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1. Aquest

any...
L’any 2013 ha estat fortament marcat per les mobilitzacions i actuacions dutes a terme davant del retard en el pagament de la factura de les receptes dispensades al CatSalut.
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1. Aquest any...

L’any 2013 ha estat fortament marcat per les mobilitzacions i
actuacions dutes a terme davant del retard en el pagament de
la factura de les receptes dispensades al CatSalut. Així, el deute
acumulat el mes de febrer a les farmàcies catalanes de més de
300 milions d’euros, va generar que el 5 de març se celebrés
una sessió, a la qual hi van participar 1.300 farmacèutics de
Catalunya, per consensuar les accions per solventar la situació d’impagament. D’aquesta sessió es van recollir una sèrie
d’actuacions que es van sotmetre a votació. Reclamar els interessos de demora, manifestar-se a la Plaça de Sant Jaume i
recollir signatures per exigir a l’Administració el compliment des
seus compromisos de pagament, van ser les tres accions que
es van du a terme i que van ser votades per més de dos terços
dels farmacèutics. En paral·lel, també es va signar un manifest
conjunt de totes les Patronals sanitàries per fer un front comú
del sector concertat, a més de mantenir contactes amb els diversos grups parlamentaris i amb eurodiputats i fer gestions a
tots els nivells per trobar solucions per evitar el col·lapse financer del sector.
El 5 de novembre, es va assolir un nou deute històric de 416 milions d’euros, corresponents a 4 mesos d’endarreriment. Davant
d’aquesta situació, es va fer una concentració davant la seu de
la Delegació del Govern estatal per reclamar la liquidació dels
deutes pendents inclosos en els mecanismes de pagament a
proveïdors (MPP). Finalment, el dia 20 de novembre es van cobrar les factures pendents dels mesos de novembre i desembre
de 2012 i maig del 2013, quedant la factura del mes d’octubre
del 2013 pendent de cobrar l’any 2014.
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Cal destacar que malgrat totes les dificultats provocades pels
retards en els pagaments dels últims dos anys, els farmacèutics
han continuat proporcionant atenció farmacèutica i dispensant
els medicaments que els ciutadans necessiten.
Per altra banda, aquest any s’han consolidat els serveis inclosos
en la cartera de serveis i s’ha començat a treballar en el protocol del disseny de la prova pilot per a l’atenció farmacèutica al
pacient crònic. Sens dubte, aquest serà un projecte de gran importància en els propers anys, ja que vol demostrar l’eficiència
del seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes
i amb malaltia crònica avançada, perquè aquest servei quedi inclòs en la cartera de serveis, i posi en valor la tasca de la farmàcia comunitària en el contínuum assistencial del pacient i reforci
el rol dels farmacèutics dins del sistema sanitari.
D’acord amb la línia estratègica iniciada en els darrers anys per
potenciar la farmàcia comunitària en la vessant dels serveis
professionals, també s’ha començat a treballar en l’elaboració
d’una col·lecció de guies d’actuació farmacèutica per a la resolució de símptomes de baixa o molt baixa complexitat, la primera de les quals s’ha dedicat al mal de gola. Un dels aspectes
més rellevants d’aquest projecte és la participació dels diferents
actors implicats per aconseguir el màxim consens possible en
els procediments que s’hi descriuen i garantir que l’actuació és
reconeguda dins dels sistema sanitari. Per això, per a la primera guia s’ha comptat amb les societats científiques de l’àmbit
mèdic –CAMFIC-, farmacèutic -SEFAC_Catalunya-, associació
professional –FEFAC- i amb l’empara del Departament de Salut.
La voluntat del Consell és seguir amb aquesta línia estratègica,
afegint nous serveis o iniciatives per consolidar els serveis professionals a la farmàcia comunitària, i treballar per oferir eines
tecnològiques que facilitin la posada en marxa, el seguiment,
la gestió i el registre de l’activitat generada per aquests serveis.
Així doncs, el desenvolupament tecnològic esdevé una àrea de
vital importància, no només per garantir el funcionament de la
recepta electrònica, sinó per al desenvolupament de la cartera
de serveis.
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2. El

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

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.

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

CONSELLERS NATS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sra. Rosa Sacrest i Güell (*)
Sr. Josep Aiguabella i Alentà
Sr. Joaquim Nolla i Solé

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

(*) El senyor Joan Fajula, elegit President del Col·legi de Girona, va dimitir dels
seus càrrecs el mes de març. La senyora Sacrest, fins aleshores vicepresidenta, va ser ratificada com a Presidenta en l’Assemblea General Extraordinària d’aquest Col·legi.
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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. Joaquim Nolla i Solé
Sra. Maria Calvo i Gil
Sra. Àngels Dronda i Ayza
Sra. Susanna Fornells i Pagès
Sra. Rosa Sacrest i Güell
Sr. Francesc Pla i Santamans
Sr. Daniel Manso i Abizanda

President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vicesecretària
Vicetresorera
Vocal Autonòmica
Vocal
Vocal
Vocal

Durant l’any 2013, s’han realitzat un total de 29 reunions de la Junta
del Consell, de les quals cinc han estat de caràcter extraordinari.
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3.

Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats
a Catalunya l’any 2013, 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.
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3.1. Col·legiats a
Catalunya

El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat estabilitzant en els últims tres anys, així per a l’any 2013 el nombre
total de farmacèutics col·legiats és de 10.466, un 1% 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

6.994
893
428
8.315

761
61
22
844

432
43
33
508

679
73
47
799

8.866
1.070
530
10.466

Els 10.466 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.888 són homes i 7.578 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 28% i un
72%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

28 %
Homes
72 %
Dones

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 57,31% de dones i un 42,69% d’homes.
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> 65 anys
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De 55 anys a < 65 anys

566

De 45 anys a < 55 anys
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De 35 anys a < 45 anys

Dones

1.174
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COL·LEGIATS PER EDAT

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

Nombre d’adscripcions
419
214
43
207
95
293
479
52
5.118
673
173
68
7.834

13

XIFRES Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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
Homeopatia i Fitoteràpia
Indústria
Laboratoris clínics
Oficina de farmàcia
Òptica i acústica audio. Ortopèdia
Ortopèdia
De número (adjunts, substituts i altres professionals)
Total

COL·LEGI DE LLEIDA

Vocalies Col·legi de Lleida

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
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234
278
462
6
14
15
45
144
6
57
633
60
196
257
2.407

169
30
50
508
183
352
48
24
1.364

Nombre d’adscripcions
85
63
354
224
33
15
6
17
30
369
21
57
5
1.279

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
43

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

334

Administració i Salut Pública

163

Distribució

304

Farmàcia Hospitalària

395

Anàlsi Clíniques

364

Indústria

500

Docència i investigació

565

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

795

Alimentació

907

XIFRES Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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 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 exposades en les quatre taules anteriors.

1.023

Dermofarmàcia

6.472

1.055					

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

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Cal remarcar que 6.682 dels 10.466 col·legiats (63,84%) 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

1.947
635
272
2.215
6
43
5.118

291
90
254
18
1
0
654

178
29
115
1
0
29
352

287
41
224
2
4
0
558

2.703
795
865
2.236
11
72
6.682
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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

1.021
1.238
2.259

44
294
338

45
147
192

54
274
328

1.164
1.953
3.117

El nombre d’oficines de farmàcia aquest any 2013, s’ha incrementat en un 0,58%
respecte a les de l’any anterior (3.099).
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- 3.117 oficines de farmàcia i 113 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 2.423 habitants i 1
farmacèutic per cada 1.130 habitants, aproximadament, a l’any
2013.
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
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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.

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.
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La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia
Hospitalària per províncies.

