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NORMATIVA SOBRE LA SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT A ACTIVITATS 
CIENTÍFIQUES 

La Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) és una societat científica de 

professionals relacionats amb l’atenció del malalt crític, i té com un dels principals objectius 

contribuir a la millora científica en el seu àmbit. 

Dins d'aquest objectiu, la SOCMIC, com institució, valora i concedeix aval  o suport a activitats 

formatives, reunions científiques, publicacions i esdeveniments d’interès pels socis de la 

SOCMIC o per professionals no socis dins de l’àmbit de la medicina intensiva.  

La SOCMIC és una entitat independent i les seves decisions no estan influenciades per cap 

institució professional, indústria o Societat. 

 
 

Objectius de la normativa 

La present normativa : 

▪ Regula el procediment per a la concessió d’aval o suport científic a les activitats i projectes 

que sol·liciten reconeixement de la SOCMIC. 

▪ Defineix en què consisteix l’aval i suport. 

▪ Defineix les obligacions mútuament contretes entre la SOCMIC i els responsables de 

l'activitat o projecte. 

 
 

Modalitats de reconeixement  

Aval:   La concessió d'aval significa que la SOCMIC considera que l’activitat té interès 

per als professionals de medicina intensiva i crítica, que té un alt contingut 

científic, està  i compta amb un adequat enfocament organitzatiu. 

Suport:  L'activitat, a més dels reconeixements inclosos en l'aval, compta amb la 

implicació o el suport de la SOCMIC, ja sigui organitzacional, logístic o 

intel·lectual. 
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Activitats susbceptibles de ser reconegudas 

La SOCMIC concedeix "aval" o "suport" a: 

▪ Activitats formatives extraordinàries, cursos, seminaris, tallers. 

▪ Reunions científiques, congressos, jornades, simposis. 

▪ Publicacions, llibres i monografies, documents divulgatius. 

▪ Projectes de recerca d'investigadors o de grups de recerca. 

▪ Documents de consens, documents de recomanacions i guies d'actuació diagnòstic - 

terapèutiques. No es concedirà l’aval als documents que no estiguin promoguts 

directament per la SOCMIC, sola o en col·laboració amb altres societats científiques, 

encara que en ell participi algun membre o representant de la Societat. 

▪ Pàgines webs que tinguin continguts d'interès en el nostre àmbit de coneixement. 

▪ Qualsevol altra activitat científica, projectes o esdeveniments d'interès per als socis, 

sempre que no formin part de les sessions ordinàries de la institució. 

 

Per tal de ser avalat les activitats han de: 

▪ Complir amb els principis i normes de procediment que es descriuen en aquest document. 

▪ Estar obert a tot el col·lectiu professional de medicina intensiva al qual vagi dirigida 

l’activitat. 
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Concessió d’aval  

 

El Comitè Científic de la SOCMIC rep per delegació de la Junta Directiva capacitat per valorar 

quines activitats podrien ser avalades. Actua com a òrgan assessor de la Presidència de la 

SOCMIC. 

El Comitè Científic valorarà les sol·licituds rebudes i, en cas de considerar-ho necessari, 

sol·licitarà informació addicional o assessorament extern, per poder-ne valorar degudament la 

concessió. 

La Presidència de la SOCMIC, després de valoració de l'informe del Comitè Científic, serà qui 

resoldrà i n'informarà per escrit al sol·licitant sobre la concessió de l'aval, els termes i 

responsabilitats d'aquest reconeixement. 

El comitè científic es reserva el dret de concessió de l’aval i aquesta decisió és inapel·lable. 

 

 

Compromís adquirits per la SOCMIC 

▪ Decidir sobre la sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la recepció del 

formulari corresponent. 

▪ Difusió de l’activitat a través de la pestanya “avalades” de la pàgina web de la SOCMIC. 

