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NORMATIVA PER A LA CONCESIÓ D’AUSPICIS PER PART DE LA SOCIETAT 
CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA 

 
 
 

1- Consideracions generals 
  
L’auspici representa el nivell de suport més alt que pot donar la Societat Catalana de 
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i es refereix als casos en què la Societat autoritza 
la utilització del seu nom, acrònim i/o logotip a fi d’expressar el suport a una activitat 
formativa de la qual la SCCOT no té cap responsabilitat científica, financera o 

substantiva. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ofereix el seu 
auspici a cursos, jornades o reunions científiques que afavoreixin la formació continuada 
en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 
Aquest auspici pretén ser un reconeixement del curs i una marca de qualitat del mateix. 
  
 

2- Objectiu de l'esdeveniment sota auspici 
  
L’objectiu principal del curs, jornada o reunió científica ha de ser la formació continuada 
dels assistents en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o matèries afins a l'especialitat, 
així com fomentar una activitat educativa de qualitat i sense contingut comercial. 
  

3- Criteris necessaris per a l'auspici  

1. La realització de l'activitat científica (curs, jornada, reunió) ha de ser 
preferentment en territoris de parla Catalana.  En el cas de cursos en format 
virtual hauran d’estar organitzats per institucions o grups de treball arrelats a 
Catalunya. 

2.  S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud com a mínim un programa preliminar on 
constin els temes i els ponents, amb la finalitat de poder ser avaluat per la junta 
directiva. 

3. No es donarà l'auspici a esdeveniments de contingut purament comercial, 
entenent-se aquells esdeveniments finançats exclusivament per un únic 
proveïdor o fabricant. 

4.  La concessió de l’auspici és limitada en el temps i únicament pel curs avaluat, i 
no implica gaudir de l’auspici indefinidament en cas de repetició periòdica del 
mateix curs. En aquest cas, l'auspici haurà de renovar-se en cada edició del curs. 

 

4- Forma i termini de sol·licitud 
  
S’haurà de presentar una carta de sol·licitud per correu electrònic al Secretari de la 
Societat, especificant: • Títol del curs / jornada / reunió científica • Dates de realització • 

Durada de l’esdeveniment • Director del curs • Patrocini • Si el curs ofereix crèdits de 



formació Mèdica Continuada (CME) o equivalents • Programa Preliminar La 

sol·licitud s’haurà de presentar com a mínim dos mesos abans de la celebració de 
l’esdeveniment. 
  

5- Concessió de l'auspici 
  
Les sol·licituds rebudes seran avaluades per la Junta Directiva de la Societat Catalana 

de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. La resolució de la junta serà comunicada al 
director de l'esdeveniment mitjançant correu electrònic per part del President o del 
Secretari de la Societat. 
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