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tífica, ètica, econòmica i de l’assegurança de l’as-
saig, de la idoneïtat de les persones investigado-
res i de les instal·lacions.

b) En aquells casos en què el comitè establei-
xi un sistema de revisió ràpida de la documen-
tació, els criteris i els procediments per fer-ho.

c) Procediment d’avaluació de les modifica-
cions als protocols d’assaigs clínics i investiga-
cions clíniques amb productes sanitaris aprovats
pel comitè, distingint entre les rellevants i les no
rellevants.

—9 Presa de decisions
Per als diferents tipus de projectes de recer-

ca que avaluï el comitè s’han de definir els as-
pectes següents:

a) Tipus de decisions que el comitè pot adop-
tar.

b) Mecanisme per a la presa de decisions en
les reunions del comitè i quòrum necessari, tant
pel que fa a nombre de membres com a quali-
ficacions professionals.

c) En aquells casos en què el comitè hagi
establert un sistema de revisió ràpida de la do-
cumentació, mecanisme de presa de decisions
i membres del comitè que hi participen.

—10 Preparació i aprovació de les actes de les
reunions

S’ha d’establir un procediment de redacció i
aprovació de les actes de reunió, d’acord amb
les previsions establertes en aquest Decret.

—11 Activitats de seguiment
El comitè ha de definir el procediment i les

activitats de seguiment dels projectes de recerca,
i especialment, dels assaigs clínics amb medica-
ments i de les investigacions clíniques amb pro-
ductes sanitaris que es duguin a terme en els
centres del seu àmbit d’actuació acreditat.

Aquest seguiment ha d’incloure, com a mí-
nim, la valoració de modificacions del protocol
aprovat i de qualsevol informació o situació que
pugui afectar el balanç benefici risc del projecte
de recerca, així com dels informes anuals o fi-
nals rebuts sobre la situació de l’assaig o inves-
tigació. En el cas d’assaigs clínics amb medica-
ments i investigacions clíniques amb productes
sanitaris, informació sobre la inclusió de subjec-
tes al centre, la valoració dels informes anuals
de seguretat i el registre i valoració de la infor-
mació rebuda sobre les reaccions adverses que
s’hagin produït en els centres del seu àmbit d’ac-
tuació. Ha de quedar constància degudament
documentada de les activitats de seguiment re-
alitzades pel comitè.

—12 Arxiu
a) S’ha de definir el procediment d’arxiu de

la documentació generada pel comitè i de la re-
lacionada amb els diferents tipus de projectes
de recerca que avalua el comitè.

b) S’ha d’establir un sistema de registre d’en-
trada, sortida i consulta de la documentació
arxivada.

c) S’ha d’establir les persones que poden
accedir a l’arxiu.

(06.293.139)

DECRET
407/2006, de 24 d’octubre, de creació del Consell
Català de Formació Continuada de les Profes-
sions Sanitàries i dels consells tècnics de formació
continuada.

La Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’orde-
nació de les professions sanitàries estableix un
marc legal i competencial en tot allò referent al
desenvolupament i desplegament de les profes-
sions sanitàries. En el capítol IV del títol II,
articles 33 i següents, preveu un ampli marge
d’actuació a les comunitats autònomes en el
tractament de la formació contínua dels profes-
sionals sanitaris, dins el marc de coordinació
estatal que garanteix la creació de la Comissió
de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

En l’àmbit de la regulació de la formació
continuada de les professions sanitàries con-
templades a la citada Llei 44/2003, de 21 de no-
vembre, es manifesta la necessitat de establir
mecanismes que garanteixin la coordinació i
l’homogeneïtat de les estructures d’acreditació
i la gestió de les institucions de formació con-
tinuada, així com els programes i les activitats
de les diferents professions sanitàries.

La creació del Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries i dels
consells tècnics de formació continuada impli-
ca la introducció de canvis en la denominació i
funcions atribuïdes fins ara als ja existents con-
sells de Formació Mèdica Continuada i de For-
mació Farmacèutica Continuada.