▪ Sempre que sigui possible es realitzarà la difusió de la informació facilitada a tots 

membres de la SOCMIC mitjançant el correu electrònic i/o altres xarxes socials. En el cas 

de que aquests enviament, realitzat a través de l'Acadèmia, tingui cost es facilitarà el 

pressupost corresponent als organitzadors, i un cop acceptat i tramitat el pagament es 

procedirà a l’enviament. En cap cas es facilitarà la base de dades al promotor en 

compliment de la Llei de Protecció de Dades. 

▪ Autorització per mostrar el logo de la SOCMIC a la documentació, correu i/o pàgina web 

de l’activitat avalada, juntament amb la llegenda “amb l’aval científic de la SOCMIC”. 
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No es farà difusió d’informació d’esdeveniments que no hagin obtingut l’aval científic de la 

SOCMIC. 

La SOCMIC no es fa responsable de cap conseqüència derivada del desenvolupament de 

l’activitat avalada. La responsabilitat serà exclusiva de l’organitzador de l’activitat. 

 

Compromís adquirits pels responsables de l’activitat amb la SOCMIC 

▪ Facilitar la informació que se li sol·liciti. 

▪ Mencionar explícitament si s’ha sol·licitat i/o aconseguit l’aval científic d’altres entitats. 

▪ Indicar si s’ha sol·licitat i/o aconseguit la concessió de crèdits de formació continuada i el 

Reconeixement d’Interès Sanitari. 

▪ Reconèixer en les activitats, publicacions i documents que l’activitat o publicació gaudeix 

de l’aval de la SOCMIC, mostrant de forma visible el logo de la Societat. 

Si l'activitat no és gratuïta per als assistents, s'haurà de proposar i acordar amb la SOCMIC un 

tracte favorable als seus socis, ja sigui en forma de descompte en la inscripció o en els termes 

que s'acordi amb la Presidència. 

En cas que l'activitat compti amb el patrocini de la indústria s'haurà d'aportar una carta en què 

s'especifiquen les condicions de col·laboració.  

El Comitè Organitzador és responsable d'assegurar que tots els potencials conflictes d'interès 

rellevants per al programa es declaren a l'audiència prèvia a les activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 Normativa sol·licitud reconeixement activitats científiques  Versió Novembre 2016 

 

 

Vigència de l’aval 

L’aval científic tindrà una vigència limitada al període explicitat en el document de concessió de 

l’aval. 

Cada edició de la mateixa activitat requereix un nou aval. 

L’aval ha d’estar sol·licitat per un soci de la SOCMIC que pertanyi a l’organització de l’activitat. 

 

 

Retirada de l’aval  

La vocació de la SOCMIC no és de controlar i té confiança en la bona fe i la professionalitat dels 

responsables de les activitats avalades, però mantindrà una actitud vigilant sobre les activitats 

que avala o dóna suport. La SOCMIC podrà retirar l’aval si després de la concessió de la mateixa 

detecta que: 

▪ L’activitat no reuneix les condicions ètiques o legals 

▪ L’activitat canvia substancialment la seva programació o contingut 

▪ L’activitat no facilita informació, en el cas de que li sigui sol·licitada 

D’altra banda, l’activitat pot renunciar a l’aval de la SOCMIC, notificant-ho per escrit a la Societat. 

 

 

Com sol·licitar l’aval científic de la SOCMIC? 

Els promotors de qualsevol activitat docent o científica poden sol · licitar l'aval institucional 

mitjançant un plantilla estandarditzada de sol·licitud, adreçada a la Secretaria de la SOCMIC. 

Adjuntant a aquest formulari la documentació que considerin necessària per facilitar la 

informació completa. 



 

6 
 Normativa sol·licitud reconeixement activitats científiques  Versió Novembre 2016 

La sol·licitud serà dirigida en format electrònic a la secretaria de la SOCMIC, mitjançant la 

complementació del formulari corresponen. 

En cas de necessitar informació complementària, contactar amb: 

Secretaria SOCMIC 

SOCMIC@academia.cat 

C. Major de Can Caralleu, 1-7 | 08017 Barcelona 

Tel. +34 93 203 07 56 | Fax: +34 93 212 35 69 


