NORMATIVA DE GRUPS DE TREBALL DE LA
SOCIETAT CATALANA DE NEFROLOGIA

JUSTIFICACIÓ
Els Grups de Treball estan motivats per la investigació, l’avanç del coneixement científic i la
seva comunicació, l’adopció de pautes diagnòstiques i terapèutiques coordinades, i la
docència.
Els estudis de certs problemes mèdic-sanitaris exigeixen actualment un enfoc multidisciplinari,
en el que metges procedents del diferents camps: assistencial (podent incloure diferents
especialitats), docent i investigació, així com científics no metges, interactuant entre si.
Per aquests motius, els Grups de Treballs seran creats per les següents raons:
a) Millorar els resultats dels pacients renals i/o promoure i facilitar la investigació en
camps específics.
b) Fomentar la comunicació entre especialistes amb interessos comuns, amb altres grups
de treball de la SCN i/o comitès.
c) Col·laborar en l’organització de les activitats educacionals de la SCN.
d) Fomentar la comunicació amb altres societats científiques, i amb altres entitats que
podrien donar suport en el camp de la investigació.
La configuració dels grups de treball haurà d’estar regida en la seva composició per criteris
d’equitat, en el seu funcionalisme per criteris d’operativitat i a la seva dedicació per criteris de
servei a l’interès general. La Junta Directiva de la SCN serà l’encarregada d’establir aquests
criteris en cada cas.

CONSTITUCIÓ
La creació d’un Grup de Treball ha de ser aprovada per la Junta Directiva de la SCN.
Per la creació d’un Grup de Treball, la Junta de la SCN ha de rebre una llista de almenys 3
membres de la SCN amb cartes de suport de cada membre.
El Grup de Treball haurà de presentar la seva proposat de treball al Secretari-Tresorer de la
SCN, qui l’haurà de facilitar a la Junta Directiva per l’aprovació final.
Els Grups de Treball oficials de la SCN hauran de tenir el seu logo, i a més incloure el logo de la
SCN.
En la promoció de la constitució d’un Grups de Treball hauran d’atendre quatre aspectes
prioritaris:
1. Interès científic general, interès mèdic i interès sanitari del problema proposat a
estudi.

2. Definició explícita dels objectes (generals i específics) a cobrir.
3. Establiment d’un pla detallat d’actuació en el que es contempli els medis a emplenar,
els recursos disponibles i el calendari d’actuacions.
4. Absència de conflicte d’interessos amb altres grups de treball de la SCN. En el cas que
existeixi una sol·licitud de constitució d’un grup de treball amb objectius ja
parcialment coberts per altre grup de treball de la SCN, la Junta Directiva mediarà per
incorporar als socis i a les seves noves iniciatives al grup ja existent.
No es considerà com Grups de Treball de la SCN a cap grup amb objectius, composició i
manera de finançament no hagin sigut aprovats per la Junta Directiva de la SCN.

COMPOSICIÓ
Els membres d’un Grups de Treball haurien de posseir una inqüestionable trajectòria
professional i científica en el problema d’interès del Grups de Treball i tenir la voluntat
d’integrar-se en el Grup de Treball.
La Junta de la SCN supervisarà que els membres del Grup de Treball compleixin els requisits
abans descrits.
La composició del Grups de Treball serà constituïda per:
a. Coordinador: La coordinació podrà ser exercida per 1 o 2 Coordinadors, aquests seran
els que dirigeixin el Grups de Treball i han de ser socis de la SCN. El o els Coordinadors
seran proposat per la Junta del Grups de Treball i nomenat per la Junta Directiva de la
SCN. Durant les votacions dins del Grup de Treball, en cas d’empat de vots, el o els
Coordinadors seran el vot decisiu per desempatar. El o els Coordinadors del Grups de
Treball seran els responsables dels objectius científics i financers del Grups de Treball.
A més, seran els responsables de la memòria anual que ha d’incloure un pla de treball i
detalls dels costos i despeses del Grups de Treball. Per tal d’elaborar la memòria
econòmica, podran demanar i verificar tota la informació necessària al tresorer de la
Junta de la SCN. El o els Coordinadors seran els responsables que el Grups de Treball
segueixi les directius aprovades en aquest document.
b. Vocals: Estaran composats per 2 a 6 membres que han de ser socis de la SCN.
c. Membres ordinaris: Els membres del grup de treball poden ser socis de la SCN i altres
professionals interessats en el motiu del grup de treball, aquests últims s’han
d’acceptar per la Junat del Grups de Treball. .
S’haurà de tenir en compte la parietat de la Junta del Grup de Treball.
Tots els membres de la Junta del Grups de Treball poden estar 4 anys en el càrrec, ampliables a
4 anys més. Al finalitzar aquest temps seran membres ordinaris del Grups de Treball. Per això
cap membre de la Junta del Grup de Treball podrà està més de 8 anys. Hauran de passar mínim
3 anys per poder tornar a ocupar un lloc en la Junta del Grups de Treball.
Els càrrecs entrants, a partir de la primera renovació de la Junta del Grup de Treball, hauran de
ser membres ordinaris del Grups de Treball.
L’industria o representants de l’industria no poden ser membres d’un Grups de Treball.

