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Si una activitat no es publicita en la pàgina del organitzador, es pot publicitar en la 
pàgina del patrocinador?

Si, l’organitzador pot autoritzar al patrocinador a difondre la informació sobre l’activitat, 
sempre i quan consti clarament qui és l’organitzador del curs.

Quan fem un Congrés on hi ha diferents patrocinadors a diferents nivells, com s’ha 
d’indicar?

Podeu posar patrocinadors principals o categoritzar-los, o bé diferenciar-los per tamany, ...

En referència al Document d’Independència Comercial (DIC) si el material docent no el 
fem nosaltres, sinó que l’agafem de publicacions d’altres i no tenim contacte amb els 
autors. Com ho hem de fer?

Quan un curs es basa en articles extrets de revistes de referència, només cal adjuntar la DIC 
dels tutors 

Tots els autors dels materials docents han de signar el DIC? Què passa quan en els 
continguts dels capítols hi ha un autor principal i altres que col·laboren, cal que tots 
signin el DIC? 

L’autor principal de cadascun dels capítols és qui ha de signar el DIC

https://youtu.be/NcBSyUJsaw8


Quan el patrocinador ha contribuït cedint gratuïtament material necessari per al 
desenvolupament del curs. Com han de figurar?

Ha de constar sempre com a Patrocinador. Si a més voleu reconèixer que el material s’ha 
cedit, ho podeu fer constar amb un agraïment.

Les activitats es poden allotjar en la plataforma del patrocinador?

La formació acreditada pot estar publicitada al web del patrocinador sempre i quan 
l’organitzador estigui ben identificat i et redirigeixi al web de l’activitat, però en cap cas les 
activitats formatives utilitzaran plataformes d’entitats comercials, ni de productes sanitaris 
o relacionats.

Quan es fa el registre de participants, els podem donar la opció marcada de cedir les 
seves dades al patrocinador?

No seria èticament correcte, així mateix, per la llei de Protecció de Dades, es necessari que 
ho marqui cada participant de forma voluntària i no pot condicionar el registre en el curs.

En el Document de Conflicte d’Interessos, cal aportar la fotocòpia dels DNI’s?

No es necessari si porta signatura electrònica, en altres casos la declaració s’ha 
acompanyar amb una fotocòpia del DNI.

Quan tenim la gravació d’un curs ja realitzat i el patrocinador ens demana penjar-lo al 
seu web, hi hauria cap problema?.

Si esteu referenciats com a Organitzadors no hi ha cap problema. Tot i que les 
visualitzacions no estaran acreditades

Quan una activitat està finançada per la indústria farmacèutica i, hi ha diversos 
patrocinadors, és obligatori que figurin tots els logos en el díptic de presentació? i si 
encara estem tramitant la esponsorització de l’activitat i no els tenim que poden fer?

Si ja teniu patrocinador, en aquest cas si que us demanem que poseu el logo dins del 
programa degudament identificat. Si encara no teniu el patrocinador doncs està clar que no 
us ho demanarem, en definitiva el que volen comprovar és que poseu el logo del 
patrocinador en el lloc que correspon, a la part inferior del programa degudament 
identificat. Si esteu en tràmits d’obtenir un o diversos patrocinadors i encara no els teniu 
podeu fer un comentari dins el camp Font de Finançament-Observacions.
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