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1. Aquest

any...
El 2011 ha vingut marcat per les mesures de
contenció de les despesa en medicaments i
productes sanitaris.

1. Aquest any...

Durant l’any 2011, l’Administració Central ha continuat implantant mesures de contenció de la despesa en medicaments i productes sanitaris, que han recaigut, novament, sobre el sector
del medicament. Als efectes dels Reial decret llei publicats l’any
anterior ( RDL 4/2010 i RDL 8/2010), se li ha sumat enguany el
RDL 9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la
qualitat i cohesió del sistema nacional de salut, de contribució a
la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels avals
de l’Estat per al 2011.
Aquestes mesures afecten de forma especial a les farmàcies
amb menys recursos, que en molts casos són imprescindibles
per poder oferir un servei tan extens i capil·lar com l’actual.
En l’àmbit de l’Administració Catalana, a principis de l’any 2011,
el Departament de Salut va presentar el Pla de mesures urgents
per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, per aconseguir
una disminució del 10% del pressupost del 2011 respecte al del
2010. En el cas de la prestació farmacèutica de les oficines de
farmàcia, el pressupost s’ha vist disminuït en un 26%.
També cal esmentar que aquest any s’han agreujat les dificultats
de l’administració per pagar puntualment la factura de la prestació farmacèutica. Així, a partir de la facturació corresponent al
mes d’agost, s’ha augmentat en 30 dies el retard del pagament
de la factura, pagament que des de la facturació del mes de juny
de l’any 2010 ja es feia en retard.
Aquest retard addicional en el pagament ha dificultat enormement l’aplicació dels mecanismes financers col·lectius, utilitzats
fins aquest moment, perquè les farmàcies continuessin cobrant
amb normalitat, havent d’habilitar, en molts casos, mecanismes
financers individuals.
El retard en el pagament i la incidència reiterada de les mesures
de contenció sobre el sector de les oficines de farmàcia, van
propiciar s’endegués la Campanya La farmàcia encén el llum
d’alarma, per donar a conèixer la situació de viabilitat compromesa del sector i l’impacte sobre el servei als usuaris.
Som conscients que l’entorn econòmic actual, així com una
llunyana previsió de millora, imposen una reinvenció de la farmàcia comunitària. Per això, ja fa temps que apostem i que estem
treballant per una farmàcia que sigui un establiment sanitari des
del qual es duguin a terme activitats de consens i coordinades
en vers la prevenció, la promoció de la salut i el seguiment de
pacients.
Mostra d’aquesta voluntat és la definició d’una cartera de serveis d’activitats professionals concertats, que ja inclourà dos
serveis a posar en marxa el proper any, i dels quals s’han realitzat les corresponents proves pilot que han demostrat la seva
eficiència.
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2. El

Consell
“El Consell és l’òrgan representatiu i coordinador dels quatre Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya”

Col·laborar
Ordenar

Representar
Vetllar
2.1. Finalitats

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat
amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les
professions titulades i col·legis professionals, és una corporació de
dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix
l’òrgan suprem representatiu i coordinador de la totalitat dels col·legis
de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a
dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la
representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i
l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent.
Aquest Consell, constituït l’any 1985, va ser el primer consell autonòmic de col·legis farmacèutics a l’Estat espanyol.

FINALITATS DEL CONSELL
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les
finalitats següents:
Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les
condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en
totes les seves modalitats.
Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici
de la professió.
Representar els interessos generals de la professió a Catalunya,
especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit.
Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi
als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a
la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la representació dels interessos generals de la professió farmacèutica
davant de l’administració autonòmica i això implica que esdevingui
l’interlocutor per aquells projectes que abasten al conjunt de Catalunya.
En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negociació del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels
projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi
Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa
de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el
Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i
modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al
col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells assessors en què es demana la seva participació.
Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es planifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre
els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu
en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els
seus col·legiats.

2.2. Òrgans de
Govern
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El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els consellers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre
col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Juntes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics
de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona.

Els membres del Consell a la sala de reunions del Consell

MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS
FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
CONSELLERS NATS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sr. Carles Conejero i Lobos
Sr. Josep Aiguabella i Alentà
Sr. Andreu Suriol i Ribé

President del Col·legi de Barcelona
President del Col·legi de Girona
President del Col·legi de Lleida
President del Col·legi de Tarragona

CONSELLERS PER ELECCIÓ

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha
Sr. Francesc Pla i Santamans
Sra. Maria Calvo i Gil
Sr. Lluís Pla i Cama
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Sra. Anna Sánchez i Farré

Col·legi de Barcelona
Col·legi de Barcelona
Col·legi de Barcelona
Col·legi de Girona
Col·legi de Lleida
Col·legi de Tarragona

RELACIÓ DE CÀRRECS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sr. Josep Aiguabella i Alentà
Sra. M. Pilar Gascón i Lecha
Sr. Carles Conejero i Lobos
Sra. Maria Calvo i Gil
Sr. Lluís Pla i Cama
Sr. Andreu Suriol i Ribé
Sr. Francesc Pla i Santamans
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Sra. Anna Sánchez i Farré

President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vicesecretària
Vicetresorer
Vocal Autonòmic
Vocal
Vocal
Vocal

Durant l’any 2011, s’han realitzat un total de 25 reunions de la Junta
del Consell, de les quals quatre han estat de caràcter extraordinari.
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3.

Xifres
Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats
a Catalunya l’any 2011, quan a la distribució per edat i gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional.
Així mateix, també conté informació detallada sobre la distribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.

3.1. Col·legiats a
Catalunya

El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat incrementant progressivament, així per a l’any 2011 el nombre
total de farmacèutics col·legiats és de 10.255, un 1,45% més
que l’any anterior.
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests
en les diverses vocalies.

NOMBRE DE COL·LEGIATS

Exercents
No exercents
No exercents-jubilats
Total col·legiats

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

7.027
722
401
8.150

739
60
21
820

445
25
32
502

670
73
40
783

8.881
880
494
10.255

Els 10.255 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.772 són homes i 7.483 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 27% i un
73%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

27 %
Homes
73 %
Dones
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Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es
concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35
a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i
la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta
fins a un 80% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la
franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de
65 anys, hi ha un 56,58% de dones i un 43,42% d’homes.

COL·LEGIATS PER EDAT

> 65 anys

515

De 55 anys a < 65 anys

528

992

De 45 anys a < 55 anys

639

De 35 anys a < 45 anys

660

< 35 anys

Homes

671

Dones

1.748
2.339
1.733

430
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de
cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els respectius Estatus. Cal destacar que un mateix col·legiat pot estar
adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant és diferent al nombre total de col·legiats.

COL·LEGI DE BARCELONA

Vocalies Col·legi de Barcelona
Alimentació i Nutrició
Anàlisi
Atenció Primària
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris
Distribució
Hospitals
Indústria
Investigació i Docència
Oficina de Farmàcia
Ortopèdia
Plantes Medicinals i Homeopatia
Salut Pública
Total
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Nombre d’adscripcions
408
226
41
204
96
273
484
52
5.074
693
168
68
7.787

COL·LEGI DE GIRONA

Vocalies Col·legi de Girona

Nombre d’adscripcions

Alimentació i Nutrició
Atenció Farmacèutica
Dermofarmàcia
Distribució
Distribució medicaments ús animal
Farmacèutics Titulars i Salut Pública
Farmàcia Hospitalària
Indústria
Laboratoris clínics
Oficina de farmàcia
Òptica i acustica audio.
Ortopèdia
De número (adjunts)
Total

COL·LEGI DE LLEIDA

Vocalies Col·legi de Lleida

164
217
419
5
15
21
38
7
59
630
20
158
229
1.982

Nombre d’adscripcions

Alimentació
Analistes
Farmacèutics d’institucions i Salut Pública
Formació continuada, docència i recerca
Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris
Oficina de farmàcia
Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi
Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments
Total

COL·LEGI DE TARRAGONA

Vocalies Col·legi de Tarragona
Alimentació, Nutrició i Dietètica
Analistes
Dermofarmàcia
Farmacèutics adjunts
Farmacèutics d’hospital
Farmacèutics d’indústria
Farmacèutics de magatzems de distribució
Homeopatia i fitoteràpia
IFM, medi ambient i administracions públiques
Oficina de farmàcia
Òptometria, òptica i acústica audiomètrica
Ortopèdia
Promoció i docència professional
Total

196
33
51
502
180
354
50
27
1.393

Nombre d’adscripcions
88
65
380
219
28
17
4
17
32
368
26
61
5
1.310
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El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a les
vocalies col·legials. L’agrupació dels àmbits d’exercici i activitat professional s’ha fet seguint criteris d’homogeneïtzació de la
diferent terminologia en la denominació de les vocalies, i per a
l’assignació del nombre de col·legiats en cadascun dels àmbits,
s’ha partit de les dades aportades per cada Col·legi referides
a les modalitats professionals, exposades en les quatre taules
anteriors.

