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DESCRIPCIÓ
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), crea com a sistema de
reconeixement propi, el Diploma d’Acreditació i Capacitació en gestió de la imatge corporal
(DAC) amb la intenció d’aportar garanties a les condicions de la pràctica professional en
aquest àmbit. Aquest sistema serveix per avalar els coneixements aconseguits pels
professionals infermers en aquesta matèria i permet l’obtenció d’un diploma d’acreditació i
capacitació per a la pràctica infermera en la gestió de la imatge corporal emès per aquesta
corporació professional.
D’aquesta manera, pretén millorar les condicions en que les infermeres integren en la seva
pràctica la gestió de la imatge corporal de les persones amb autonomia en exercici de la
seva competència professional, respectant els drets dels ciutadans a utilitzar-les, a ser
degudament informats i a que se’ls ofereixin amb garanties de seguretat i eficàcia.
És un reconeixement de les infermeres del COIB i a través del COIB a aquelles infermeres
i infermers col·legiats experts en aquest camp de la pràctica. Aquest reconeixement –dels
col·legues- es planteja com a pas intermedi –però molt important– per a la validació de la
pràctica, la formació, la recerca i la gestió en aquest àmbit de la pràctica.
El DAC, acredita la preparació i capacitació professional en el desenvolupament de la
pràctica infermera en l’àmbit de la gestió de la imatge corporal

PROCEDIMENT
Requisits per a la sol·licitud del Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC)
d’infermera gestora de la imatge corporal.
Podran sol·licitar l’obtenció del DAC aquelles infermeres i infermers col·legiats al COIB,
que es trobin al corrent de la seva col·legiació, i acompleixin amb els requeriments
especificats en el procediment per a l’obtenció d’aquest certificat.

Tramitació a seguir
Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment prèvia cita.
Lliurar presencialment al COIB el formulari de sol·licitud del diploma emplenat i la següent
documentació:
▪

Original i una còpia del Currículum professional

▪

Original i una còpia de diplomes o certificats acreditatius de mèrits de cada un dels
apartats que consten en el quadre de requeriments per a l’acreditació (veure pàgina
5)

Des del departament d’administració del COIB es retornaran tots els documents originals
lliurats per la col·legiada/at, així com una de les còpies compulsada i registrada, que
serviran com justificant de lliurament per a la interessada/at.
Efectuar un pagament de 25 € per despeses de gestions de tramitació administrativa, que
seran retornats si no es supera positivament l’avaluació del corresponent expedient.
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Subsanació de sol·licituds
En el supòsits que la col·legiada/at, no hagués lliurat tota la documentació acreditativa dels
seus mèrits per la obtenció del DAC, podrà subsanar aquesta circumstància i aportar tota
la documentació en un termini no superior a 10 dies des de la petició inicial, transcorreguts
els quals no s’admetrà l’aportació de més sol·licituds. Així mateix, se li podrà requerir des
del COIB perquè complementi o esmeni la seva reclamació durant el mateix termini.

Resolució
Des del COIB s’enviarà tota la documentació així com el formulari, al Comitè d’Acreditació,
que és l’òrgan encarregat d’efectuar la valoració i la proposta per a la concessió del DAC.
El Comitè d’Acreditació, un cop valorada i analitzada tota la documentació lliurada per la
col·legiada/at, proposarà a la Junta de Govern del COIB l’emissió del Diploma
d’Acreditació i Capacitació (DAC) en infermera gestora de la imatge corporal.
Les sol·licituds presentades durant un trimestre es resoldran al trimestre següent.

Denegació del DAC
En el cas que un cop valorada i analitzada la documentació pel Comitè d’Acreditació es
resolgui desfavorablement, es retornarà l’import de la taxa abonada per despeses de
gestions de tramitació administrativa i podrà tornar a presentar novament la sol·licitud
d’obtenció del DAC transcorreguts 6 mesos a partir de la recepció de l’informe
desfavorable, havent d’abonar de nou la taxa corresponent.
En el supòsit que la col·legiada/at, no estigui d’acord amb la denegació del DAC, podrà
formular en un termini màxim d’un mes reclamació per escrit i degudament fonamentada,
contra l’esmentada denegació. Aquesta reclamació serà analitzada i informada pel Comitè
d’Acreditació de la infermera gestora de la imatge corporal, i resolta en un termini no
superior a tres mesos.

REGISTRE D’INFERMERES ACREDITADES

Per tal de donar publicitat i garantia a la ciutadania quan vulgui recórrer a una/n
professional infermer acreditat en gestió de la imatge corporal pel COIB mitjançant el DAC,
es publicarà a la plana web del COIB, un llistat dels infermeres/rs acreditats amb
l’esmentat diploma. Les dades que figuraran seran únicament el nom i cognoms i la data
de concessió del diploma. Aquestes dades es publicaran sempre i quan existeixi el
consentiment previ per part de la col·legiada/col·legiat. La llista que serà actualitzada
després de cada reunió de la Comissió d'Acreditació de la infermera gestora de la imatge
corporal.
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FORMULARI DE SOL·LICITUD

FORMULARI PER A L’OBTENCIÓ DEL DAC
Dades Personals
Nom i Cognoms: .............................................................................................................................
Núm. col·legiada/t: ..............................
Adreça: ................................................................................ Població: .........................................
Telèfon: ................................... Mòbil: ................................... E-mail: ............................................

