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El DAC FMC/DPC es pot obtenir per dues vies alternatives:

Aportar un nombre mínim de 10 crèdits tipus A  -de formació mèdica continuada (FMC)-   
atorgats per:

El Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC) o altres Comissions Autonòmiques.

La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS) o SEAFORMEC.

Altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la Comissió d’Acreditació Col·legial.

El període d’obtenció del crèdits serà de 2 anys anteriors a la sol·licitud: 

A partir de la data de registre d’entrada. La data que es tindrà en compte és la de realització de l’activitat, o 
la data d’avaluació si escau. No es tindrà en compte només la data d’expedició del certificat o diploma. Cal 
doncs justificar la data real en què s’ha dut a terme aquella activitat en cas que no hi consti.

Els crèdits s’hauran d’haver obtingut amb un mínim de 3 activitats acreditades de FMC

Pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC) o altres Comissions Autonòmiques.

La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS) o SEAFORMEC.

Altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la Comissió d´Acreditació Col·legial.

Requeriments per obtenir
 el DAC-FMC/DPC
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Cal aportar 12 crèdits dels quals un mínim de 5 crèdits tipus A – de formació mèdica conti-
nuada (FMC)- i un mínim de 7 crèdits tipus B - d’activitats de desenvolupament professional 
continuat (DPC).

Aquesta nova opció suposa un pas qualitatiu molt important per als metges catalans atès que incorpora les 
activitats de desenvolupament professional continuat (DPC) com a via d’obtenció del Diploma mitjançant 
els crèdits tipus B.

Les activitats de DPC incloses són:

El Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC) o altres Comissions Autonòmiques.

La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS) o SEAFORMEC.

Altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la Comissió d’Acreditació Col·legial.

El període d’obtenció del crèdits serà de 2 anys anteriors a la sol·licitud: 

A partir de la data de registre d’entrada. La data que es tindrà en compte és la de realització de l’activitat, 
o la data d’avaluació si escau. No es tindrà en compte només la data d’expedició del certificat o diploma.
Cal doncs justificar la data real en què s’ha dut a terme aquella activitat en cas que no hi consti.

Els crèdits s’hauran d’haver obtingut amb un mínim de 3 activitats acreditades de FMC

les estades de perfeccionament professional a institucions nacionals o internacionals

les tutories d’estades de perfeccionament professional

les ponències, comunicacions orals i pòsters a congressos científics

les publicacions en forma de llibres i monografies

els articles científics publicats a revistes referenciades internacionalment.

L’ equivalència d’aquestes activitats de DPC en forma de crèdits -crèdits tipus B- es pot veure en la següent taula:
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Estades de perfeccionament professional fins un màxim de 7 crèdits per estada*

Tutories de Perfeccionament Professional fins un màxim de 5 crèdits per tutoria *

Ponències oficials a congressos 0,3 crèdits

Comunicacions orals i pòsters 0,2 crèdits

Llibres i monografies Autor / Director :  0,4 crèdits
Autor de capitol:  0,2 crèdits per capitol

Comunicacions orals i pòsters 0,2 crèdits

Articles publicats a revistes referènciades internacionalment 0.2 crèdits per article**

*A criteri de la comissíó

**Si la revista figura entre les 100 primeres del llistat de factor d’impacte de la ISI: 0.3 crèdits per article
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El període d’obtenció del crèdits (tipus A i B) serà de 2 anys anteriors a la sol·licitud:    

A partir de la data de registre d’entrada. La data que es tindrà en compte és la de realització de l’activitat, 
o la data d’avaluació si escau. No es tindrà en compte només la data d’expedició del certificat o diploma.
Cal doncs justificar la data real en què s’ha dut a terme aquella activitat en cas que no hi consti.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D´APORTAR 

El formulari de sol·licitud que s’haurà de recollir a l’OTA, a la Web del COMB, a les seves delegacions (VIC, MAN-
RESA, SABADELL, IGUALADA, TERRASSA ), o  als col·legis de GIRONA, TARRAGONA o LLEIDA.

Les fotocòpies dels diplomes o certificats de les activitats de FMC/DPC acreditades, on consti clarament la data real 
de realització de l’activitat de formació continuada i els crèdits obtinguts. De no ser així, cal adjuntar documentació 
addicional (programa, butlleta d’avaluació, etc. o carta de l’interessat) que ho pugui justificar.

Abonar l’import de 40 € (21% d´IVA inclòs) en concepte de tramitació administrativa. Aquest abonament es farà 
a la recollida del diploma per TPV.

La durada del DAC-FMC/DPC és de 2 anys a partir de la seva concessió. L’interessat podrà optar per la renovació 
si acompleix els requeriments exigits, i es pot fer utilitzant qualsevol de les dues opcions esmentades en els reque-
riments..

DURADA I RENOVACIÓ

http://www.comb.cat/pdf/acreditacio/Formulari_DAC.pdf