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS A LES
DIFERENTS MODALITATS D’EXERCICI PROFESSIONAL
41

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

185

Administració i Salut Pública

172

Distribució

300

Farmàcia Hospitalària

366

Anàlsi Clíniques

383

Indústria

508

Docència i investigació

559

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

665

Alimentació

856
1.003

Dermofarmàcia

6.426

1.008					

Ortopèdia, òpitica i acústica
Oficina de Farmàcia
0

3.2. Activitat 		
professional a
l’Oficina de
Farmàcia

Titulars únics
Cotitulars
Adjunts
Substituts
Regents
Col·laboradors
Total
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Cal remarcar que 6.620 dels 10.255 col·legiats (64,55%) desenvolupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una
mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

OFICINA DE FARMÀCIA
COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.934
623
242
2.220
5
50
5.074

292
88
252
6
0
1
639

170
35
112
1
2
31
351

287
39
219
7
4
0
556

2.683
785
825
2.234
11
82
6.620

En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia
per província.
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)

Nombre OF Capital
Nombre OF resta Província
Total

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.029
1.211
2.240

43
289
332

45
146
191

53
273
326

1.170
1.919
3.089

Durant el 2011, s’han obert 25 noves oficines de farmàcia, 14 a la província de Barcelona, 9 a la de Girona, 1 a la de Lleida i 1 a la de Tarragona.
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un
servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en
detriment de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva
ubicació depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància
mínima entre aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va
ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica
pròpia (Llei 31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.
L’extensa xarxa farmacèutica de
Catalunya- 3.089 oficines de farmàcia i 109 farmacioles-, fa que la
ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes
d’Europa. Concretament a Catalunya, hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.441 habitants i 1
farmacèutic per cada 1.139 habitants, aproximadament, a l’any
2011.
En el següent mapa es mostra la
distribució de les oficines de farmàcia entre les 41 comarques de
Catalunya.
Nombre d’oficines de farmàcia per comarca

3.3. Activitat
professional a
la Farmàcia 		
Hospitalària

La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió
farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves
necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació,
adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i
altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit
d’influència.
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La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia
Hospitalària per províncies.

NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH)

Nombre SFH
Total SFH

3.4. Altres activitats
professionals
farmacèutiques

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

84
84

9
9

6
6

11
11

110
110

Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals contribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.
Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca professional dels més de 200 farmacèutics, uns adscrits al Cos de
Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la
seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats,
bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut
alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a
la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics
presents en els diferents elements del medi i en els indrets de
la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que
són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal
destacar la importància de la formació continuada molt especialitzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de
la població en general. Aquests professionals realitzen les seves
tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut
Pública.
Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèutica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis
clíniques, que fan determinacions químiques, bioquímiques,
hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests
farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i
d’altres ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.
També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera
en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant
de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat
en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants,
com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el
desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el
registre i llicències i el màrqueting i vendes.
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Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució
farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logística de les centrals de distribució de medicaments i productes
sanitaris.
L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca
l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia,
l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolupar des de l’exercici a l’oficina de farmàcia, la indústria o la
distribució.

3.5. Activitat
relacionada		
amb
autoritzacions
en matèria 		
d’oficina de
farmàcia

D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics
tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per
a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment
dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic.
La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de
local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els
Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel volum de sol·licituds que s’arriben a gestionar.
Per a l’any 2011, s’ha seguit utilitzant el format de recull de dades relatives a aquestes sol·licituds per cada Àrea Bàsica de
Salut (ABS), que el Consell va consensuar amb els Col·legis durant l’any 2009. Aquestes dades, recollides amb una periodicitat semestral, fan referència al nombre de sol·licituds en tràmit
acumulades a la finalització del semestre, així com el nombre de
sol·licituds arxivades i resoltes durant el semestre en qüestió.
Per tant, les dades exposades en el present document per a
l’any 2011, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme:
un primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de
juliol al 31 de desembre. La informació de les dades acumulades, fa referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas
del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les
sol·licituds corresponents a cada semestre.
Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de
tramitació d’aquests expedients.
De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats:
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1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
Del total de les 379 ABS, el 51% tindrien alguna sol·licitud en
tràmit.
ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

135
25
13
31
208

262
37
33
47
371

51,53%
64,57%
39,39%
65,96%
56,06%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Els Col·legis estan tramitant un total de 2.509 sol·licituds, que
corresponen a 1.944 sol·licitants. Aquestes 2.509 sol·licituds es
distribueixen segons la següent tipologia:
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2011)

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

Nova oficina de farmàcia
Modificació de local amb canvi d’accés
Trasllat voluntari
Trasllat forçós
Trasllat provisional
TOTAL

1.872
1
16
0
0
1.889

167
4
1
0
0
172

145
0
1
0
0
146

300
0
2
0
0
302

2.484
5
20
0
0
2.509

El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves
oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova
instal·lació, el 75% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, el
7% pel de Girona, el 6% pel de Lleida i el 12% pel Col·legi de
Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A L’INSTAL·LACIÓ DE NOVES
OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2011)

COFL

6%

COFGi

7%

COFT

12%

COFB

75%
0
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS
Els motius pels quals les 2.509 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2011)

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud

1.068

138

25

165

1.396

2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada
d’una petició de nova obertura anterior

370

34

121

93

618

3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part
del Departament de Salut, per abstenció del COF

103

0

0

0

103

4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de
delimitació de l’ABS

348

0

0

44

392

5. Paralitzades per recurs contra trasllat de data
anterior

0

0

0

0

0

6. Resolució del Departament de Salut de paralització
de la tramitació fins sentència del TSJC

0

0

0

0

0

1.889

172

146

302

2.509

TOTAL

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2011)
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Així, el mateix gràfic anterior però a escala logarítmica (base
10), permet visualitzar més gràficament la distribució de les
sol·licituds pendents de resolució pels Col·legis, segons els 6
motius categoritzats.
DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2011)

COFL

1

COFT

2

COFGi

3

COFB

4
5
6
0			

10			

100			

1.000

4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE
SALUT
Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop resoltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31
de desembre de 2011, hi havia 777 sol·licituds resoltes pels
Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del
Departament de Salut.
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT
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36
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107

COFT
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COFB

502

5%
14%
17%
64%
0

20

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

A més d’aquestes 777, hi ha 111 sol·licituds pendents de resolució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de
Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.