La vacant d’algun dels membres de la Junta del grup de treball s’ha de notificar a la resta de
membres del Grups de Treball, almenys 2 mesos abans de la data d’elecció.
Els membres de la Junta del Grup de Treball que no assisteixi a més del 50% de les reunions,
sense justificació, se li podrà demanar que renunciï al lloc assignat.
La Junta Directiva de la SCN velarà perquè la relació de qualitat i de quantitat dels
representants de la SCN amb els representants d’altres societats i institucions integrants de
cada Grups de Treball sigui justa.

Transició
Només per la primera elecció: ½ de la Junta del grup de treball serà renovat al 4rt any (1
Coordinador i la meitat dels vocals) i l’altre ½ al 5è any (1 Coordinador (si hagués 2
coordinadors) i la ½ dels vocals).
A partir del següent període, les rotacions seran les descrites cada 4 anys.

FUNCIONAMENT
Els Grups de Treball efectuaran reunions periòdiques en les que es determinaran les seves
actuacions. Dites reunions es fixaran amb la periodicitat variable que establiran els seus
membres.
En aquestes reunions els membres dels Grups de Treball establiran el pla d’actuacions a seguir.
Dins de la llibertat amb la que cada grup ha de determinar el dit pla, la Junta Directiva de la
SCN proposa que el mateix es centri en els següents punts:
1. Disseny i coordinació d’estudis encaminats a possibilitar l’avenç científic en el camp
dels problemes nefrològics objecte d’estudi per cada grup. Dits estudis podran ser de
tipus experimental o de tipus clínic. Entre els estudis de tipus clínic podran comptar-se
com estudis simples o amb estudis multicèntrics.
2. Elaboració de documents guia en l’àmbit del diagnòstic i/o del tractament dels
problemes nefrològics objecte d’estudi per cada grup.
3. Disseminació del coneixement i formació
L’organització de les activitats es farà a través de la Secretraia Tècnica de la SCN, tret
d’autorització de la Junta de la SCN a petició d’excepció raonada.
La junta Directiva de la SCN es reserva l’assumir com propis de la SCN els estudis i els
documents resultants de les actuacions dels diferents Grups de Treball.
Cada grup de treball haurà d’enviar a la Secretaria de la SCN una memòria anual que reculli les
activitats que han realitzat durant l’any pel grup, així com els projectes en vigor.

DIFUSIÓ
La difusió de les diferents actuacions dels Grups de Treball s’efectuaran en els òrgans generals
d’expressió de la SCN (Reunió Anual SCN i pàgina Web) o en reunions i/o documents escrits
d’altre índole específicament destinats a aquesta finalitat.
La Junta Directiva de la SCN recomana que els grups de treball dissenyin estudis clínics o
experimentals que, per la seva qualitat, siguin publicats en revistes científiques de difusió
nacional o internacional.

PATROCINI
Els Grups de Treball podran comptar amb finançament d'empreses comercials que mostrin
interès amb la temàtica pròpia del grup per el desenvolupament de les seves activitats:
reunions, cursos, publicacions o projectes d'investigació. Cada Coordinador de grup informarà
a la Junta Directiva sobre possibles recursos i oportunitats per obtenir finançament externa, i
consensuarà amb la Junta Directiva de la SCN els acords de col·laboració i si es necessita suport
de la Junta de la SCN per facilitar les negociacions. Les aportacions de tercers per a patrocinar
les activitats del grup s’ingressaran a la Fundació de l’acadèmia (compte de la SOCANE, amb el
concepte NOM del GRUP DE TREBALL).
La SCN serà la responsable de gestionar les aportacions i col·laboracions , així com la
responsable de la gestió econòmica dels recursos (despeses i ingressos) del grup.
Si un Grups de Treball no disposa de finançament específica per les seves activitats, la SCN es
podrà fer-se càrrec de les possibles despeses per dur a terme l'activitat prèvia presentació d'un
pressupost detallat i justificació de l’activitat.

FINALITZACIÓ
La Junta Directiva de la SCN decidirà la dissolució d’un Grups de Treball en el cas que finalitzin
les seves activitats per haver-se complit els objectius que van motivar la seva constitució, en el
cas d’absència prolongada d’activitats, o en el cas de desviació dels objectius del grup, de
mode que interfereixin amb els interessos de la SCN.

ANNEXE: DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LA SOL·LICITUT DE PATROCINI PER LA SCN D’UN
GRUP DE TREBALL

A) MEMORIA QUE INCLOGUI:
a. Justificació de l’interès de la constitució del grup de treball.
b. Definició dels objectius del grup.
c. Establiment del pla d’actuació especificant els medis, els recursos i el calendari
d’actuacions.
B) RELACIÓ DE MEMBRES PROMOTORS DEL GRUP I/O DE L’ESTUDI ESPECICANT LA SEVA
PARTICIPACIÓ I LA SEVA RESPONSABILITAT DELS MATEIXOS.

