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25.15 Circular Informativa 
 

 

FORMACIÓ CONTINUADA: DIPLOMES D’ACREDITACIÓ I D’ACREDITACIÓ 

AVANÇADA 

 

 

El BOE núm. 179, de 28 de juliol, publica el Reial Decret 639/2015, de 10 de juliol, pel qual 

es regulen els Diplomes d’Acreditació i els Diplomes d’Acreditació Avançada, que ha entrat 

en vigor el 29 de juliol. 

 

L’articulació d’aquests dos diplomes suposa el compliment de les previsions de la Llei 

d’Ordenació de les Professions Sanitàries i la consolidació del valor de la formació continuada 

per a reforçar la capacitat del professional en una àrea funcional determinada.  

El Reial Decret a més de regular els Diplomes d’Acreditació i Diplomes d’Acreditació 

Avançada, estableix els criteris i procediments per a la seva creació i els requisits i 

procediment per a la seva obtenció. 

 

La norma tant és aplicable a l’àmbit públic de la sanitat com al privat i afecta tant als 

professionals amb títol universitari de la rama de les ciències de la salut com als que tenen 

títol d’especialista i als psicòlegs generals sanitaris. 

 

Els requisits per a l’obtenció dels Diplomes d’Acreditació seran: 

 

a) Acreditar un mínim de dos anys, en els últims deu, de pràctica professional en 

les tasques incloses en les competències objecte d’acreditació. 

b) Aportar evidències d’adquisició en els últims cinc anys, de les competències 

definides en el Diploma corresponent mitjançant accions formatives acreditades. 

c) Aportar altres evidències, en els últims cinc anys, de les competències definides 

en el Diploma d’Acreditació a propòsit de l’acompliment i el desenvolupament 

professional en relació a estades formatives, docència, tutories, ponències, tesis 

i/o projectes de recerca. 

Pel que fa als Diplomes d’Acreditació Avançada els requisits per a la seva obtenció seran: 

 

a) Acreditar, en els últims cinc anys, un mínim de tres anys de pràctica professional 

amb el Diploma d’Acreditació en la mateixa àrea funcional amb avaluació de 

l’acompliment positiva. 

b) Aportar evidències d’adquisició, en els últims cinc anys, de les competències 

definides en el Diploma d’Acreditació Avançada mitjançant accions formatives 

acreditades. 

c) Aportar evidències que es determinin per cada CCAA quant a l’adquisició, en els 

últims cinc anys, de les competències definides en el Diploma a propòsit de 
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l’acompliment i el desenvolupament professional en relació a estades formatives, 

docència, tutories, ponències, tesis i/o projectes de recerca. 

 

El Reial Decret estableix que el procediment per a l’obtenció dels diplomes s’inicia mitjançant 

la sol·licitud de l’interessat al servei autonòmic de salut corresponent on el professional 

exerceixi la seva activitat. A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació que acrediti 

el compliment dels requisits que, per a l’obtenció del diploma, s’estableixin en l’acord de la 

seva creació. 

Finalment la norma estableix que l’obtenció dels referits diplomes no podrà suposar cap 

increment de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal. És a dir serà un 

reconeixement merament professional sense efectes retributius. Malgrat que es podrà tenir 

en compte com a mèrit professional per accedir a un lloc de treball en el sector públic de la 

salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 31 de juliol de 2015 

 

 

 