5 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
Durant tot l’any 2011, els Col·legis han resolt 504 sol·licituds. La
següent taula mostra el detall de les resolucions.
COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

1. Autorització d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

16

58

0

0

74

2. Denegació d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

264

0

39

11

314

3. Abstenció d’una obertura d’una nova oficina
de farmàcia

93

0

0

0

93

4. Resoltes (només per a trasllats i modificació de
local amb canvi d’accés)

20

0

3

0

23

393

58

42

11

504

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (del 01/07/2010 al 31/12/2010)

TOTAL

6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
En tot l’any, els Col·legis han arxivat 737 sol·licituds. La major
part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades
i/o incompliment de la Llei de Taxes. La següent taula mostra el
detall de les sol·licituds arxivades.
Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (del 01/01/2011 al 31/12/2011)
1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes
2. Per renúncia del sol·licitant
3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi
TOTAL

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

235

295

145

32

707

23

0

0

1

24

0

0

1

5

6

258

295

146

38

737
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4. Representació
“El Consell té per objecte la representació de
la professió davant de la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat,
complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent”

4.1. Concertació

Pel que fa al Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i
el Consell, el 30 de juny, es van signar els següents documents:
Apartat 1 sobre característiques i condicions generals
de la prescripció i dispensació i procediment de facturació i pagament.
Aquest nou apartat de l’Annex sobre la prestació farmacèutica contempla l’adaptació de les condicions de prescripció i dispensació, així com del procés de facturació,
a la recepta electrònica. Substitueix el què havia estat
l’Apartat 1 de característiques i consideracions generals
de la prescripció i dispensació i l’Apartat 4 de procediment
de facturació i pagament, que queden adaptats i fusionats
en un únic document.
El document especifica que ambdues parts es comprometen a treballar per habilitar un procés de facturació electrònic únic, en què, seguint el model de facturació de la
recepta electrònica, s’integri la facturació de la recepta paper.
Annex sobre els preus de facturació dels productes
dietoterapèutics dispensats en recepta del CatSalut en
oficina de farmàcia.
Davant la gran variabilitat de preus constatada a l’hora de
facturar els productes dietoterapèutics per part de les farmàcies, es va acordar amb el CatSalut un llistat de preus
per garantir la homogeneïtzació dels imports per a la facturació d’aquests productes.
Així, en aquest annex s’estableix el llistat de preus a aplicar
des de la facturació de les receptes dispensades el mes
de juliol de 2011 i fins que el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat no estableixi els imports màxims de
finançament (IMF), abans esmentats. El preu de facturació per a aquests productes amb càrrec al CatSalut, s’ha
obtingut a partir del PVL reportat per cada laboratori i de
l’establiment dels corresponents marges per als majoristes
i per a l’oficina de farmàcia.
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Per altra banda, en el marc de la concertació, s’ha treballat també sobre els següents aspectes relatius a la cartera de serveis
de les oficines de farmàcia:
Definició del procediment de treball per al disseny i gestió
de la Cartera de serveis.
Definició del servei del programa per a la determinació del
risc d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid.
Definició del servei del programa de detecció precoç de
càncer de còlon i recte.

4.2. Normativa
legal

NORMATIVA EN TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA
En aquest apartat es relacionen els projectes de normatives que,
de conformitat amb el que preveu l’article 64 de la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut tramet oficialment al Consell per si es creu oportú
fer al·legacions.
A continuació es detallen els projectes normatius en tràmit
d’audiència pública rebuts durant l’any 2011, i s’indica si s’han
presentat al·legacions per part del Consell:
Avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i promoció econòmica. Presentació
d’al·legacions per part del Consell.
Projecte d’ordre per la qual es regula la Comissió Tècnica
en matèria de Documentació Clínica.
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.
Projecte de decret dels laboratoris de salut ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial.
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza la regulació dels
fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit
del Departament de Salut. Presentació d’al·legacions per
part del Consell.
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INFORMES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
Recursos contenciós-administratiu (i notes relacionades)
Nota relativa a l’estat del recurs de cassació presentat per la Generalitat de Catalunya i la Federació
d’Associacions de Professionals de Teràpies Naturals
de Catalunya, contra la sentència 530 de 12 de juny
de 2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el decret 31/2007, pel qual es regulen les
condicions de l’exercici de determinades teràpies naturals.- Data: 12/04/2011.
Compareixença
recurs
contenciós
administratiu 87/2008, interposat contra la Resolució
GAP/3727/2007, de 10 de desembre, per la qual es
dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de
treball del personal funcionari dels diferents Departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.- Data: maig 2011.
Compareixença
recurs
contenciós
administratiu 85/2008, interposat contra la Resolució
GAP/3050/2007, de convocatòria de concurs general
de màrits i capacitats per proveir llocs del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, Salut
Pública.- Data: maig 2011.
Altres recursos
Recurs de reposició contra la resolució de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, expedient RO
2011/1831.- Data: 23/08/2011.
Preparació de l’al·legació al Jutjat del Social n. 2 de
Terrassa sobre la improcedència del requeriment
efectuat al Consell.- Data: 01/12/2011.
Informes projectes de Llei (i notes relacionades)
Proposta d’escrit d’al·legacions en relació a les propostes de modificació de determinades normes incloses a l’Avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat
i reestructuració administrativa i de promoció de
l’activitat econòmica.- Data: 14/06/2011.
Informes projecte de decrets i ordres
Nota sobre qüestions relacionades amb el Projecte
de Decret pel qual es regula la prestació farmacèutica, a càrrec del Servei Català de la Salut, de per
persones ingressades en centres residencials.- Data:
16/03/2011.
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Informe sobre el RD 1275/2011, de 16 de setembre,
pel qual es crea l’Agència Estatal “Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios”, i se suprimeix aquesta mateixa Agència en al seva qualitat
d’organisme autònom.-Data: 03/10/2011.
Revisió de la proposta d’ordre per la qual s’actualitza
l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.- Data: 31/10/2011.
Revisió del projecte de decret de laboratoris de salut
ambiental i alimentària i dels laboratoris de control oficial.- Data: 31/10/2011.
Altres informes
S’han dut a terme nombrosos informes i revisions de documents relatius a:
Convenis de col·laboració.
Annexos, convenis i addendes al Concert d’Atenció
Farmacèutica.
Contractes amb diversos proveïdors.
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració
pública o com a conseqüència de polítiques que afecten al sector farmacèutic.
Actualització del document de seguretat intern del
Consell (protecció de dades de caràcter personal).

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS LEGISLATIVES
Quan a la participació del Consell en activitats legislatives, durant aquest 2011 s’ha treballat amb el Departament de Salut per
consensuar la modificació de la Llei 31/1991 d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya introduïda en la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
Així mateix, també s’ha treballat en la Instrucció 2/2011 de la
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut, la qual modifica l’apartat segon
del punt 4 de la Instrucció 4/2006, de la Direcció General de
Recursos Sanitaris, sobre criteris d’actuació per garantir la homogeneïtat en la tramitació i la resolució dels expedients administratius de sol·licitud d’autorització per la l’obertura, trasllat i
modificacions d’oficina de farmàcia.
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5. Professió
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”