En conseqüència, per les raons exposades i
de conformitat amb el que preveu la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, proce-
diment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat; escoltades les corporacions i les
entitats interessades; d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta
de la consellera de Salut, i amb la deliberació
prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
Creació i funcions del Consell Català de Forma-
ció Continuada de les Professions Sanitàries

1.1 Es crea el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries com a
òrgan adscrit al Departament de Salut.

1.2 Són funcions del Consell:
a) Proposar a l’òrgan competent del Depar-

tament de Salut la resolució dels expedients
d’acreditació d’activitats, programes i centres de
formació continuada.

b) Ser l’òrgan de relació amb la Comissió de
Formació Continuada de les Professions Sani-
tàries del Sistema Nacional de Salut.

c) Proposar la constitució dels consells tèc-
nics de formació continuada de les diferents
professions sanitàries a què fa referència l’article
3.1 d’aquest Decret, establint-ne la composició,
estructura i normes de funcionament.

d) Fer propostes per a la regulació del pro-
cediment d’acreditació d’activitats, programes
i centres de formació continuada, i informar les
disposicions reguladores.

e) Proposar plans d’auditoria i avaluació de
les activitats, els programes i els centres de for-
mació continuada acreditats.

f) Coordinar les tasques dels respectius con-
sells tècnics.

g) Ser l’òrgan de relació amb les comissions
de formació continuada i organismes equivalents
de les diverses comunitats autònomes.

h) Altres funcions que el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya estimi
convenient en l’àmbit de la formació continu-
ada de les professions sanitàries.

1.3 El Consell, a través del Departament de
Salut, pot establir convenis de col·laboració amb
altres entitats i organismes per a les activitats
relacionades amb les seves funcions.

1.4 El Consell podrà delegar en els consells
tècnics de formació continuada les funcions a
què es refereix l’article 1.2, epígrafs a), d) i e),
i aquelles altres que li puguin ser encarregades
a l’empara de l’epígraf h) susceptibles de ser
delegades, en l’àmbit de la professió respectiva.

Article 2
Funcionament del Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries

2.1 El Consell Català de Formació Conti-
nuada de les Professions Sanitàries actua en
règim de plenari, que s’ha de reunir com a mí-
nim 3 cops a l’any i sempre que ho sol·liciti el/
la seu/seva president/a o la majoria dels seus
membres.

2.2 El plenari del Consell té la composició
següent:

President/a: conseller/a de Salut o persona en
qui delegui.

Vicepresident/a: director/a de l’Institut d’Es-
tudis de la Salut o persona en qui delegui.

Un/a representant de cada Consell Tècnic de
les Professions Sanitàries incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novem-
bre, d’ordenació de les professions sanitàries,
excepte en el cas de les de medicina, farmàcia
i infermeria que tindran dos representants ca-
dascuna.

Dos representants del Departament d’Edu-
cació i Universitats.

Dos representants de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.

Actuarà com a secretari o secretària, amb veu
però sense vot, un/a tècnic/a superior del Depar-
tament de Salut, nomenada pel conseller/a de
Salut.

2.3 Amb l’objectiu de perseguir la paritat de
gènere el plenari del Consell tendirà a assolir la
participació mínima del 50% de dones.

Article 3
Constitució dels consells tècnics de formació con-
tinuada

Per cada professió sanitària incloses en l’àm-
bit d’aplicació de la Llei 44/2003, de 21 de novem-
bre, d’ordenació de les professions sanitàries, s’ha
de constituir un consell tècnic de formació con-
tinuada en el qual hi hauran d’estar representats
els col·legis professionals i les associacions pro-
fessionals i científiques de l’àmbit sanitari més re-
presentatives de Catalunya. Aquest consells tèc-
nics resten adscrits al Departament de Salut.

Article 4
Funcions dels consells tècnics de formació con-
tinuada

Els consells tècnics de formació continuada
de les diferents professions sanitàries tindran les
funcions següents:

a) Analitzar les necessitats de formació con-
tinuada dels professionals del seu àmbit.

b) Proposar a l’òrgan competent del Depar-
tament de Salut, per delegació del Consell Ca-
talà de Formació Continuada de les Professions
Sanitàries, l’acreditació d’activitats, programes
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i centres de formació continuada del seu àmbit
professional.

c) Proposar, per delegació del Consell Català
de Formació Continuada de les Professions Sa-
nitàries, plans d’auditoria i avaluació de les ac-
tivitats, els programes i els centres de formació
continuada que s’hagin acreditat, en l’àmbit de
la professió respectiva, així com coordinar les
activitats d’avaluació.

d) Fer propostes, per delegació del Consell
Català de Formació Continuada de les Profes-
sions Sanitàries, per a la regulació del procés
d’acreditació d’activitats, programes i centres de
formació continuada pel que fa a l’àmbit de la
professió respectiva, i informar les disposicions
reguladores.

e) Promoure la investigació en el camp de la
formació continuada i dels seus mètodes.

f) Altres que les siguin assignades pel Con-
sell Català de Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries.

