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Qui fa el reconeixement explícit del grup de treball?

La institució que fa l’encàrrec

Cal validar als professionals que formen part del  grup?

Cal un reconeixement de les institucions als participants que integren el grup de treball. Les 
persones participen al grup per la seva expertesa individual però representant una 
institució.

Si hi ha varies persones d’una mateixa institució, cal un reconeixement individual de 
cadascuna d’elles?

La institució pot fer un sol document on hi constin tots els professionals que hi participen 
per part de las seva entitat.

Si hi ha 4 hospitals que s’han posat d’acord per fer un protocol, en aquest cas qui faria la 
sol·licitud?

Es indiferent, la opció més fàcil seria aquella entitat que el coordinador en formés part.  

Tots els grups de treball son acreditables?

Els grups de treball han d’incidir en la millora dels processos assistencials o en aspectes 
directament relacionats amb l’entorn sanitari. El resultat del seu treball ha de revertir en la 
millora de l’exercici assistencial, i no limitat al seu àmbit exclusiu de treball.

https://youtu.be/YqVyLegtcXM


Si des d’una societat científica tenim un encàrrec, per exemple de la Conselleria, podríem 
demanar aquesta acreditació constituint un grup de treball i demanar acreditar-nos? 

Si, en el moment que es constitueix el grup ja es pot fer la sol·licitud. Però caldrà esperar 
fins que no s’ha revistat i s’han fet les esmenes, per saber si s’acreditarà o no com a grup 
de treball.

Però podrem treballar paral·lelament?.

Sí, però sempre s’ha de presentar la sol·licitud abans de començar. La primera data del 
calendari ha de ser sempre posterior a la data de la sol·licitud.

S’acrediten protocols?

No acreditem protocols, acreditem el grup de treball. Un grup de treball com un equip de 
professionals que es reuneixen per fer un protocol, una guia, un procediment o un estudi. 
Un grup de treball és un equip de diferents professionals amb una expertesa al darrera que 
els avala.

I això es considera una activitat formativa?

La considerem una activitat formativa perquè en el procés del treball hi ha un gran 
aprenentatge. 

Hi ha alguna diferencia rellevant en el formulari de  la sol·licitud d’acreditació del grup de 
treball?

L’acreditació  del grup de treball es fa en dos temps. La primera es valida la necessitat que 
justifica la creació d’aquest grup de treball. La segona es valora l’execució d’aquest objectiu 
que s’ha presentat.

Quan de temps ha de passar des de que envien una sol·licitud d’acreditació fins que 
s’inicia el treball en grup?

El recomanable és 1 mes però es pot sol·licitar 15 dies abans de l’inici de l’activitat del grup 
si tot està perfectament documentat. Cal que pugem revisar l’activitat, comunicar esmenes 
si n’hi ha, i que es puguin resoldre. Una vegada resoltes les esmenes l’activitat passa a 
l’estat d’ESPERA, això vol dir que l’acreditació ha estat admesa a tràmit.



Hi pot haver més d’un coordinador en un grup de treball?

No hi ha cap problema, l’important es que com a minin n’hi hagi un

Quan emetem el certificat, hem de posar les hores de cada participant o cal que figurin 
les hores totals que ha treballat el grup?

No cal, l’acreditació és individual, és a dir, quan s’emeti la resolució  hi constarà  el llistat de 
les persones que han participat amb els crèdits corresponents.

El Consell acredita a les persones, amb les hores finals en que els participants han treballat 
dins el grup, fins un màxim de 40 hores a l’any.

Els grups de treball es poden reacreditar? Si un grup de treball no ha acabat la seva tasca 
en un any pot sol·licitar una reacreditació per l’any següent i continuar el procés fins 
finalitzar-ho?

No, no es pot reacreditar. Un grup de treball s’organitza per fer un producte concret, 
comença i acaba en un termini establert pel propi grup abans de començar dins l’any 
natural, si no s’ha acabat en aquest temps es pot sol·licitar una prorroga.

Els membres del grup de treball poden cobrar honoraris?

Aquest tipus d’activitat estava pensada per aquelles persones que col·laboren en grups de 
treball de manera altruista per tal d’incidir en millores del sistema de Salut. Ara bé:

1. Les dietes no es consideren honoraris, sinó una compensació per les despeses que et 
genera l’activitat.

2. Pel que fa a l’abonament d’uns honoraris per part de la institució que fa l’encàrrec no 
es un aspecte que tinguem en consideració, per tant hi ha llibertat en aquest punt.

El que si que es important és que aquest tipus d’activitat NO poden estar 
esponsoritzades per entitats comercials
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