27

5.1. Projectes de
col·laboració

Amb el Departament de Salut
Durant l’any 2011, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:
PLA DE SALUT 2012-2015
El Departament de Salut va convidar al Consell per participar
en la Jornada de treball per elaborar i consensuar el Pla de Salut pel període 2012-2015, que va tenir lloc els dies 25 i 26 de
novembre a Sitges. Aquesta ha estat la primera vegada que el
Consell ha participat en la definició del marc de referència per
totes les actuacions públiques en matèria de salut.
La Jornada es va dividir en diferents grups de treball per tractar
àrees específiques. En aquest sentit, el Consell va participar en
cinc grups de treball i els seus representants en cadascun d’ells
varen ser:
Grup sobre el model d’atenció al pacient crònic: Mercè Barau.
Grup sobre la millora de la capacitat de resolució del sistema: Rafael Guayta.
Grup sobre l’enfocament en l’assegurat-ciutadà com a
centre dels sistema: Montserrat Frigola.
Grup sobre el compromís dels professionals amb la trasnformació del sistema: Anna Sánchez.
Grup d’Atenció Farmacèutica: M. Pilar Gascón.
El Pla de Salut 2012-2015 conclou que s’abordaran les malalties més prevalents (plans específics per al càncer, la diabetis,
les malalties circulatòries, promoció dels hàbits saludables...), el
criteri clínic predominarà sobre el criteri administratiu i hi haurà
una implementació efectiva del model únic d’història clínica
compartida.
Aquest Pla de Salut marca un pas fonamental en el reconeixement del rol del farmacèutic dins la cadena sanitària, fruit de
l’esforç i treball realitzat en aquesta direcció durant els últims
ans per part del col·lectiu.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Signatura del conveni de col·laboració entre el Consell i l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA). En aquest conveni es
preveu l’elaboració i difusió de material divulgatiu als ciutadans,
així com també informació complementària pels farmacèutics.
En aquest sentit, la primera acció emmarcada en l’esmentat
conveni, ha estat l’elaboració i distribució d’unes fitxes adreçades als farmacèutics sobre toxiinfeccions alimentàries, com la
listèria, la salmonel·la, la toxoplasmosi i el mercuri en el peix, i
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la seva incidència en grups vulnerables com les embarassades,
els fetus, els lactants i els nens petits.

El senyor Xavier Llebaria, director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i el senyor Jordi de Dalmases, president del Consell,
durant la signatura del Conveni de Col·laboració.

GUIA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ
A partir del document intern del Consell Seguiment Farmacoterapèutic amb sistema personalitzat de dosificació, i arran de la
publicació del RDL 9/2011, que permet la utilització d’aquests
sistemes de dosificació d’acord amb els requisits que estableixin les autoritats sanitàries competents, s’han iniciat converses amb la Subdirecció General de Farmàcia i Producte Sanitaris per consensuar el contingut de la guia que serà d’aplicació
a Catalunya.
En aquesta guia es recollirà el procediment que hauran de seguir les farmàcies per a la provisió d’aquest servei, així com els
requeriments per obtenir l’autorització de la seva prestació.
PROJECTE “FARMÀCIA LLIURE DE PAPERS”
S’ha començat a treballar amb la Subdirecció General de
Farmàcia i Producte Sanitaris en el projecte “farmàcia lliure de papers”. L’objectiu d’aquest nou projecte és que es
pugui gestionar electrònicament el màxim de documentació
administrativa de les oficines de farmàcia, com ara: llibre
receptari, llibre de comptabilitat d’estupefaents, declaració
de Medicaments d’Especial Control Mèdic, documentació a
disposar d’acord amb el RD 175/2001, programa de manteniment amb Metadona, tràmit de nomenament d’adjunts i
substituts, entre d’altres.
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PROGRAMA D’ATENCIÓ A PACIENTS DROGODEPENDENTS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS A LES
OFICINES DE FARMÀCIA
Continuació de la revisió del document del Programa d’Atenció a
Pacients Drogodependents en tractament amb agonistes opiacis
a les oficines de farmàcia, iniciada a finals de l’any 2009. Aquesta
revisió s’està duent a terme entre les diverses institucions i organismes implicats en el Programa: la Subdirecció General de
Farmàcia i Productes Sanitaris, la Subdirecció General de Drogodependències, el CatSalut i el Consell.
Finalment, s’ha acordat treballar en l’elaboració d’un document
específic pel procediment administratiu, i un altre pel procediment tècnic, en el qual s’inclou el procediment de l’elaboració
de fórmules líquides i sòlides. Pel que fa les formes sòlides, es
preveu l’elaboració de càpsules i la utilització de comprimits.
ESTUDI SOBRE ELS SERVEIS D’URGÈNCIA NOCTURNA DE
LES OFICINES DE FARMÀCIA
Presentació, per part de la Subdirecció General de Farmàcia i
Productes Sanitaris dels resultats de l’estudi d’adequació dels
servei d’urgències de les oficines de farmàcia de Catalunya, que
es va duu a terme durant l’any 2010.
Arran dels esmentats resultats, la Subdirecció ha treballat a nivell tècnic amb cadascun dels quatre Col·legis individualment
per poder aplicar les conclusions el més aviat possible.
PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació
i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la
integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia,
publicat l’any 1997.
En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha
vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a
la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat
periòdica.
Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que
han tingut lloc durant l’any 2011:
Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS)
Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el
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CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.
Tal com es va fer l’any passat, aquest 2011 no s’han editat
els tradicionals fulletons informatius en forma de vano, sinó
que s’ha optat per l’edició d’un vídeo informatiu sobre la
prevenció de l’onada de calor que s’ha facilitat a aquells
centres o oficines de farmàcia que disposen de pantalles.
Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la població que ho ha sol·licitat i des del
Consell s’ha fet una nota informativa recordant els consells
preventius.
Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA
Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el
Consell.
Fulletons “Durant l’embaràs aliments segurs més que mai”
L’Agència Catalana de Seguretat Alimentaria, amb la
col·laboració del Consell i les societats científiques i professionals, han elaborat un material educatiu adreçat a les
dones embarassades, que es distribuirà des de les oficines
de farmàcia mitjançant el consell del professional farmacèutic.
Aquesta acció s’enquadra en el marc del conveni de
col·laboració entre l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, orientat a unificar esforços per promoure les bones
pràctiques en seguretat alimentària.
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Amb altres entitats
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA SEFAC CATALUNYA
El 5 de maig, el Consell i la SEFAC Catalunya, delegació autonòmica de la Societat Espanyola de Farmàcia Comunitària
(SEFAC), van subscriure un conveni de col·laboració per fomentar el desenvolupament professional i científic del farmacèutic
comunitari com a professional sanitari expert en el medicament.

La Presidenta de la SEFAC Catalunya, senyora Paqui Moreno i el President del Consell, Jordi de Dalmases, durant l’acte de signatura del
conveni de col·laboració.
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L’objectiu del mateix és establir vies per a la realització en comú
d’activitats de formació, assessorament i investigació relacionades amb la farmàcia comunitària que redundin en benefici
d’ambdues parts i dels pacients, com cursos, congressos, seminaris, campanyes informatives, projectes d’investigació, publicacions, etc.
Per al millor desenvolupament d’aquest conveni, de durada indefinida, es preveu la constitució d’una comissió de seguiment
formada per tres representants de cada part i encarregada de
determinar les finalitats proposades i els mitjans necessaris per
a cada activitat que es generi a l’empara d’aquest acord, així
com la posterior valoració dels resultats obtinguts.
COL·LABORACIÓ AMB LA FEFAC
En el nou marc de col·laboració establert durant el 2011 entre el
Consell i la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), s’ha promogut de forma conjunta la campanya La
farmàcia encén el llum d’alarma.
Aquesta campanya informativa s’ha endegat arran de les mesures de contenció de la despesa i dels retards en el pagament de
les receptes a càrrec del CatSalut, i ha tingut per objectiu donar
a conèixer a la ciutadania la situació de viabilitat compromesa
que travessa el sector, així com l’impacte que aquesta pot tenir
sobre el servei als usuaris.
La campanya consistia en tenir el llum de les creus de les farmàcies encès dia i nit durant la setmana del 8 al 14 de novembre,
així com l’edició d’un pòster i uns fulletons informatius dirigits
als usuaris que complimentaven la iniciativa. També es va habilitar una pàgina web específica, en la qual s’oferia informació de
la campanya.
El 8 de novembre es va realitzar una roda de premsa de les dues
entitats per presentar aquesta iniciativa als mitjans de comunicació.

Pòster editat en motiu de la campanya
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5.2. Participació		
institucional

Representació del Consell en comissions i
grups de treball amb l’administració i en patronats d’institucions farmacèutiques
Durant aquest any 2011, s’han realitzar un total de 181 reunions
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest
apartat.
A continuació, es detallen els representants del Consell que formem part dels diversos Consells i Comitès Assessors i Comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del
Servei Català de la Salut.

A EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
Consell Català de la Salut
Jordi de Dalmases
Comissió de seguiment de tresoreria del CatSalut
Jordi de Dalmases
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases
Carles Conejero
Josep Aiguabella
Andreu Suriol
M.Pilar Gascón
Comissió de Farmacovigilància
Àngel Torres
Núria Casamitjana
Tomàs Casasin
Gemma Galofré
Jaumina Casanovas
Sílvia Cabarrocas
Pilar Rius
Comissió Tècnica Assessora en formulació magistral
M. Pilar Gascón
Núria Franquesa
Comissió de seguiment
d’Incontinència Urinària
Jordi de Dalmases
M. Pilar Gascón

de

l’annex

Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases

34

d’Absorbents

Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla
Lluís Pla
Josep Gavaldà
Tina Rubio
Mònica Brusau
Fernando Espí
Taula conjuta CRS
M. Pilar Gascón
Anna Sánchez
Antonio Sala
Pilar Rius
Projecte elaboració document marc model integrat
d’Atenció Farmacèutica-Cartera de Serveis
Jordi de Dalmases
M.Pilar Gascón
Pilar Rius
Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta
electrònica
Francesc Pla
Lluís Pla
Benet Fité
Llorenç Lladonosa
Lluís Escuder
Fernando Espí
Grup de treball intern actualització annex sobre el procediment de facturació i pagament
Francesc Pla
Lluís Pla
M. Pilar Gascón
Daniel Manso
Jordi Blanch
Pilar Rius

B EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
Comitè Assessor en oficines de farmàcia
M.Pilar Gascón
Maria Calvo
Margarita Casanovas
Daniel Manso
Tomeu Fullana
Consell Assessor pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària
M. Pilar Gascón
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Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya
Mercè Barau
Consell Assessor de laboratoris clínics
Jaume Miró
Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació
Montserrat Frigola
Consell Assessor d’immigració i cooperació en l’àmbit de
la salut
Marian Carretero
Consell Assessor qualitat assistencial
Lluís Medir Huerta
Consell Consultiu Salut Pública
M. Pilar Gascón
Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip
a Catalunya
Núria Casamitjana
Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
Cristina Rodriguez
M.Pilar Gascón
Angel Torres
Francisco Mateo
Consell General de Participació de l’ICS
M.Pilar Gascón
Comissió Assessora teràpies naturals
M.José Alonso
Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
Jordi Comabella
Ramon Bonet
Comissió Assessora en productes cosmètics
Amàlia Oliete
Comissió Assessora en l’atenció materno infantil i
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva
M. Pilar Gascón
Comissió d’Informació Terapèutica
M.Antònia Mangues
Comissió directiva per a la prevenció i control de les ITS a
Catalunya
Rafel Borràs
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Comissió de seguiment Metadona
Pilar Rius
Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de
Catalunya
Núria Casamitjana
Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya
Pilar Salvador
Comitè de Direcció de Serveis TiC Salut
Francesc Pla
Grup de treball de revisió del document del Programa
d’atenció a pacients drogodependents en tractament
amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia
M.Pilar Gascón
Montserrat Boada
Ortopèdia
Montserrat Gironés
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
M. Pilar Gascón
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor
sobre la salut (POCS)
Pilar Rius

Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:
Consell Assessor consultiu de la Facultat de Farmàcia de
la UB
Jordi de Dalmases
Anna Sánchez
Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades
M.Pilar Gascón
Lluís Pla
Pilar Salvador
Fundació Pharmaceutical Care
Anna Sánchez
Fundació Concòrdia Farmacèutica
Jaume Casas
Ramon Piera
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Comissió Mixta Conveni CCFC-Associació de Diabètics
de Catalunya
Francesc Pla
Lluís Pla
Daniel Manso
Anna Sánchez

Intervencions i/o assistència en Congressos
i jornades d’interès professional
II Jornada de Desenvolupament de competències dels Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades (Barcelona, 23 de
febrer).
Infarma 2011, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona (Barcelona, de l’1 al 3 març ).
XIII Simposium Val d’Aran, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida (Vielha, 25 i 26 de març).
Jornada “Avaluació de l’ús de medicaments. Despesa farmacèutica o inversió en salut?”, organitzat per la Fundació
Pharmaceutical Care (Barcelona, 30 de març).
III Jornadas Farmacéuticas Andaluzas (Jerez de la Frontera, 8-9 abril). Participació del senyor Jordi de Dalmases en
la taula rodona “17 Comunidades Autónomas: 17 convenios?”.
III Encuentro Modelo de sostenibilidad, calidad y progreso
en la Sanidad en Cataluña, organitzat per Unidad Editorial (Barcelona, 8 de juny). Participació del senyor Jordi de
Dalmases en la taula rodona “Corresponsabilidad de los
agentes protagonistas”.
XVII Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica “Medicaments biotecnològics: el valor de la innovació”
(Barcelona, 21 de juny).
VII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, organitzat pel Consejo General i el Col·legi de Farmacèutics (Vigo,
29 setembre a 1 d’octubre).

VII Congreso Farmacéutico de Castilla y León (Palència,
22 i 23 de setembre). Participació de la senyora Anna Sánchez en el taula rodona “Importancia del farmacéutico en la
atención al paciente crónico” i del senyor Jordi de Dalmases en la taula rodona “Nuevos servicios de las oficinas de
farmacia”.
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3era Jornada Hèlios Pardell Nous reptes de la formació en
ciències de la Salut TiC’s i TAC’s, organitzada pel Consell
Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (Barcelona, 29 de novembre).
8a. Jornada de reflexió de gestors sanitaris sobre la despesa
farmacèutica i el seu impacte en la sostenibilitat del sistema
i 6a. Jornada de debat sobre eficiència i seguretat en la utilització actual de medicaments (Barcelona, 22 de novembre).
IX Jornada de Normes de Correcta Fabricació de medicaments (Barcelona, 24 de novembre).

Atenció a la sol·licitud del Síndic de Greuges
de Catalunya
L’octubre del 2011, el Síndic de Greuges va iniciar una actuació d’ofici arran de l’ajornament del pagament de la factura de
les receptes dispensades a les farmàcies catalanes a càrrec del
CatSalut.
En el marc d’aquesta actuació, el Consell va preparar i aportar la informació requerida pel Síndic de Greuges relativa a: a)
l’ajornament del pagament de la factura pendent; b) si es té coneixement de farmàcies que no han subministrat a l’usuari la
medicació prescrita en una recepta del CatSalut al·legant que
no es disposava del medicament a causa del retard del pagament de la factura i, en el cas de ser així, les mesures concretes que s’han pres; c) les mesures generals que es puguin haver pres per garantir als usuaris l’adquisició dels medicaments
prescrits; d) qualsevol altra informació que es cregui oportuna;
e) el Concert d’atenció farmacèutica.
Aquesta mateixa informació va ser demanada també al Departament de Salut, tal com especificava el Síndic de Greuges en
l’escrit on informava sobre l’inici de l’actuació d’ofici.
Previsiblement, durant el proper any es donarà a conèixer la resolució adoptada pel Síndic de Greuges al respecte.

5.3. Formació

Activitats acreditades pel Consell Català de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries
Des de la constitució del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, el Consell Tècnic de Farmàcia
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ha consolidat la seva tasca envers l’acreditació de les activitats
formatives.
Les dades de les activitats acreditades durant l’any 2011 constaten la implicació dels farmacèutics en la formació continuada,
així com un major increment de les activitats que es realitzen a
distància, respecte a anys anteriors.
De gener a novembre de 2011, s’han acreditat 128 activitats
formatives. D’aquestes, 106 són activitats presencials (83%) i
22 a distància o mixtes (17%). Les activitats presencials tenen
una mitjana de 7 hores de durada i una mitjana de 1,1 crèdits,
mentre que en les activitats a distància i/o amb fórmules mixtes
la mitjana de durada és de 15 hores i la mitjana de crèdits és de
2,75. Els resultats obtinguts s’exposen en la següent taula:

TIPUS ACTIVITATS
		

NOMBRE
ACTIVITATS

		

CRÈDITS

Mitjana

Màxim

Mínim

Mitjana

Màxim

Mínim

22

15

80

6

2,75

9,3

0,4

106

7
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2,5

1,1

7

0,1

A DISTÀNCIA / MIXTES
PRESENCIALS

HORES

Quan a la distribució del nombre d’activitats acreditades segons
la durada, s’observa que el 70% de les activitats presencials
tenen una durada inferior a les 10 hores i un 17% entre 11 i 20
hores. Pel que fa a les activitats a distància, un 54% tenen una
durada entre 11 i 20 hores i un 23% més de 40 hores. Per tant,
com també queda reflectit en les dades referides a les mitjanes,
es detecta una diferència en el perfil de la durada dels cursos
depenent si l’activitat és presencial o a distància.
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En relació amb la temàtica dels cursos, el següent gràfic mostra el nombre d’activitats acreditades, ja sigui presencials o a
distància, imputables als diferents àmbits de coneixement. Les
activitats d’atenció farmacèutica són les més acreditades (19
presencials i 10 a distància), seguides de les de l’àmbit de la
farmàcia hospitalària (17 presencials i 4 a distància).

ACTIVITATS SEGONS TEMÀTICA
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Activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut
En aquest apartat es relacionen les activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut, en matèria de salubritat alimentària i sanitat ambiental. A diferència dels darrers
dos anys, i donat que el nombre d’activitats s’ha vist reduït, s’ha
pogut simplificar el sistema de reembors del cost dels cursos
realitzats per part de l’Agència de Protecció de la Salut.
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L’objectiu final d’aquestes activitats formatives, és l’ampliació
i l’actualització permanent dels coneixements en les matèries
de salut ambiental i alimentària, pròpies de les funcions que
desenvolupen els farmacèutics en l’àmbit de la protecció de la
salut.
El programa de formació s’ha dissenyat en base a la valoració
de les activitats formatives impartides l’any anterior i a les necessitats detectades per les diferents unitats que participen en
la gestió de les activitats, tot i que enguany, l’entorn políticoeconòmic ha fet que només s’hagin pogut realitzar dos cursos
durant el tercer trimestre de l’any.
Com és habitual, els cursos programats han estat gratuïts i s’han
dut a terme en horari laboral, i amb caràcter pràctic, de manera
que els coneixements adquirits siguin d’aplicació al lloc habitual
de treball. Malgrat que en altres anys s’ha tingut en compte la
descentralització territorial dels cursos programats, els 2 cursos
s’han realitzat a Barcelona.
En la gestió administrativa, s’ha comptat amb la participació
dels responsables encarregats d’aquestes activitats en els Serveis Territorials del Departament de Salut i amb les persones del
servei de Formació Continuada del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, on s’han organitzat els cursos.
La selecció de les persones interessades en assistir als cursos
l’han fet els Serveis Territorials, tenint en compte el tema del
curs i la tasca que desenvolupen; posteriorment s’ha proposat
la seva inscripció en els cursos respectius. A més dels farmacèutics titulars i dels farmacèutics del Cos Superior de Salut Pública, han participat en aquestes activitats formatives la resta de
professionals dels equips de protecció de la salut de l’Agència
de Protecció de la Salut. D’igual manera, els farmacèutics també
han participat en els cursos gestionats pel Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya.
Els cursos realitzats l’any 2011, en els quals han participat un
total de 69 assistents, han estat els següents:
Curs sobre el control de gestió de residus en centres sanitaris (18/01/2011, amb 6,5 hores lectives).
Curs sobre el control de legionel·losi en instal·lacions hidrotermals i piscines climatitzades amb moviment (25/10/2011
amb 4,5 hores lectives).
En acabar cada curs, s’ha distribuït entre els alumnes un qüestionari d’avaluació anònim, on es valoren diversos aspectes del
curs, així com dels docents.
En general, els resultats dels qüestionaris d’avaluació dels cursos fets durant l’any 2011 mostren resultats positius que indiquen la conveniència de continuar amb les activitats formatives.

42

5.4. Reconeixement

Aquest 2011 el Consell ha rebut dos reconeixements a la seva
tasca:
I PREMI OLIS CATALANS
El 3 de maig va tenir lloc l’acte de lliurament dels I Premis Olis
Catalans que atorguen els productors de les cinc denominacions d’origen protegides d’oli d’oliva de Catalunya –Siurana,
Les Garrigues, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà–, i que
va ser presidit pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Medi Natural.
El Consell va ser guardonat amb el “I Premi Olis Catalans a
l’entitat, institució o grup que ha destacat en la seva tasca de difusió de l’oli d’oliva verge extra amb Denominació d’Origen Protegida”, com a reconeixement a la campanya “Esmorzars saludables”, adreçada als alumnes de 5è curs de primària d’escoles
públiques i concertades de les comarques de Tarragona, que
tenia per objectiu sensibilitzar als escolars de la relació que
existeix entre el consum d’aliments i la salut.
Aquests premis s’han posat en marxa aquest any 2011 per promocionar els productes de proximitat, donar a conèixer els olis
catalans amb DOP a les àrees de gran consum, difondre les
virtuts gustatives i els beneficis per a la salut, i reforçar els valors
de la gastronomia catalana a través dels productes tradicionals.

Guardonats amb els I Premi Olis Catalans.

PREMI CORREO FARMACÉUTICO
El mes de març, va tenir lloc la vuitena edició dels premis que
atorga la publicació professional Correo Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de l’Any’, corresponents a l’any
2010.
En la categoria de ‘Política Farmacèutica i Iniciativa legal’,
un dels premis va recaure en la gestió i desenvolupament de
la cartera de serveis remunerada a les farmàcies, promogu-
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da pel Servei Català de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. Aquesta es centra en redefinir el model integrat d’atenció farmacèutica comunitària a Catalunya, establint
dos tipus de serveis: els bàsics i per tant ja regulats, i els acreditats, previ acord entre l’Administració i el Consell, pels quals
les farmàcies necessiten acreditacions específiques. Aquests
últims estaran centrats en activitats preventives i per millorar
de l’adherència o de seguiment farmacoterapèutic i cooperació
amb la farmàcia hospitalària.
Durant la gala d’entrega dels premis es va celebrar també el
desè aniversari de Correo Farmacéutico. Entre els presents hi
havia representants de la farmàcia comunitària, hospitalària i
primària, així com professionals de societats científiques i distribució, organitzacions col·legials, universitats de farmàcia o institucions sanitàries entre d’altres, fent palesa la bona acollida i
consideració dels guardons dins del propi sector.