Article 5
Suport administratiu al Consell Català de For-
mació Continuada de les Professions Sanitàries
al Departament de Salut

Corresponen al Departament de Salut les
tasques derivades del necessari suport de ges-
tió i administració del Consell Català de Forma-
ció Continuada de les Professions Sanitàries i
dels consells tècnics de formació continuada de
les diferents professions sanitàries.

Article 6
Dietes i indemnitzacions

Els membres dels òrgans col·legiats que pre-
veu aquest Decret podran percebre les dietes
i les indemnitzacions que els corresponguin,
d’acord amb la normativa vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

El Consell Català de la Formació Mèdica
Continuada regulat per l’Ordre de 29 de desem-
bre de 1989 (DOGC núm. 1243, de 17.1.1990),
modificada posteriorment per l’Ordre de 27 de
juliol de 1999 (DOGC núm. 2971, de 9.9.1999),
i el Consell Català de Formació Farmacèutica
Continuada regulat per l’Ordre de 9 de febrer
de 2001 (DOGC núm. 3335, de 26.2.2001), pas-
sen a denominar-se Consell Tècnic de Forma-
ció Mèdica Continuada i Consell Tècnic de
Formació Farmacèutica Continuada, respecti-
vament, i assumiran les funcions establertes en
l’article 4 d’aquest Decret en l’àmbit de les pro-
fessions sanitàries respectives.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

En el termini màxim de sis mesos comptadors
des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el
Consell Català de la Formació Continuada de
les Professions Sanitàries, en exercici de les fun-
cions que li atribueix l’article 1.2.c) d’aquest
Decret, ha d’haver formulat les propostes de
constitució dels consells tècnics de formació con-
tinuada de les diferents professions sanitàries,
salvant el que estableix la disposició addicional
única.

Mentrestant no es constitueixin, les seves
funcions seran assumides pel plenari del Con-
sell Català de Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen l’apartat h) de l’article 2 de l’Or-
dre de 29 de desembre de 1989, modificada par-
cialment per l’Ordre de 27 de juliol de 1999, per
la qual es crea el Consell Coordinador de la For-
mació Mèdica Continuada, i l’apartat h) de l’ar-
ticle 2 de l’Ordre de 9 de febrer de 2001, per la
qual es crea el Consell Català de Formació Far-
macèutica Continuada.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Sa-

lut per dictar les resolucions i adoptar les me-
sures oportunes per al desplegament i l’execu-
ció d’aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de

la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 24 d’octubre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

MARINA GELI I FÀBREGA

Consellera de Salut

(06.296.003)
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RESOLUCIÓ
ARP/3366/2006, de 19 d’octubre, per la qual es
dóna possessió definitiva de les finques de reem-
plaçament de la concentració parcel·lària de la
zona regable dels termes municipals de Peramola
i Bassella.

Mitjançant la Resolució ARP/2372/2006, de
29 de juny, del director general de Desenvolu-
pament Rural (DOGC núm. 4679, de 19.7.2006),
es va aprovar l’acord de concentració parcel·lària
de la zona regable dels termes municipals de
Peramola i Bassella.

Els recursos administratius presentats contra
l’esmentada Resolució ja han estat resolts.

D’acord amb el que disposen els articles 210
i 219 a 221 del Decret 118/1973, de 12 de gener,
pel qual s’aprova el text de la Llei de reforma i
desenvolupament agrari;

Vista la proposta de la Subdirecció General
d’Infraestructures,

RESOLC:

Article 1
Donar la possessió definitiva de les finques

de reemplaçament establertes en l’acord de con-
centració parcel·lària de la zona regable dels
termes municipals de Peramola i Bassella.

Article 2
Aquesta Resolució es publicarà al DOGC, als

Serveis Territorials del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca a Lleida i, durant tres
dies hàbils, al tauler d’anuncis dels Ajuntaments
de Peramola i Bassella.

De conformitat amb l’article 221 de la Llei de
reforma i desenvolupament agrari, durant el ter-
mini de trenta dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la darrera publicació esmentada,
els interessats podran presentar davant el con-
seller del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca (c. Camp de Mart, 35, 25004 Lleida)
reclamacions, acompanyades del preceptiu dic-
tamen pericial, sobre diferències superiors al 2%
entre la cabuda real de la noves finques i la que
consta a l’acord de concentració parcel·lària.

Article 3
Aquesta resolució serà d’aplicació des de l’en-

demà de la seva publicació al DOGC.

Lleida, 19 d’octubre de 2006

JOSEP MARIA BESORA I BALCELLS

Director general de Desenvolupament Rural

PG-168088 (06.297.036)
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA