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 2013, 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 2013, 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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Del total de les 383 ABS, el 41% tindrien alguna sol·licitud en
tràmit.
ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

115
7
8
29
159

266
37
33
47
383

43,23%
18,92%
24,24%
61,70%
41,51%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Els Col·legis estan tramitant un total de 1.699 sol·licituds, que
corresponen a 1.344 sol·licitants. Aquestes 1.699 sol·licituds es
distribueixen segons la següent tipologia:
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2013)

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

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

1.225
0
5
0
0
1.230

55
0
1
0
0
56

122
0
0
0
0
122

290
0
1
0
0
291

1.692
2
7
0
0
1.699
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1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT

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 73% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, el
3% pel de Girona, el 7% pel de Lleida i el 17% pel Col·legi de
Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2013)

COFB

73%

COFGi

3%
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7%

COFT
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS
Els motius pels quals les 1.699 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:
COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

589

56

122

233

1.000

93

0

0

41

134

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

194

0

0

0

194

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

354

0

0

17

371

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

1.230

56

122

291

1.699

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2013)
1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.
2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada
d’una petició de nova obertura anterior.

TOTAL

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2013)

COFB

1

COFGi

2

COFL

3

COFT
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DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2013)
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4
5
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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.
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10			

100			

1.000

El següent gràfic mostra la distribució global de les sol·licituds
pendents de resolució per part dels Col·legis, segons els motius:

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2013)
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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 2013, hi havia 546 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
(fins a 31/12/2013)

COFB

362

COFGi

140

COFL

17

COFT
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A més d’aquestes 546, hi ha 130 sol·licituds pendents de resolució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de Barcelona (121) i del Col·legi de Lleida (9), en aplicació de l’article
28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu.
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Durant tot l’any 2013, els Col·legis han resolt 593 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

10

4

0

0

14

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

388

45

16

0

449

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

75

0

0

0

75

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

53

0

0

2

55

526

49

16

2

593

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2013 al 31/12/2013)

TOTAL
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5 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS

6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
En tot l’any, els Col·legis han arxivat 161 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.
COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

43

28

25

12

108

1

0

0

0

1

3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi

51

0

1

0

52

TOTAL

95

28

26

12

161

Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2012 al 31/12/2012)
1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes
2. Per renúncia del sol·licitant
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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”
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NORMATIVA EN TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius 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, l’administració
catalana envia al Consell en tràmit d’audiència pública. En
cas que el contingut del projecte normatiu afecti als interessos del col·lectiu farmacèutic, el Consell prepara i presenta les
al·legacions que estima oportunes.

REPRESENTACIÓ Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

4.1. Normativa
legal

A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2013, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del
Consell:
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 de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003,
de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica.
Projecte de decret sobre el procediment de mediació en
les relacions de consum. Presentació d’al·legacions per
part del Consell davant de l’Agència Catalana del Consum,
com a organisme que proposava la normativa.
Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i es regulen els criteris
generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya. Presentació
d’al·legacions per part del Consell.
Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació d’equips
d’atenció primària a Catalunya.
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INFORMES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i
revisat diversos documents relatius a:
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
Convenis de col·laboració.
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració
pública o com a conseqüència de polítiques que afecten
al sector farmacèutic. Per exemple: -els fulls oficials de
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum;
-informes sobre el procediment de reclamació d’interessos
de demora; -nota relativa a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat del Mercat.
Altres informes i/o tasques, com per exemple: -informe
sobre les iniciatives de tipus juridicolegals contra els impagaments; -revisió del compliment de la LOPD en els
Formularis de consentiment informat, derivació al metge i
d’informació al pacient inclosos en la Guia d’actuació farmacèutica del Mal de Gola.
També cal esmentar que s’ha encarregat al bufet Tornos, assessors jurídics del Consell, la direcció lletrada de la reclamació
d’interessos de demora de les factures dels mesos d’agost de
2011 a octubre de 2012.
Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen representant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Catalunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un
instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar
la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS LEGISLATIVES

Quan a la participació del Consell en activitats legislatives, cal
esmentar l’inici de converses amb el Departament de Salut per
buscar una solució que minimitzi la incidència que pot tenir la
Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) sobre les farmàcies amb local de lloguer afectats, centrada en la possible flexibilització de
les condicions dels trasllats voluntaris i la fixació de criteris sobre el caràcter forçós d’un trasllat.
Per altra banda, a petició del Departament de Salut, es va
treballar en una modificació de l’article 6 lletra e) de la Llei
31/1991 d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya, referida al
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A nivell de Taula lletrada, també s’està participant en la modificació de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de professions titulades
i col·legis professionals.
Pel que fa a l’aplicació de l’índex corrector del marge de els oficines de farmàcia, que introduïa 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 de
l’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011, i
modificat pel RDL 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, s’han
mantingut les converses amb el CatSalut i el Departament de
Salut per saber el procediment que s’establirà a Catalunya
perquè les farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa
que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a
l’aplicació de l’esmentat factor corrector.
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còmput d’habitatges de segona residència, que finalment no
s’ha acabat tramitant amb la Llei d’acompanyament de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En canvi, les modificacions treballades l’any anterior, sobre l’apartat 4 de l’article 7 i
l’apartat 2 de l’article 8, sí que s’han inclòs en l’esmentada Llei
d’acompanyament.

A nivell estatal, el Consell ha presentat les seves consideracions
a l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals que
continua preparant el Ministeri d’Economia. Com en tots aquells
assumptes normatius que es gestionen en l’àmbit de competències de l’Estat, les observacions s’han canalitzat a través del
Consejo General.
Cal esmentar que s’ha comptat amb el suport explícit del Conseller de Salut, del Degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i del President de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, en defensa del model actual de farmàcia en quan a vincular la propietat i la titularitat de l’oficina de
farmàcia, que un primer esborrany de l’Avantprojecte de Llei de
Serveis i Col·legis Professionals posava entredit.
A petició del CatSalut, i en qualitat de membre de la Comissió
Assessora de Prestacions Ortoprotètiques, el Consell ha presentat les seves consideracions sobre el Projecte d’Ordre Ministerial per la qual es crea el registre informatitzat de comunicacions
de productes ortoprotèsics al Sistema Nacional de Salut. Tot i
tractar-se d’un projecte normatiu estatal, ha estat el CatSalut
l’organisme que ha demanat la seva revisió i per aquest motiu
s’hi han remès les observacions a fer.
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4.2. Relacions
amb el 		
CatSalut

CONCERTACIÓ
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
Es diferencien dos apartats: un referit a l’accés a la prestació
farmacèutica mitjançant recepta mèdica, i un segon apartat sobre serveis professionals concertats o en fase de concertació.

Dispensació de Receptes:
El 2013, s’han dispensat i facturat al CatSalut 132.037.766 receptes, de les quals 116.547.160 han estat electròniques, representant un 88,27% sobre el total. Respecte l’any anterior el
nombre de receptes totals ha disminuït un 6,96%.
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.585.276.633 euros mentre que l’import del copagament satisfet pels usuaris ha estat de 153.255.810 €, representant un
9,67% del preu de facturació.
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la
prestació farmacèutica ha estat de 12 euros.
L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica,
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i RD
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat
de 1.321.914.955 euros, un 5,95% inferior a la de l’any anterior.
En aquest 2013 s’ha iniciat l’actualització del llistat dels principis
actius finançats pel CatSalut, que consten a l’Apartat 3 sobre
formulació magistral, preparats oficinals, extractes hiposensibilitzants individualitzats, vacunes bacterianes i autovacunes.
Així, des del Consell, i després d’un treball conjunt amb els CIMs
dels Col·legis i APROFARM, s’ha proposat al CatSalut la incorporació de 29 nous principis actius, la majoria per adequació de
dosi pediàtriques. Aquesta proposta s’està discutint i avaluant
a nivell de la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules Magistrals que preveu el Concert, formada per tres representants del
CatSalut, tres del Consell, un de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya i un de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
També s’ha demanat al CatSalut que s’agilitzi la inclusió de
les fórmules magistrals al sistema de recepta electrònica i que
s’estudiï la possibilitat que en aquells principis actius en què la
corresponent especialitat estigui subjecte a aportació reduïda,
també s’apliqui l’aportació reduïda en les fórmules magistrals
elaborades amb aquests mateixos principis actius, com succeeix a diverses Comunitats Autònomes.
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També cal destacar que des de principis d’any, s’ha modificat
el format de la factura individual M-1, per facilitar al farmacèutic
el repàs de la factura i adaptar-lo als informes de consulta de
receptes facturades que emet el SIFARE. Posteriorment s’han
fet petites modificacions en la factura i documents M-1, M-2 i
M-5, pel que fa a la informació relativa a les dispensacions de
campanya sanitària.
Les millores tecnològiques aplicades al projecte de la recepta electrònica, es detallen a l’apartat de projectes tecnològics
d’aquesta Memòria.

Serveis Professionals:
En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis
concertats:

REPRESENTACIÓ Memòria’12 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Així mateix, s’ha continuat amb la revisió de l’Apartat 1 sobre
característiques i condicions generals de la prescripció i dispensació i procediment de facturació i pagament, iniciada a finals de
l’any anterior, però no s’ha pogut tancar un document d’acord
final. Malgrat això, sí que s’han aplicat aquells aspectes logístics
que preveia el document treballat.

Servei del programa de manteniment amb Metadona
(concertat des de 1998).

El programa de tractament de manteniment amb metadona (TMM) és un dels tractaments d’elecció utilitzats
per a la dependència de l’heroïna. El tractament inclou
l’administració individualitzada de l’agonista opioid (metadona), actuacions en l’àrea mèdica, social, de salut o legal
de les persones usuàries, on el treball multidisciplinari és
essencial en el tractament.
El TMM s’emmarca dintre de les actuacions i estratègies
de reducció de danys, conjunt de mesures socials i sanitàries individuals i col·lectives que pretenen disminuir els
efectes negatius del consum de drogues tant físics, psíquics o socials.
L’any 1998 es va signar el conveni de col·laboració entre
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el
Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, mitjançant el qual es preveu que
l’elaboració, la conservació, la dispensació i l’administració
de la medicació pot realitzarse, apart dels serveis farmacèutics dels centres autoritzats, a les oficines de farmàcia.
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Les farmàcies que voluntàriament participen en aquest
programa han de comptar amb l’autorització expressa
per prestar el servei. En aquest 2013, 162 farmàcies han
comptat amb aquesta autorització i han atès en total una
mitjana mensual de 1.000 pacients. Cal assenyalar que
cada comarca catalana compte com a mínim amb un farmàcia autoritzada.
El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient
atès i mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de Catalunya.

Servei del programa per a la determinació del risc
d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid (concertat des
de 2012).

El servei del programa de detecció de VIH prestat des de
la farmàcia comunitària, consisteix a oferir al ciutadà la
possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpida de VIH i
saber-ne el resultat en 15 minuts, mantenint en tot moment
una situació de confidencialitat. En cas que el resultat de
la prova sigui reactiu, es deriva el pacient a l’hospital de
referència.
El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les
àrees geogràfiques on es presta aquest servei. Per al 2013,
s’ha mantingut el servei a les mateixes àrees que l’any anterior, és a dir, a diverses poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i Reus.
Enguany, les 47 farmàcies que presten aquest servei han
realitzat un total de 1.338 proves.

Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).
L’objectiu del Programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (PDPCCR) és reduir la incidència i mortalitat
del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció i tractament dels adenomes colorectals i del càncer en fases
inicials.
En aquest cas, s’han inclòs les farmàcies en el circuit del
programa per fer-lo més accessible a la població i fomentar la participació. Així, des de les farmàcies que ofereixen
aquest servei es distribueix el col·lector als usuaris convidats a participar en el cribratge i l’usuari el retorna a la
farmàcia un cop hagi recollit la mostra.
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A més de les zones de les àrees d’influència de l’Hospital
Clínic i de l’Hospital del Mar de Barcelona, Vilafranca del
Penedès i algunes zones del Baix Llobregat, on ja es prestava aquest servei l’any anterior, aquest 2013 s’ha ampliat
el servei a la comarca del Baix Empordà i a l’ABS de Tremp
al Pallars Jussà.
En total han prestat aquest servei 400 farmàcies que han
entregat 64.593 col·lectors.
Així mateix, d’acord amb el procediment de treball per al disseny i la gestió de la Cartera de Serveis, s’ha començat a treballar en el protocol del disseny de la prova pilot per a l’atenció
farmacèutica al pacient crònic (PCAF). L’objectiu de la prova
pilot és demostrar l’eficiència del seguiment farmacoterapèutic
a pacients crònics complexes i amb malaltia crònica avançada,
així com el valor aportat per la utilització de dispositius de sistemes personalitzats de dosificació.
També cal esmentar que a partir del 2013, el CatSalut i el Consell han passat a coordinar el Programa d’Educació Sanitària
per a la gent gran (PESGG), que es va iniciar l’any 2008 i que
era coordinat entre la Subdirecció General de Farmàcia del Departament de Salut i cadascun dels Col·legis.
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El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei.

Aquest programa, ara per ara no integrat dins del Concert, consisteix en la realització de sessions d’educació sanitària dirigides a la gent gran sobre diferents aspectes relacionats amb el
bon ús dels medicaments, impartides per farmacèutics comunitaris, que són reconeguts econòmicament per les sessions que
duen a terme.
Aquest 2013 s’han realitzat un total de 200 sessions, impartides
per 100 farmacèutics comunitaris, que han comptat amb 4.000
assistents.
També durant l’any 2013 s’ha iniciat la revisió del material didàctic utilitzat en les esmentades sessions educatives.
El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents
comarques catalanes:
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VIH

47 farmàcies

1.338 proves realitzades

PDPCCiR

400 farmàcies

64.593 col·lectors entregats

Metadona

162 farmàcies

1.000 pacients/mes

PESGG

100 farmacèutics

200 sessions; 4.000 assistents

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
L’any 2013 s’han mantingut les dificultats de pagament per part
del CatSalut, que es van iniciar a mitjans de 2010 i agreujar el
2011 i 2012.
Així, el mes de gener es va abonar la factura d’octubre de 2012,
amb un retard de 55 dies respecte a la data del Concert, el mes
de febrer no es va fer cap pagament i al març es va cobrar la
factura del mes gener, amb un retard de 25 dies respecte a la
data prevista pel Concert. Aquest retard de 25 dies s’ha mantingut en el pagament de les factures de febrer, març i abril, cobrades respectivament els mesos d’abril, maig i juny. La factura
de maig va quedar pendent de pagament, juntament amb les de
novembre i desembre de 2012.
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Finalment el pagament de les factures del mes de novembre
i desembre de 2012 i maig de 2013 es va fer el 20 de novembre a través del mecanisme de pagament a proveïdors (MPP),
establert pel Govern central. Els Col·legis van haver d’habilitar
un sistema telemàtic perquè els farmacèutics titulars d’oficina
de farmàcia s’adherissin al pagament d’aquestes factures per
aquest mecanisme. Cal esmentar que el MPP porta implícit la
renúncia a la reclamació d’interessos de demora per aquests
mesos. Així, les factures de novembre i desembre de 2012 i
maig de 2013, van acumular un retard en el pagament de 302,
272 i 122 dies, respectivament.

Actuacions i mobilitzacions:
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Les factures de juny, juliol i agost es van pagar el dia 30 del mes
següent al què correspon la facturació, és a dir, els dies 31 de
juliol, 31 d’agost i 30 de setembre, respectivament. En canvi,
la factura del mes de setembre, no es va abonar fins el 31 de
desembre, quan d’acord amb la data prevista en el Concert,
s’hauria d’haver pagat el 5 de novembre, acumulant, doncs, novament un retard de 55 dies respecte a la data prevista.