Dades Professionals
Àmbit treball
 Àmbit hospitalari

 Àmbit d’atenció primària

 Àmbit sociosanitari

 Àmbit residencial

 Consultori privat

 Àmbit gestió

 Àmbit universitari, centres docents o d’investigació
Lloc de treball: ................................................................................................................................
Adreça: .............................................................................. Població: ...........................................
En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades,
(en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, t’informem
sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.
El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de
caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera
capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la
trobaràs a www.coib.cat.

Responsable del tractament
Finalitat tractament
Legitimació
Destinataris
Drets
Contacte DPD
Informació addicional

Informació bàsica sobre protecció de dades
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info revers)
Gestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als
Estatuts. (+info revers)
Llei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info revers)
Registre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info
revers)
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info revers)
dpd@coib.cat
Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al revers d’aquest
formulari / web del COIB www.coib.cat.

 AUTORITZO i dono el meu CONSENTIMENT per publicar les meves dades personals (nom, cognoms i data de concessió
del diploma) a la web del COIB.

Barcelona, a ... de ... de 20....

En/Na ................................, amb DNI...........................
Signatura
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• Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, telf. 93 212 81 08, adreça
electrònica info@coib.cat, delegat de protecció de dades, dpd@coib.cat.
• Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei
7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels
Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa
sectorial de sanitat.
És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona
pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos
professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que
afecti la salut.
El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de
perfils.
D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça
professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.
Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials
comunicant-ho al COIB.
• Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva
l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de
la professió, el seu exercici, defensa i representació.
La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.
Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre
productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol
moment.
• A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.
El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas,
seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i en particular l’existència o manca d’una
decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.
• Quant temps conservarem les teves dades?
Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que
preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
•

Quins són els teus drets?
Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del
tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és
lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades
però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel
compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims
pel tractament prevalen sobre els teus.
Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre
responsable.
Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs
retirar-lo en qualsevol moment.

• Com pots exercir aquests drets?
Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de
Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.
Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat.
L’exercici dels teus drets és gratuït.
• Quines vies de reclamació hi ha?
Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació
a: el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva
adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici
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REQUERIMENTS
REQUERIMENTS PER A L’ACREDITACIÓ
GESTIÓ DE LA IMATGE CORPORALi

Punt x
apartat

Màx.
punts

I

Nivell de coneixement:
Formació bàsica (un o més cursos) en gestió de la imatge corporal (mínim 300 hores) (1,5 punts
x crèdit)
Formació continuada: Assistència a cursos, tallers, seminaris, etc. en gestió de la imatge corporal
– Acreditats pel SNS o universitats: 1 punt/crèdit (1crèdit=10 hores)
– No acreditats SNS o universitats: 0.50 punts/crèdit (1crèdit=10 hores)
Formació continuada :Assistència a congressos, jornades o trobades en Gestió de la imatge
corporal
– Acreditats pel SNS o universitats: 0,25 punts/esdeveniment
– No acreditats SNS o universitats: 0,15 punts/esdeveniment

25

II

Entrenament pràctic i experiència acumulada:
▪
Exercici demostrat en gestió de la imatge corporal en centres públics o privats (5 punts per
any treballat)
▪
Model de registre per a la valoració de la situació de salut de la persona ( 1 punt únic)
▪
Guies, protocols o procediments treball com a infermera que utilitza el SA (2 punts únics)
▪
Presentació de guies d’avaluació utilitzades en la seva pràctica en el gestió de la imatge
corporal (3 punts únics)

20

III

Participació en esdeveniments científics:
▪
Conferencies, ponències o comunicacions orals o format pòster relacionades amb la gestió
de la imatge corporal presentades en fòrums científics i/o professionals

10

▪
▪
▪
▪
▪

Conferencia: (2 punts /conferència)
Ponència a taula rodona: (1 punt/ponència a taula rodona)
Comunicació oral o pòster: primer autor/a: (0.5 punts/primer comunicant)
Altres autors comunicació oral o pòster (fins a 3 coautors): (0.25 punts/autor)

Col·laboració comitès científics o organitzadors de congressos o altres esdeveniments
relacionats amb les gestió de la imatge corporal (1 punt per participació)

IV

Activitat docent:
▪
Professor/a en gestió de la imatge corporal d’universitat, escoles, centres formadors (0.15
punts/h. lectiva)
▪
Activitat docent de F. Continuada en gestió imatge corporal centres de treball (0.10 punts/h.
lectiva)

20

V

Publicacions:
▪
Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibres de divulgació en gestió imatge corporal
(1.5 punts/llibre o capítol)
▪
Autor/a o coautor/a de llibres o capítols de llibres d’infermeria en gestió imatge corporal (3
punts/llibre o capítol)
▪
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes de divulgació relacionats amb la gestió de la
imatge corporal (1 punt per article)
▪
Autor/a o coautor/a d’articles en revistes d’infermeria relacionats amb gestió imatge corporal
(2 punts per article)
▪
D’altres publicacions en revistes de salut sobre gestió de la imatge corporal (1 punt per
article)

10

VI

Activitat investigadora:

15

▪
▪
▪
▪
▪
▪

i

Projectes d’investigació en gestió de la imatge corporal (5 punts)
Projectes d’investigació en una tècnica relacionada amb la gestió imatge corporal (2.5
punts)
Disseny de projectes d’investigació en gestió de la imatge corporal (3 punts)
Disseny de projectes d’investigació en una tècnica relacionada amb la gestió imatge
corporal (1,5 punts)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb gestió de la imatge corporal (1
punt)
Participació en l’elaboració d’un projecte relacionat amb una tècnica relacionada amb la
gestió imatge corporal (0.5 punts)

Puntuació mínima per obtenir el DAC en gestió de la Imatge corporal: 40 punts
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