Premiats en la categoria de Política farmacéutica i iniciativa legal. Va
recollir el premi del Consell la senyora M.Pilar Gascón, secretària del
Consell (tercera començant per l’esquerra).
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6. Tecnologia
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”

6.1. Recepta
electrònica

A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant
l’any 2011 en l’àmbit tecnològic.
Tancament amb CatSalut dels requeriments a incloure a
la propera API de Recepta Electrònica (v2.0.0), que inclouran, bàsicament, l’entrada de l’especialitzada, la missatgeria entre Professionals (prescriptors i dispensadors), i la
dispensació en situació de contingència total, així com un
canvi a l’Arquitectura Software que permeti executar les
diferents versions dels diferents Serveis SIRE, de manera
totalment independent.
Seguiment del Projecte amb HP, de 9 mesos de durada,
per l’anàlisi, disseny, desenvolupament, proves, i posada
en marxa d’aquests nous requeriments inclosos a la nova
API de Recepta Electrònica (v2.0.0), incloent el canvi a
l’Arquitectura Software per poder executar les diferents
versions dels Serveis SIRE, de manera totalment independent. Aquesta nova API es va lliurar als PGOFs dins dels
terminis previstos, al Setembre del 2011.
Tancament amb CatSalut del nou Procés de Conciliació
diària, entre les dades emmagatzemades a SIRE (CatSalut)
i les dades emmagatzemades a SIFARE (CCFC). Aquest
nou Procés diari substituirà al mensual actual, passant
d’un temps d’execució actual de 17 hores a un previst de
30 minuts.
Seguiment del Projecte amb HP, de 2 mesos de durada,
per l’anàlisi, disseny, desenvolupament, proves, i posada
en marxa d’aquest nou procés de conciliació diari. La posada en marxa d’aquest nou procés es va endarrerir fins
al 2012, per necessitats de canvis al disseny inicial per tal
d’optimitzar-ho més.
Signatura amb HP del nou Contracte de Serveis 20112013, incloent els Serveis associats a la nova Plataforma
de SIFARE (6 Servidors SUN enlloc dels 2 anteriors), sense
impacte econòmic respecte al contracte anterior (20072010), i amb una clara millora dels Objectius de la Qualitat
del Servei. Aquest contracte inclou Serveis de CPD, Administració, Gestió, i Monitorització de Sistemes i Comunicacions, i Aplicacions.
Signatura amb ORACLE del Contracte anual dels seus
Serveis Avançats (ACS). Aquests Serveis complementen el
suport Standard que el fabricant (ORACLE) dona a la Plataforma de SIFARE (100% ORACLE), en el sentit que dona
una resposta immediata a possibles incidències, amb recursos humans i materials ubicats a Barcelona, i coneixedors de tota la Plataforma, fent-los necessaris per un Servei d’alta criticitat com és el de la Recepta Electrònica. Per
altra banda donen valor afegit als Serveis de Gestió, Admi-
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nistració i Monitorització d’HP, donat que ofereixen Serveis
Proactius (revisió de la Plataforma, recomanació de punts
de millora, suport a la seva implementació), incrementant
el rendiment, fiabilitat, i seguretat de la Plataforma de SIFARE.
Projecte de reaprofitament de l’antiga Plataforma de
SIFARE (2 Servidors SUN) com a Entorn de Proves pel
Servei de Recepta Electrònica. Aquest nou Entorn permetrà tenir un espai de proves lo més paregut possible a
l’Entorn de Producció del Servei de Recepta Electrònica,
per tal de poder mesurar amb antelació l’impacte que tindrà sobre aquest Entorn el fet d’afegir parxes dels fabricants o nous evolutius de les aplicacions, i garantir així la
Gestió de Canvis sobre l’Entorn de Producció de Recepta
Electrònica.
Posada en marxa de l’eina ORACLE Grid Control per
a la Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE:
middleware, base de dades, Servidors (CPU, memòria, ...),
etc. Es va comptar amb la participació d’ORACLE ACS per
la personalització de les vistes, i la formació al CCFC i HP.
La visibilitat d’aquesta eina des del Consell, juntament amb
la de l’Eina de Monitorització de la Xarxa ubicada a S&C,
dóna una visió global de totes les Infraestructures del Servei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics
del Consell.
Anàlisi, disseny, desenvolupament, proves, i posada en
marxa de nous Evolutius per part d’HP: extraccions setmanals pel Control de la Qualitat de la Signatura de les
OFs, depuració de les dades de les OFs emmagatzemades
a la base de dades de SIFARE (incorporació dels codis INE
de comarca, municipi, població, i dels codis dels Sectors
Sanitaris i Àrees Bàsiques de Salut), integració de la WEB
d’Administració de SIFARE amb la WEB de Consulta de
Consums de TicFarma.
Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de
Recepta Electrònica
Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a
implantació, eficiència, i qualitat del Servei
Durant el primer semestre del 2011 es va duu a terme una
Cerca de personal per tal d’ampliar els recursos humans
del Àrea Tecnològica del Consell, donat l’increment en
el número de projectes responsabilitat de l’àrea. Al juny
del 2011 es va incorporar una nova persona, amb perfil
d’Enginyeria Tècnica Informàtica, per donar suport a tots
els projectes tecnològics de l’àrea.
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6.2. Xarxa
farmacèutica
de Catalunya

Millora de l’Eina de Monitorització de la Xarxa Farmacèutica al CGO (Centre de Gestió d’Operacions TIC), la qual
permet des de la monitorització dels tres punts bàsics de
la Xarxa (entrada al CPD d’HP, entrada al CPD de CatSalut,
sortida cap a Internet), fins a la geolocalització de cadascun dels 3.000 punts de Xarxa (Oficines de Farmàcia), amb
el seu estat de situació (encesa / apagada). S’han millorat
les alertes automàtiques en cas de caigudes de punts de
la Xarxa, així com la possibilitat de consultar el detall de
situació d’un punt de Xarxa a partir de les seves dades
SNMP.
Inici de l’execució del Projecte Tècnic de Modificació de
l’Arquitectura de Comunicacions amb CatSalut, degut
a la Migració dels equips del Departament de Salut des
del CPD de Colt Telecom cap als CPDs de CTiTI i de TSystems. La finalització d’aquest Projecte s’ha deixat pel
2012.
Planificació, inici, i seguiment de la Migració a 3 Mbps de
l’ADSL d’accés a la Xarxa Farmacèutica de Catalunya de
cada Oficina de Farmàcia de Catalunya.
Finalització del Projecte d’Obertura dels ports SNMP de
totes les Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal de
monitoritzar-les proactivament des del CGO.
Revisió de les possibilitats de millora tecnològica d’aquelles
Oficines de Farmàcia que es connecten a la Xarxa amb
tecnologia ADSL i backup XDSI, i planificació, execució, i
seguiment, d’aquelles migracions que són possibles.
Anàlisi de Solucions alternatives al Servei d’Internet ofert
per la Xarxa Farmacèutica a les Oficines de Farmàcia de
manera centralitzada.

6.3. TICFarma

Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor Afegit,
per les Oficines de Farmàcia de Catalunya
Adjudicació a Telefónica del Concurs iniciat al 2011 pels
Serveis de Telefonia fixa, mòbil, i dades per les Oficines de
Farmàcia de Catalunya, en el qual varen participar, durant
el 2010, tots els grans Operadors de Telecomunicacions.
Signatura del Contracte amb Telefónica pels Serveis de Telefonia fixa, mòbil, i dades per les Oficines de Farmàcia de
Catalunya.
Negociació amb la Consultora S&C per la Contractació del
Servei del Centre de Gestió d’Operacions (CGO) dels Serveis TicFarma, finestreta única per la gestió i refacturació
d’aquests Serveis.
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Gestió de l’alta a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) com a Entitat Proveïdora d’aquests Serveis.
Creació dels diferents Grups de Treball responsables de
definir i executar els diferents procediments de treball per
la provisió dels Serveis TicFarma, i assegurar la Qualitat
dels Serveis als usuaris finals.
Disseny, execució, i seguiment de la primera Campanya de
Comercialització dels Serveis TicFarma a les Oficines de
Farmàcia de Catalunya.
Inici i seguiment de la provisió dels Serveis TicFarma a les
Oficines de Farmàcia de Catalunya.