Arran del retard acumulat, el fet que el mes de febrer no es
produís el pagament de cap factura, més la incertesa sobre el
pagament de les factures pendents, van ser les circumstàncies determinants perquè el 5 de març es convoqués a tots
els farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia a una sessió
per consensuar les accions a seguir per fer visible la situació
d’impagament. Prèviament es va fer una crida perquè fessin
arribar al Consell aquelles iniciatives o propostes d’accions a
endegar. En total es van rebre 652 iniciatives de 183 col·legiats.
Aquestes es van agrupar en 4 grups diferents segons la seva
naturalesa: a) recepta electrònica i relacions amb el CatSalut; b)
mesures de força; c) finançament i entitats financeres; d) altres.
D’acord amb el debat establert en la sessió informativa i tenint
en compte que les iniciatives proposades havien de ser factibles
i dins del marc legal, es van sotmetre a votació 5 actuacions. Cal
destacar que les votacions es van celebrar el dia 12 de març a
tots els Col·legis i que cadascun d’ells va habilitar els mitjans
necessaris per poder acreditar la participació dels votants. La
participació va ser del 75% i les 3 actuacions que varen comptar
amb el suport de més de dos terços dels farmacèutics varen ser:
a)

Manifestar-se davant del Palau de la Generalitat, a la
Plaça de Sant Jaume de Barcelona: La concentració
unitària va tenir lloc el 21 de març a les 13 hores i hi van
participar al voltant de 2.000 farmacèutics catalans. En el
decurs de la concentració, el President del Consell va llegir
i lliurar a la Generalitat de Catalunya un manifest.
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b)
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Recollir signatures per demanar al Parlament de Catalunya que la l’administració prioritzi el pagament dels
medicaments ja dispensats: la campanya de recollida de
signatures es va iniciar el 21 de març i va finalitzar el 30
d’abril. En total es van recollir prop de 400.000 signatures
dels usuaris de tot el territori català. El 29 de maig es va fer
l’acte de lliurament de les signatures recollides pels farmacèutics catalans a la Presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, per part dels membres del Consell.
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c)

Reclamació dels interessos de demora: el mes de juliol
es va iniciar el procediment administratiu de la reclamació
d’interessos. El 83,59% de les farmàcies (2.592 farmacèutics catalans) es van adherir a la reclamació. Les quanties reclamades, d’agost de 2011 a octubre de 2012, s’ha
calculat en base a l’aplicació del tipus d’interès previst a
l’article 7 de la Llei 3/2004 de Morositat, i subsidiàriament
també s’ha reclamat els interessos calculats en aplicació
de l’interès legal establert a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

A banda d’aquestes tres actuacions, des del Consell s’han gestionat un seguit d’accions en diferents àmbits:
Escrit adreçat al President de la Generalitat de Catalunya.
Roda de premsa
Manifest conjunt amb les Patronals sanitàries per fer un
front comú del sector concertat. A més del Consell, van
signar aquest manifest el Consorci de Salut i Social de
Catalunya, Unió Catalana d’Hospitals, FENIN Catalunya,
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut i l’Associació Catalana de Recursos Assistencials.
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Contactes amb els partits polítics amb representació parlamentària.
Contactes al Parlament Europeu per sol·licitar al Banc
Europeu d’Inversions línies de crèdit toves canalitzades a
través de les entitats locals que permetin finançar el capital
circulant que la mora ha generat.
Escrit dirigit a la Presidenta del Parlament de Catalunya per
alertar del risc de col·lapse del sistema sanitari.
Escrit al Síndic de Greuges, per alertar que com a conseqüència de l’impagament, es corre el risc de no poder
subministrar els medicaments a la població.
Contactes amb diverses entitats bancàries.
La segona situació que va provocar una mobilització, es va
produir quan el mes d’octubre no es va cobrar cap factura, el
CatSalut va comunicar les dificultats de pagament a través del
FLA (Fondo de liquidez autonómico) de les factures pendents
fins a final d’any, i tampoc es van abonar, com inicialment estava previst, les factures dels mesos de novembre i desembre de
2012 i maig de 2013, incloses en el mecanisme de pagament
a proveïdors (MPP) establert en el RDL 8/2013, de mesures urgents contra la morositat de les Administracions Públiques (Pla
Proveïdors ICO 2012); assolint el 5 de novembre, un nou deute
històric de 416 milions d’euros.
Davant d’aquesta situació, i de forma conjunta amb la FEFAC,
es van du a terme les següents actuacions:
Adreçar un escrit al Conseller de Salut, en el qual s’insta
a l’administració a complir amb els seus compromisos i a
responsabilitzar-se dels medicaments dispensats als ciutadans a càrrec del CatSalut.
Roda de premsa conjunta amb la FEFAC per denunciar la
situació.
Mantenir converses i reunions amb el Director General
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement, i amb el Secretari d’Estat
d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Demanar a les empreses de distribució i a Farmaindustria
l’ajornament del venciment de les factures que havien de
cobrar a finals de mes o bé que no consideressin com a
impagament la seva devolució.
Converses amb les entitats bancàries per trobar una solució financera per a les farmàcies.
Converses amb els partits polítics per explicar la situació
del sector.
Per tal de forçar que el Consell de Ministres del 8 de novembre
donés l’ordre de pagament del MPP, es va convocar un tancament de farmàcies pel dijous 7 de novembre al matí i de 13 a
14 h una concentració davant de la Delegació del Govern
Espanyol. En aquesta concentració hi van participar més de
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1.000 farmacèutics i es va llegir i entregar a la Delegada del
Govern un manifest.

En aquest cas, també es va habilitar un correu perquè els farmacèutics poguessin fer arribar les seves propostes i en total
es van rebre 511 iniciatives de 190 farmacèutics. El Consell i la
FEFAC van acordar presentar una sèrie de mesures de força a
sotmetre a votació, en el supòsit que no arribés una carta de
compromís de pagament per part del Departament d’Economia
o bé quan s’incomplissin aquests compromisos, i afegir, a les
accions fetes fins ara, les següents:
Demanar al Ministeri d’Hisenda prioritzar el pagament a les
farmàcies en el FLA.
Denunciar davant de la Comissió Europea l’obligatorietat
de renunciar als interessos per poder cobrar el Pla de Proveïdors 2012, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat.
Implicar els Ajuntaments en el problema i enviar cartes a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Denunciar al CatSalut per cada impagament.
Finalment, el 19 de novembre es va rebre la carta de compromís de pagament per part del Departament d’Economia, on
s’establia un calendari de pagament, i el 20 de novembre es van
cobrar les tres factures pendents del incloses en el MPP.
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5. Professió
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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Amb el Departament de Salut
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5.1. Projectes de
col·laboració

Durant l’any 2013, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el 28 de febrer instar al Govern a disposar d’un document de bases per al Pacte
nacional de la salut per a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat
del sistema sanitari públic i universal a Catalunya. Amb aquest
objectiu, el 30 de maig el Departament de Salut va constituir la
Comissió encarregada d’elaborar el document de bases per al
Pacte Nacional de Salut de Catalunya, formada per representants dels diferents grups polítics amb representació parlamentària, sindicats i organitzacions vinculades al món sanitari, entre
les quals el Consell. Així, per part del Consell, les persones designades han estat el senyor Rafel Guayta-Escolies i la senyora
M.Pilar Gascón, com a suplent.
En total s’han dut a terme 12 sessions plenàries d’aquesta Comissió, en què s’han abordat els següents 8 àmbits d’actuació:
1)sistema sanitari; 2) professionals; 3) prestacions i cartera de
serveis; 4) model de serveis; 5) avaluació, retiment de comptes
i transparència; 6) participació ciutadana; 7) recerca i innovació
i 8) governança.
Part de les aportacions del Consell s’han centrat en recalcar la
necessitat d’integrar els processos assistencials, accedint a la
història clínica compartida entre tots els agents sanitaris que hi
intervinguin.
El document de conclusions es va començar elaborar a finals de
2013, però s’ha tancat durant el primer trimestre del 2014.
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GUIA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ
Durant el 2013 s’ha treballat sobre el document d’actualització
de la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistema personalitzat de dosificació, elaborada conjuntament entre el Consell
i el Departament de Salut l’any anterior.
Aquesta actualització permet agilitzar l’habilitació dels farmacèutics per participar en els programes o estratègies que pugui desenvolupar el Departament de Salut en aquest àmbit, així
com la participació en el desplegament de la cartera de serveis.

PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA A L’OFICINA DE FARMÀCIA
Aquest 2013 finalment s’ha publicat en format electrònic la
nova Guia del Programa de manteniment amb metadona a
les oficines de farmàcia, que es troba accessible al Canal
Medicament del Departament de Salut.
Aquest document engloba el procediment administratiu
d’autorització, la guia d’actuació farmacèutica, un capítol
de preguntes més freqüents i un apartat d’annexos on es
troben, entre d’altres, els diversos formularis actualitzats a
complimentar.
L’apartat de la guia d’actuació farmacèutica recull tot allò
referent a la preparació i dispensació de les diferents formes
farmacèutiques de metadona previstes en el marc del Programa. Cal recordar que l’any 2008 es va introduir la utilització de les formes sòlides a més de la forma líquida emprada
fins llavors.

GUIA D’ACTUACIÓ FARMACÈUTICA DAVANT DE CONSULTES DE SÍMPTOMES DE BAIXA I MOLT BAIXA COMPLEXITAT
En el marc estratègic del nou model de farmàcia assistencial, enguany s’ha iniciat l’elaboració d’una col·lecció de guies
d’actuació farmacèutica per augmentar la capacitat de resolució del farmacèutic comunitari davant de símptomes de baixa
i molt baixa complexitat. L’acció s’emmarca en l’escenari dels
projectes del Pla de Salut amb l’objectiu d’integrar la tasca del
farmacèutic comunitari en el contínuum assistencial de manera coordinada amb els professionals dels equips d’atenció primària.
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La primera guia sobre la qual s’ha començat a treballar és la
referida a la consulta per al mal de gola. Aquesta guia permet
descartar l’origen bacterià d’una amigdalitis i indicar-ne l’opció
terapèutica més adient. L’actuació es basa en un arbre de decisió que contempla el cribratge de la infecció per estreptococ
beta-hemolític en aquelles persones susceptibles de patir un
origen bacterià del seu quadre, així com la derivació als serveis
mèdics en cas de requerir tractament antibiòtic.
Per aquesta primera guia s’ha comptat amb la participació de
societats científiques de l’àmbit mèdic –CAMFIC-, farmacèutic -SEFAC_Catalunya-, associació professional –FEFAC- i amb
l’empara del Departament de Salut.
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Per a l’elaboració de cadascuna de les guies d’actuació es té
previst comptar amb la participació de societats científiques
mèdiques i farmacèutiques, així com del Departament de Salut,
per tenir em màxim consens possible sobre l’actuació a fer.

DECLARACIÓ ANUAL ESTUPEFAENTS
El RD 1675/2012, de 14 de desembre, té per objecte regular
les receptes oficials i els requeriments especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari i
determinar les obligacions d’intercanvi d’informació relativa
als moviments d’aquests estupefaents. Arran d’aquest RD, el
Departament de Salut ha habilitat un sistema telemàtic perquè
les oficines de farmàcia i els serveis de farmàcia hospitalària
trametin la declaració anual dels moviments de medicaments
estupefaents, d’acord amb el recull de dades que especifica
l’esmentada normativa.
Així, la declaració de moviments de l’any 2013, feta durant el
mes de gener de 2014, ja s’ha gestionat a través de l’oficina
virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, canal empresa. De cara a la declaració de l’any 2014, es té previst introduir
canvis en aquest sistema per simplificar i minimitzar els errors
detectats enguany.
Per altra banda, cal assenyala que s’han començat a mantenir
converses amb el Departament de Salut per desenvolupar el llibre receptari i el llibre de comptabilitat d’estupefaents en format
electrònic a través de SIFADATA, així com oferir la possibilitat
que la distribució també pugui utilitzar aquesta eina per poder
gestionar el subministrament de medicaments estupefaents
sense necessitat del val físic.
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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 2013:
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
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 els anteriors dos anys, aquest 2013 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, i no s’han
editat els tradicionals fulletons informatius en forma de
vano. 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 sobre consells de seguretat alimentària per a la
gent gran
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Agència
Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) i el Consell signat l’any 2011, s’han editat una fulletons informatius sobre
consells de seguretat alimentària per a la gent gran, que
s’han distribuït des les oficines de farmàcia mitjançant el
consell professional farmacèutic.

42

Amb altres entitats

PROFESSIÓ Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

En paral·lel, també s’ha elaborat la fitxa adreçada als farmacèutics sobre aquesta temàtica.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I EL CONSELL
Aquest 2013, s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell per a la implantació del protocol marc i orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones grans.
D’acord amb aquest conveni, el Departament es compromet a facilitar el material disponible per tal que el Consell pugui impulsar
una campanya de difusió per a conscienciació dels maltractaments
a la gent gran adreçada a professionals farmacèutics. Així mateix,
també es compromet a organitzar cursos de formació destinats als
farmacèutics sobre aquesta temàtica. Per la seva banda, el Consell es compromet a difondre entre els farmacèutics el material facilitat pel Departament, a difondre l’oferta formativa i a fer visible
la importància de la derivació cap a professionals en el cas que
es detectin maltractaments a persones grans o indicis d’aquests
maltractaments.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACADÈMIA DE
CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS I LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’ACADÈMIA AMB EL
CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA
En data 1 de juny de 2012, es va subscriure el Conveni de
col·laboració entre l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i Balears i la Fundació Privada de l’Acadèmia amb
el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, segons el
qual el Consell entra a formar part del patronat de la Fundació de
l’Acadèmia en qualitat de Patró no nat. En la reunió del Patronat del
mes de juliol de 2013, la Junta del Patronat va ratificar al Consell
com a nou Patró.
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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 2013, s’han realitzar un total de 179 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 que han tingut activitat en els últims
dos anys.

A EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases
Rosa Sacrest
Josep Aiguabella
Joaquim Nolla
M.Pilar Gascón
Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases
Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla
Fernando Espí
Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta
electrònica
Francesc Pla
Fernando Espí
Comissió Tècnica Assessora de Formulació Magistral
M. Pilar Gascón
Francesc Llambí
Pilar Rius
Comissió de seguiment
d’Incontinència Urinària
Jordi de Dalmases
M. Pilar Gascón
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de

l’annex

d’Absorbents

Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent
gran (PESGG)
M. Pilar Gascón
Maria Estrada
Sílvia Cabarrocas
Teresa Hernández
Jordi Blanch

B EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
Comissió Assessora en l’atenció materno infantil i
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva
M. Pilar Gascón
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Comissió de Farmacovigilància
Francisca Aranzana
Núria Casamitjana
Núria Bou
Gemma Galofré
Jaumina Casanovas
Pilar Rius

Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
Jordi Comabella
Ramon Bonet
Comissió bases per al pacte nacional de salut de Catalunya
Rafel Guayta-Escolies
M. Pilar Gascón (suplent)
Comissió d’Informació Terapèutica
Josep Manuel Llop
Comissió de seguiment Programa Manteniment amb
Metadona
Pilar Rius
Comissió tècnica en matèria de documentació clínica coordinada per L’Agència de qualitat i avaluació sanitàries
de Catalunya (AQUAS)
Rafel Guayta-Escolies
M. Pilar Gascón (suplent)
Comitè de Bioètica de Catalunya
Pilar Salvador
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Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de
Catalunya
Núria Casamitjana
Consell Assessor de laboratoris clínics
Lluïsa Juan
Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació
Leonor Munell
Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya
Mercè Barau
Consell Català de la Salut
Jordi de Dalmases
Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip
a Catalunya
Núria Casamitjana
Consell Consultiu Salut Pública
M. Pilar Gascón
Consell General de Participació de l’ICS
M.Pilar Gascón
Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
Cristina Rodriguez
M.Pilar Gascón
Marta Riera
Lluís Escudé
Grup de treball sobre l’atenció i prevenció de la cronicitat
des de la farmàcia comunitària
M. Pilar Gascón
Rafel Guayta-Escolies
Àngels Dronda
Ortopèdia
Montserrat Gironés
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor
sobre la salut (POCS)
Rafel Guayta-Escolies
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell
locomotor
M. Pilar Gascón

46

Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades
M.Pilar Gascón
Joan Vilabrú
Llorenç Lladonosa
Palmira Jolonch
Fundació Pharmaceutical Care
Josep Brunsó
Fundació Concòrdia Farmacèutica
Jaume Casas
Andreu Suriol
Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
M.Pilar Gascón
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Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:

Per altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes diverses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els
Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que
es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el
CatSalut o/i amb el Departament de Salut.

Intervencions i/o assistència en Congressos i jornades d’interès professional
VI Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades
Raras (Sevilla, del 14 al 16 de febrer).
Infarma 2013, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Barcelona, del 5 al 7 de març). Participació de membres del
Consell en diverses taules rodones.
V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente
Crónico (Barcelona de l’11 al 13 d’abril).
Jornada de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC) sobre el catàleg de serveis professionals farmacèutics (Madrid, 17 d’abril). Participació del senyor Francesc Pla en la taula rodona sobre la retribució dels
serveis.

47

PROFESSIÓ Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (SEMFYC) (Granada, del 6 al 8 de
juny). Participació del senyor Rafel Guayta amb la ponència sobre planificació estratègica pel desenvolupament
d’una farmàcia comunitària centrada en el pacient.
XIX Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
“El Pla de Salut: Oportunitats i nous paradigmes” (Barcelona, 18 de juny). Participació del senyor Jordi de Dalmases
en la taula rodona sobre nous models de finançament.
Jornada de treball sobre sistemes personalitzats de dosificació, organitzada pel Consejo General (Madrid, 19 de
setembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón en
la taula rodona sobre l’experiència a diverses Comunitats
Autònomes.
Jornada sobre Normes de bones pràctiques en la distribució farmacèutica (Barcelona, 3 d’octubre).
VIII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica organitzat per la Fundació Pharmaceutical Care “Atenció farmacèutica: un repte multidisciplinar.” (Bilbao, del 17 al 19
d’octubre). Participació del senyor Rafel Guayta en la taula
rodona sobre el suport institucional a l’Atenció Farmacèutica i la col·laboració interprofessional, per tractar sobre
la integració del farmacèutic comunitari en l’atenció a la
cronicitat. Participació amb la presentació del pòster sobre
l’evolució del procés d’implantació de la cartera de serveis
professionals a la farmàcia comunitària a Catalunya.
Jornada de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC) sobre “serveis professionals farmacèutics a la farmàcia comunitària: concretant solucions” (Barcelona, 12 de novembre). Conferencia impartida pel senyor
Rafel Guayta-Escolies sobre les experiències de la cartera
de servies a Catalunya i participació de la senyora M. Pilar
Gascón en la taula rodona sobre els passos a seguir per a
la implementació dels serveis professionals farmacèutics.
XI Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments (Barcelona, 12 de desembre).
3a. Jornada del Pla de Salut de Catalunya (2011-2015),
“Canviar des de dins per millorar” (Sitges, 13 de desembre).
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El mes de març, el Síndic de Greuges va reobrir l’actuació iniciada l’any 2011, arran de l’ajornament del pagament de la factura del CatSalut i als efectes d’assegurar que aquest retard no
afectava el dret dels usuaris del CatSalut a obtenir la medicació
prescrita.
A l’escrit rebut, el Síndic ha demanat la següent informació,
que el Consell ha aportat convenientment: a) les gestions que
s’estan duent a terme per buscar una solució davant el retard
que es produeix; b) quines mesures concretes s’estan duent a
terme des del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya per evitar el possible desproveïment de medicaments; c) si
s’ha encetat alguna via de diàleg amb l’Administració sanitària
per intentar arribar a algun tipus d’acord que pogués contribuir
a pal·liar les conseqüències del retard en el pagament de la factura pendent; d) si s’ha previst algunes de les diverses accions
que el Síndic apuntava arran de l’actuació d’ofici esmentada
que permetessin a l’usuari obtenir el medicament que li han
prescrit, encara que l’oficina de farmàcia a la qual es dirigeix no
li pugui proporcionar; e) qualsevol altra informació relacionada
que es consideri convenient.
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Atenció a la sol·licitud del Síndic de
Greuges de Catalunya

Segons exposa en el seu escrit, el Síndic també s’ha dirigit al
Departament de Salut i a la Patronal dels laboratoris farmacèutics en relació a aquesta qüestió.

5.3. Reconeixement

El mes de març, va tenir lloc una nova edició del lliurament de
premis que atorga la publicació professional Correo Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de l’Any’, corresponents a l’any 2012.
En la categoria de ‘Atenció Farmacèutica i Educació Sanitària’,
un dels premis va recaure en el Consell i el Departament de
Salut per a l’elaboració de la Guia de seguiment farmacoterapèutic amb SPD.
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Cal recordar que amb els Premis Correo Farmacéutico, aquesta
publicació reconeix la tasca diària d’aquelles persones, institucions o empreses que amb la seva aportació han ajudat a millorar el món de la farmàcia, l’atenció farmacèutica i la salut.
Per altra banda, aquest 2013 s’ha instaurat el Premi del Consell en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Aquest Premi s’atorga com a reconeixement a un/a
farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o hagi
publicat un text en defensa de la professió.
El guardonat en aquesta primera edició ha estat el Dr. Joan Esteve de Sagrera, Degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i l’acte de lliurament ha tingut lloc en la sessió
inaugural del curs acadèmic 2014.

D’esquerra a dreta: el Dr. Joan Esteve de Sagrera, el senyor Jordi de Dalmases i el Dr. Josep M. Ventura, President de la RAFC.
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6. Tecnologia
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”
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6.1. Recepta
electrònica

SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica):
L’API 3.0.0 de Recepta Electrònica, que implementava el
copagament definit pel RDL16/2012, implantada al juny del
2012, tenia encara una carència en quant al copagament
per Fórmules Magistrals, extractes i vacunes, donat que
el preu de facturació marcat per l’Oficina de Farmàcia no
arribava a SIRE, fent que aquest no pogués aplicar el copagament, ni els seus límits mensuals, a aquest tipus de
dispensacions.
Es va dissenyar, juntament amb CatSalut, la solució que
permetés aplicar el RDL16/2012 per les dispensacions de
Fórmules Magistrals, extractes i vacunes, i es varen modificar els serveis WEB de SIFARE, i distribuir una nova API
3.0.1 als PGOFs, per a la seva adaptació a aquest canvi. A
l’abril del 2013 totes les OFs de Catalunya ja aplicaven el
RDL16/2012 a aquest tipus de dispensacions.
Definició dels requeriments inclosos a la nova API 4.0.0 de
recepta electrònica, com a part del procés de reenginyeria de processos associat al Sistema SIFADATA (Sistema
d’Informació de Gestió de les Dades), descrit a punts posteriors d’aquesta memòria. L’objectiu d’aquesta nova API,
al marge d’adaptar-se a les noves versions dels serveis
SIRE del CatSalut, era inserir totes les receptes paper dins
de SIFARE, tant les receptes paper a càrrec del CatSalut
que SIRE no acceptava (TLDs, accidents de treball, prescripcions d’altres Comunitats Autònomes), com les receptes paper a càrrec de Mútues Públiques (MUFACE, MUGEJU, ISFAS), i de Mútues o Entitats Privades.
Revisió del disseny tècnic i funcional de la nova API 4.0.0,
i seguiment de les tasques de desenvolupament. Suport
als PGOFs per a la seva adaptació, i elaboració de tot el
material informatiu pels COFs i PGOFs. Seguiment de la
implantació de l’API a totes les OFs de Catalunya, des de
Desembre del 2013 fins a Febrer del 2014.
Disseny, juntament amb CatSalut, del model de Prescripció i Dispensació de medicació no finançada. Donat que
l’àmbit del concert CatSalut – CCFC no inclou aquest tipus de medicació, la solució a implementar hauria d’estar
“separada”, en certa manera, de la recepta electrònica finançada
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Per motius estratègics d’HP, les infraestructures que sustenten el servei de recepta electrònica, allotjades al CPD
de Sant Cugat, haurien de traslladar-se al CPD d’HP a Barcelona. Això implicava, al marge del projecte logístic del
propi trasllat físic dels Servidors, tot un projecte de reorganització de les comunicacions entre les OFs, SIFADATA, i
els Serveis de CatSalut (SIRE)
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Definició dels requeriments inclosos a la següent API 5.0.0
de recepta electrònica, com a part del procés de reenginyeria de processos associat al Sistema SIFADATA (Sistema
d’Informació de Gestió de les Dades), descrit a punts posteriors d’aquesta memòria. L’objectiu d’aquesta nova API,
al marge d’adaptar-se a les noves versions dels serveis
SIRE del CatSalut, que incloïen la dispensació de prescripció finançada, era tarifar les Fórmules Magistrals des del
propi PGOF, i convertir en electrònics els Llibres Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Aquesta Api hauria
d’implantar-se al 2014.

El CCFC va definir un Pla d’Actuació amb tres requeriments bàsics: que el trasllat no afectés en absolut al servei
de recepta electrònica, que el trasllat no donés cap cost
afegit al CCFC, i que el servei de recepta electrònica funcionés igual o millor un cop finalitzat el trasllat
Durant el 2013 es varen dur a terme les reunions corresponents amb tots els proveïdors involucrats (HP, Telefónica,
Oracle), per fer el disseny i la planificació del trasllat, garantint els requeriments exigits pel CCFC. El trasllat es duria a
terme a principis del 2014.
Inici de la negociació de renovació de contracte amb HP
per la solució integral de la recepta electrònica, que inclou la gestió, administració i monitorització de les infraestructures de SIFADATA, i l’evolució i manteniment de les
aplicacions de recepta electrònica, així com de la WEB
d’administració de SIFARE. Aquesta contracte finalitzava
al Setembre del 2013. La negociació estava supeditada al
trasllat del CPD d’HP, i a tots els nous projectes lligats a SIFADATA encetats al 2013, per la qual cosa es va prorrogar
el contracte actual fins al 2014.
Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de
Recepta Electrònica

53

TECNOLOGIA Memòria’13 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de
SIFARE, format pels responsables tecnològics del Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, membres de ORACLE ACS, experts en la tecnologia en la qual es fonamenta
la plataforma de SIFARE, i membres d’HP, responsables de
l’explotació, administració, i monitorització d’aquesta plataforma. Aquest Grup es reuneix l’últim divendres de cada
mes, i té com objectiu bàsic dur a terme tasques proactives a la Plataforma de SIFARE, per tal d’optimitzar el rendiment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar
possibles incidències o minimitzar el seu impacte. El Grup
també tracta de definir tecnològicament els nous Projectes que puguin sortir al voltant de la Plataforma de SIFARE, sempre i quan aquests estiguin sota el paraigües dels
productes ORACLE, garantint que aquests nous Projectes
treuen el màxim profit d’aquests productes, i es defineixen
sota els estàndards recomanats pel fabricant.
Participació al Comitè de Seguiment de Recepta Electrònica. Aquest Comitè, format pels responsables funcionals
i tecnològics del Servei per part del CatSalut, dels seus
Serveis Territorials, d’algunes de les seves Entitats Proveïdores, del CTiTI, i del Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya, es reuneix un cop al mes, amb l’objectiu de
garantir la qualitat del Servei des d’un punt de vista tàctic
(seguiment de les dates objectiu del Pla de Sistemes, ...)
Participació al Comitè de Direcció de Recepta Electrònica, confeccionant l’informe tecnològic resum de l’activitat
de SIFARE del període de la reunió. Aquest Comitè, format pels Directors del Servei per part del CatSalut, del
Departament de Salut, d’algunes de les seves Entitats
Proveïdores, i d’altres Entitats (com CTiTI o l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya), es reuneix
trimestralment, amb l’objectiu de garantir la qualitat del
Servei des d’un punt de vista estratègic (aprovació del Pla
de Sistemes, ...)

6.2. Xarxa
farmacèutica
de Catalunya
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XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya):
El projecte de millora tecnològica del core de la Xarxa,
acordat al nou contracte signat amb Telefónica al 2012, es
va quedar aturat a expenses del trasllat del CPD d’HP descrit abans. L’objectiu era aprofitar aquest trasllat, per fer la
renovació dels equips d’entrada a la plataforma de SIFARE
(CPD HP), i els corresponents d’entrada a la plataforma de
SIRE (CPD COLT)

Dins d’aquest projecte de renovació tecnològica, al 2013
es va començar un pilotatge de nova connectivitat per les
OFs de Catalunya, fonamentada en el servei VPN-IP de
Telefónica, enlloc del servei NETLAN actual. Aquest nou
servei és compatible amb més tecnologies d’accés que
l’ADSL i XDSI del NETLAN, permetent accessos a la Xarxa amb FTTH, 3G, o ADSL amb menys prerequisits que
l’ADSL NETLAN. Aquest pilotatge es va començar a posar
en marxa amb aquelles OFs que pitjor connectivitat tenien,
sent l’objectiu treure conclusions i punts de millora de cara
a la planificació de la posada en marxa del servei per totes
les OFs de Catalunya.
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Així mateix, el projecte de nova connectivitat entre el CPD
on s’ubica la Plataforma de SIFARE, i els nous CPDs de
CTiTI i T-Systems, que donen accés a la Plataforma de
SIRE (CatSalut), es va endarrerir a expenses del trasllat del
CPD d’HP. Aquest projecte es va dissenyar al 2011, al 2012
es varen muntar els circuits de comunicació entre els tres
CPDs (HP, CTiTI, T-Systems), i al 2013 es tenien que activar
aquests circuits, però no serà fins el 2014 que s’executi.

