene dental. També s'hi inclouen les activitats dirigides a
professionals amb títols oficials de les especialitats sanitàries de psicologia, química,
biologia, bioquímica i radiofísica hospitalària.
Professionals de l'àrea sanitària de formació professional: tècnic superior en anatomia
patològica i citologia, tècnic superior en dietètica, tècnic superior en documentació
sanitària, tècnic superior en higiene bucodental, tècnic superior en imatge per al
diagnòstic, tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic, tècnic superior en
ortoprotètica, tècnic superior en pròtesis dentals, tècnic superior en radioteràpia, tècnic
superior en salut ambiental, tècnic superior en audiopròtesis, tècnic en cures auxiliars
d'infermeria, tècnic en farmàcia i tècnic en emergències sanitàries.
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2. Aconseguir el formulari de sol·licitud
El formulari de sol·licitud pot obtenir-se descarregant el fitxer del web
http://formaciosalut.caib.es o dirigint-se a la Secretaria Tècnica de la Comissió de Formació
Continuada de les Illes Balears (vegeu el punt 7. On dirigir-se).
3. Emplenament del formulari de sol·licitud
S’han d’emplenar tots els apartats el més detalladament possible. Abans d'emplenar els
formularis, és important tenir en compte que el contingut d'aquests documents serà molt
important per avaluar la sol·licitud. A través d'aquests, l'avaluador ha de comprendre amb
la major claredat possible el disseny de la formació que es proposa acreditar. La
informació escassa, ambigua, confusa pot induir-ne una idea negativa i es pot penalitzar
la sol·licitud en la qualificació. Una descripció clara i específica generalment indica que el
proveïdor ha reflexionat i cuidat el disseny de l'activitat docent.
En el cas d'activitats no presencials és necessari adjuntar el material didàctic de l'activitat,
disposar d’un sistema de seguretat d'accés i control de l'alumne, realitzar una avaluació de
coneixements com a mínim, tenir un sistema d'interacció entre docent i discent, i admetre
un màxim de cinquanta alumnes per tutor.
S’ha d’emplenar un formulari per a cada activitat que es vulgui acreditar. En el cas de tenir
programades diverses edicions de la mateixa activitat, cal indicar les dates de cada edició
en l'apartat corresponent. Si les edicions es realitzen en diferents localitats, cal indicar la
localitat a continuació de la data.
4. Presentació del formulari NOU FORMULARI!
La sol·licitud ha de presentar-se, almenys, deu dies abans de l'inici de l'activitat.
Des de l'1 de gener del 2016 s'aplica una taxa pels serveis administratius de gestió de les
sol·licituds d'acreditació d'activitats de formació continuada de les professions sanitàries.
Concepte R26
1
2
3

Sol·licitud d'acreditació per
primera edició
Sol·licitud d'acreditació per
mixta, en primera edició
Sol·licitud d'acreditació per
presencials, no presencials
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Euros
a una activitat formativa presencial, en
a una activitat formativa no presencial o
a edicions successives d'activitats formatives
o mixtes.

35,38
39,88
28,22

Comissió de Formació Continuada
de les Professions Sanitàries de les Illes Balears

Cada formulari ha d'anar acompanyat dels documents següents:
Còpia de l'imprès de pagament de la taxa (imprès model 046 i concepte R26).
Un escrit de sol·licitud d'acreditació signat pel responsable de l'entitat proveïdora,
dirigit a la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació (se’n pot
descarregar un model en la web).
Els estatuts o escriptures de constitució o regles fundacionals de l'entitat, quan se
sol·liciti acreditació per vegada primera.
En el cas d'activitats no presencials o mixtes, el material docent.
La documentació original ha de presentar-se en el Registre General de la Conselleria de
Salut i Consum o en els centres insulars o comarcals de la Conselleria.
S’ha d'enviar una còpia de la documentació per correu electrònic a stafc_ib@caib.es (no
s'inicia cap tràmit si no s'han seguit els passos anteriors).
5. Comunitat autònoma on presentar la sol·licitud
La sol·licitud d'acreditació d'una activitat de formació continuada ha de presentar-se en
l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma en la qual l'entitat proveïdora tengui el
domicili social (el que figura en els seus estatuts), excepte en el cas de congressos, que
poden presentar-se en la comunitat autònoma on tenguin lloc.
6. Avaluació de les sol·licituds i resolució
Les sol·licituds s'avaluen sobre la base dels criteris que estableix la Comissió de Formació
Continuada del Sistema Nacional de Salut tenint en compte els apartats que figuren en la
sol·licitud (pertinència, objectius, organització i logística, mètode docent i avaluació).
L'avaluació la realitzen experts en avaluació, externs a la CFC, de forma anònima i
independent. Una vegada feta l'avaluació i elevada la proposta a la Comissió de Formació
Continuada, es notifica la resolució de la Comissió al responsable de l'entitat proveïdora
de la formació. Les activitats acreditades se sotmeten a auditories per comprovar el
desenvolupament de l'activitat i el compliment dels criteris de qualitat exigits.
7. On dirigir-se
Per a més informació o davant qualsevol dubte, es pot contactar amb la Secretaria Tècnica
de la Comissió de Formació Continuada dels Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum.
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C/ Jesús, 38 A. 07010 Palma.
Tel. 971 17 73 83 (ext. 69628, 67468 i 67505)
Correu electrònic: stafc_ib@caib.es
Web: http://formaciosalut.caib.es
8. Referències legals
Resolució de 22 de desembre de 1997 (BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1998) que dona
publicitat al Conveni de Conferència Sectorial del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut sobre formació continuada de les professions sanitàries, de data 15 de
desembre de 1997, pel qual es creava la Comissió de Formació Continuada del Sistema
Nacional de Salut.
Resolució de 30 juliol 1999, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de
l'Acord adoptat per la CFC del SNS, en relació amb el Sistema Acreditador d'Activitats de
Formació Continuada.
Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
Reial decret 1142/2007, de 31 d'agost, del Ministeri de Sanitat i Consum, pel qual es
determina la composició i les funcions de la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries i es regula el sistema d'acreditació de la formació continuada.
L'article 7 d'aquest Reial decret 1142/2007 regula el sistema d'aprovació d'acords per
establir criteris comuns per ordenar les activitats de formació continuada. A més, la
disposició transitòria segona del mateix Reial decret incorpora al sistema de formació
continuada uns acords ja adoptats, i assenyala que aquests continuaran en vigor fins que
s’aprovin els nous.
Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i qualifiquen les especialitats
en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació
sanitària especialitzada.
Sentència 1/2011, de 14 de febrer de 2011, del Tribunal Constitucional.
També són d’aplicació les normatives que regulen i ordenen l’estructura dels ensenyaments
universitaris, els estudis universitaris oficials de grau, postgrau i formació professional que
afecten les professions sanitàries.
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Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i
les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les
indemnitzacions que se’n deriven.
9. Per a més informació:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/formacioncontinuada/procedimiento.htm
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