6.4. Business
Intelligence

Creació del Grup de Treball del Projecte Business Intelligence (BI), amb participació dels responsables tecnològics
del Consell, membres del Consell, i membres dels quatre
Col·legis de Catalunya. Aquest Grup seria el Responsable
Funcional del projecte, encarregat de definir els diferents
quadres de comandament a implementar.
Signatura del Contracte amb AvantTIC per la implantació
del Producte ORACLE Business Intelligence Enterprise
Edition 11G, sobre les dades emmagatzemades a la Plataforma de SIFARE. Aquesta primera implantació es consideraria un pilot amb dos objectius clars: donar a conèixer
una eina de BI al Consell i als Col·legis, i obtenir les necessitats tecnològiques per garantir una bona qualitat del Servei d’aquest tipus d’eina. Les infraestructures necessàries
per suportar aquest pilot serien les de l’Entorn de Proves
del Servei de Recepta Electrònica, amb un llicenciament
del producte nominal.
Execució i Seguiment del projecte tecnològic d’implantació
del pilot BI (8 mesos): reunions de presa de requeriments
dels Consultors d’AvantTIC amb els responsables tecnològics del Consell, reunions tecnològiques per la definició de
l’Arquitectura Tecnològica a muntar, validació de l’anàlisi
i disseny de la implantació, seguiment de la implantació,
proves de la implantació. La posada en marxa del projecte,
prevista pel 2011, es va endarrerir al 2012 per problemes a
l’Entorn Tecnològic del Projecte.

6.5. eConsell

Anàlisi, disseny, i posada en marxa del projecte eConsell,
consistent en dotar als Membres del Consell de les infraestructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i aplicacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment
de la productivitat.
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7. Responsabilitat
“Responsabilitat Social Corporativa: compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents
àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària
i solidària”

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del
que estableix la legislació vigent.
En aquest sentit, en el marc del conveni de col·laboració entre
Farmamundi i el Consell signat el 2010, s’ha dut a terme la difusió de les següents iniciatives durant l’any 2011:
Difusió del Butlletí Digital de Farmamundi.
Ajuda a HAITÍ: S’han fet diferents accions d’ajuda a
Haití, com ara:
Campanya REVIU HAITÍ:
Recordatori de la campanya de recollida de fons, dirigida a tots els farmacèutics col·legiats de Catalunya,
per col·laborar en l’Ajut d’Emergència a Haití coordinada per Farmamundi. També s’explica què queda
per fer i les actuacions dutes a terme per Farmamundi
amb els donatius aconseguits, com reforçar l’atenció
mèdica i l’accés a tractaments per eradicar el còlera.
Així mateix, en les publicacions col·legials també es
va inserir un faldó de la Campanya per reforçar-la.

Campanya Catalunya amb Haití: un terratrèmol
que dura segles:
Campanya organitzada per la Federació Catalana
d’ONG per al Desenvolupament. Consisteix en una
sèrie d’activitats (taules rodones, exposicions, teatre...) que es van realitzar al Palau Robert de Barcelona entre el 12 de gener i l’1 de febrer.
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Exposició tasca realitzada a Haití:
Farmacèutics Mundi, en col·laboració amb Laboratorios Chiesi España, va produir una exposició sobre el
treball que s’està fent a Haití, treball que de fet ja
havia començat feia uns anys en aquell país, i que
es va veure afectat i incrementat d’una manera molt
important, després del terratrèmol de principis del
2010. L’exposició es va instal·lar del 4 al 17 d’abril a
l’Hospital de la Vall d’Hebron i després es va exhibir a
diferents hospitals de l’Estat Espanyol.

Participació de Farmamundi a INFARMA 2011:
Farmamundi va participar en la sessió científica Objectius
de Salut Internacional: quin paper juga el farmacèutic
comunitari?
Actuació sanitària a dos camps de refugiats de Kenya:
Farmamundi va iniciar dues intervencions per pal·liar la crisi alimentària a la Banya d’Àfrica procurant assistència mèdica, aliments i béns de primera necessitat a més de 5.600
persones.
Difusió de la Memòria de Farmamundi 2010.
Difusió de la Campanya loteria solidària de Nadal 2011.
Documental “El Medicamento, un derecho secuestrado”:
El 23 de desembre La 2 de TVE va emetre el documental de
Farmamundi “El Medicamento, un derecho secuestrado”,
en el qual es posa de manifest la corrupció del sistema
d’investigació i desenvolupament, regulació i comercialització de fàrmacs, a través de diverses entrevistes realitzades a importants personalitats de l’àmbit de la salut.
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8. Comunicació
“El Consell en els mitjans de comunicació”
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Roda de premsa “encén el llum d’alarma”
D’esquerra a dreta: Josep Aiguabella, vicepresident del Consell, Jordi de Dalmases, President del Consell,
Josep Esteve, President de la FEFAC i Ramon Casanovas, vicepresident de la FEFAC.
Roda de premsa “encén el llum d’alarma”

Infarma 2011
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Inauguració del XIII Simposium Val d’Aran

Taula rodona-col·loqui.
XIII Simposium Val d’Aran

El Consell en els mitjans
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9. Tancament

Pressupost
2011

Ingressos 2011
Pressupost
any 2011 (EUR)

Realitat
any 2011 (EUR)

551.316,00

552.035,90

719,90

32.000,00

29.741,94

-2.258,06

7.250,00

377,28

-6.872,72

590.566,00

582.155,12

-8.410,88

SERVEI IMPLANTACIÓ R.E.

145.700,66

145.700,66

-

SERVEI REFACTURACIÓ CAU

675.000,00

675.000,00

-

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ

4.883.053,00

4.392.374,21

-490.678,79

TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.

5.703.753,66

5.213.074,87

-490.678,79

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA

3.543.000,00

3.628.980,85

85.980,85

TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS

3.543.000,00

3.628.980,85

85.980,85

TOTAL INGRESSOS CONSELL

9.837.319,66

9.424.210,84

-413.108,82

diferència
any 2011 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
SERVEIS DE PROJECTES O.F.

XARXA DE COMUNICACIONS
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Despeses i inversions 2011
Pressupost
any 2011 (EUR)

Realitat
diferència
any 2011 (EUR) any 2011 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
183.291,91

186.861,75

3.569,84

COMISSIONS TÈCNIQUES

66.910,30

80.515,17

13.604,87

MANTENIMENT SEU

12.786,39

12.231,23

-555,16

SERVEIS PROFESSIONALS

43.495,93

38.415,79

-5.080,14

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

14.070,88

6.216,67

-7.854,21

7.294,09

7.615,65

321,56

196.161,30

194.715,03

-1.446,27

45.094,17

47.541,13

2.446,96

5.265,95

16.153,25

10.887,30

26.530,00

25.367,18

-1.162,82

0,00

3.970,52

3.970,52

600.900,92

619.603,37

18.702,45

JUNTA DEL CONSELL

DESPESES ADMINISTRATIVES
DESPESES PERSONAL
SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
TRIBUTS
DESPESES FINANCERES
INVERSIONS
TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA
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Pressupost
any 2011 (EUR)

Realitat
any 2011 (EUR)

1.327.952,17

1.229.256,25

-98.695,92

212.112,00

192.591,64

-19.520,36

95.000,00

94.000,00

-1.000,00

256.130,91

0,00

-256.130,91

0,00

20.578,42

0,00

SUBVENCIONS ATORGADES

3.687.000,00

3.473.948,53

-213.051,47

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.

5.671.417,30

5.064.717,06

-606.700,24

SERVEIS TELEFONIA

3.430.841,44

3.345.244,91

-85.596,53

TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.

3.430.841,44

3.345.244,91

-85.596,53

TOTAL CCFC SENSE PAPERS		

7.979,77

TOTAL DESPESES PROJECTES TECNOLÒGICS INTERNS		

7.979,77

diferència
any 2011 (EUR)

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
PROJECTE R.E. + BI
PROJECTE CARTERA DE SERVEIS
TICFARMA

XARXA DE COMUNICACIONS

TOTAL DESPESES CONSELL
DEVOLUCIÓ DE PRESTECS
DIFE. INGRESOS - DEPESES
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9.703.159,66

9.037.545,11

134.160,00

115.565,17

0,00

271.100,56

-665.614,55

10. Auditoria
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Memòria 2011
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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C/ Girona, 64-66, 1er pis
08009 BARCELONA
Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03
E-mail: consell@ccfc.cat