Durant tot el 2013 es va continuar treballant per posar en
marxa el Servei de Sortida Segura a Internet per les 3.200
Oficines de Farmàcia de Catalunya. Aquest servei hauria de
proporcionar un Servei d’Internet de millor Qualitat a totes
les Oficines de Farmàcia de Catalunya, pel fet de comptar amb unes infraestructures noves (les anteriors eren del
2005), i una Arquitectura millorada (el camí per arribar a
Internet per les Oficines de Farmàcia és ara més curt que
abans), sense haver de fer cap inversió ni incrementar el
cost mensual del Servei. A més a més proporcionaria eines
de gestió i de control més potents que les anteriors, permetent una ràpida detecció d’incidències, i possibilitats de
dur a terme actuacions proactives, com ara la detecció de
patrons de virus a les OFs de Catalunya.
Aquest nou Servei, que s’havia de posar en marxa al 2013,
es va replanificar pel 2014, per diversos problemes tecnològics amb els nous equips involucrats, que feien que el
nou Servei tingués pitjor rendiment que l’anterior. El CCFC
no posaria en marxa el nou Servei fins tenir un servei amb
igual o millor rendiment que l’anterior.
Dins de la reorganització del Model de Relació amb Telefónica, derivada del nou contracte, es va posar en marxa
el CGP (Centre de Gestió Personalitzat). El CGP és en un
pool de recursos, coneixedors de la Xarxa Farmacèutica,
encarregat de gestionar, de manera centralitzada, la gestió de les incidències de connectivitat de les OFs, per tal
de minimitzar els temps de resolució, així com de dur a
terme tasques proactives, per tal de minimitzar el nombre
d’incidències.
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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.
Suport de nivell 3 a les incidències de connectivitat de les
OFs que no podien ser resoltes pels nivells 1 i 2, proporcionats pel CGO, o d’aquelles que superaven els SLAs acordats amb Telefónica per la resolució d’incidències, i que
requerien d’un procediment escalat amb Telefónica.
Manteniment de l’eina NAGIOS, com a eina bàsica de Monitorització de tota la Xarxa Farmacèutica de Catalunya,
extrem a extrem, des de cada Oficina de Farmàcia, fins al
node final d’entrada al XCAT (Xarxa de Comunicacions de
la Generalitat de Catalunya), passant pels nodes centrals
de la Xarxa.

6.3. CGO.
Centre de
Gestió
d’Operacions

Manteniment de l’eina ORACLE Grid Control, com a eina
bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE:
middleware, base de dades, Servidors (CPU, memòria, ...),
etc. Es va afegir, a les pantalles de monitorització, el nou
Servidor incorporat amb motiu de la implantació de la taxa
de l’euro per recepta. La visibilitat d’aquesta eina des del
CCFC, juntament amb la de l’Eina de Monitorització de la
Xarxa ubicada al CGO (Centre de Gestió d’Operacions),
dóna una visió global de totes les Infraestructures del Servei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics
del CCFC.
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, classificades per dubtes i incidències, i anàlisi dels temps de
resolució, per tractar de trobar punts de millora en els serveis.
Seguiment anual dels SLAs (acords de nivell de servei)
acordats amb Telefónica, i càlcul de les penalitzacions associades
Seguiment i control del procés de refacturació de la Xarxa
de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya

6.4. TicFarma

TicFarma (Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis
de Valor Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya):
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO (Centre de Gestió d’Operacions) de TicFarma. El CGO és la
peça clau del Model de Suport de TicFarma, donat que incorpora el CAU (Centre d’Atenció de l’Usuari) de TicFarma,
on es canalitzen totes les peticions i totes les incidències
que les Oficines de Farmàcia puguin tenir amb els Serveis
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Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de qualsevol altre tipus, que no podien ser resolts pels nivells 1 i 2,
proporcionats pel CGO
Gestió amb la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) de les despeses associades als Serveis
Seguiment i control del procés de refacturació dels serveis
TicFarma

6.5. Sistemes 		
d’Informació
interns

Evolució, manteniment, i suport 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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de TicFarma. A més a més, el CGO ofereix tota una sèrie
de Serveis proactius, com ara la refacturació als COFs i a
les Oficines de Farmàcia de tots els costos lligats a TicFarma. TicFarma va començar el 2013 amb 472 Oficines de
Farmàcia, i va finalitzar amb 869.

Migració de la WEB del CCFC, des d’un entorn HTML 2.0
de l’any 2000, cap a un nou entorn WordPress, més social,
més col·laboratiu, més amb els temps.
Gestió dels comptes de correu dels usuaris del CCFC, dels
diferents dominis registrats, i dels seus serveis (FTP, ...), i
suport tecnològic als treballadors del CCFC

6.6. SIFADATA.
Sistema			
d’Informació
de Gestió de
les Dades

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al 2013 un procés de reorganització i optimització
del seu Model de Negoci actual, amb objectius d’estalvi
econòmic, optimització de processos, millora de la qualitat
dels serveis, i alineament amb el nou Model de Farmàcia
Comunitària.
El primer pas d’aquesta reenginyeria de processos, va ser
l’anàlisi dels processos actuals, i la definició de quins haurien de ser els processos futurs. A partir d’aquest anàlisi,
es varen definir els passos a seguir, per transformar uns
processos en uns altres més òptims, més econòmics, i
amb millor rendiment, flexibilitat, i fiabilitat
Un cop dissenyada la transformació dels processos, es varen analitzar els diferents sistemes tecnològics capaços de
sustentar-los. Després de mesos d’anàlisi i disseny, i de
negociació amb diferents proveïdors, es va concloure que
la millor opció era una infraestructura ORACLE (ja utilitzada
a la recepta electrònica i, per tant, amb millores caracterís-
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tiques d’integració amb aquesta), gestionada per Telefónica (donant valor a la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya, a través de la qual donarien servei els
nous processos).
Negociació i signatura, amb Telefónica, del contracte de
compra de les infraestructures ORACLE, i dels Serveis
d’allotjament, administració, i monitorització d’aquestes,
proporcionats per la pròpia Telefónica.
Creació del Grup de Treball de Comunicacions (GT-COMS),
format per experts en temes de telecomunicacions, del
CCFC, Telefónica, HP, i ORACLE, amb l’objectiu de definir la integració de les noves infraestructures amb la Xarxa
Farmacèutica de Catalunya, per donar serveis a les OFs de
Catalunya
Creació del Grup de Treball de Posada en Marxa (GT-CONFIG), format per experts tecnològics del CCFC, Telefónica,
HP, AvantTIC, i ORACLE, amb l’objectiu de definir quina
hauria de ser la manera més òptima per posar en marxa les
noves infraestructures, i de fer seguiment de la planificació
prevista, donant suport a qualsevol problema que pogués
sortir durant aquesta.
Al conjunt de Sistemes, Processos, i Serveis, suportats
sobre les noves infraestructures, que conformen el nou
Model de Negoci del CCFC, se li va anomenar SIFADATA
(Sistema d’Informació de Gestió de les Dades). SIFADATA
no deixa de ser un mega projecte, compost de diferents
projectes, cadascú amb el seu proveïdor, funcionant tots
sota les mateixes infraestructures, amb un objectiu comú,
que és donar Servei al nou Model de Negoci del CCFC.
Als següents punts es comenten les actuacions realitzades
durant el 2013 per cadascun d’aquests projectes.

SIFADATA – Base de Dades de Contingència de la
Recepta Electrònica:
Un cop posades en marxa les infraestructures de SIFADATA, el primer projecte a posar en marxa era el tenir, dins
d’aquestes infraestructures, una rèplica de la base de dades de dispensacions de recepta electrònica. D’aquesta
manera, en cas de caiguda o problemes amb la recepta
electrònica, les infraestructures de SIFADATA podien continuar donant el servei, sense que les OFs de Catalunya
tingueren afectació.
Una altre servei, a proporcionar per aquesta rèplica, seria
la de servir com a base de dades d’explotació de dades.
Fins aleshores, tots els llistats lligats a recepta electrònica que les OFs de Catalunya podien treure, a través de la
WEB d’administració de SIFARE, s’explotaven des de la
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Negociació i signatura del contracte amb AvantTIC per la
posada en marxa del producte ORACLE que permetria tenir, en temps real, la rèplica de dades, des de SIFARE cap
a SIFADATA, sense intrusió ni afectació al servei de recepta
electrònica.
Inici de la posada en marxa del Producte.
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base de dades original de recepta electrònica. Donat que
el servei de recepta electrònica és un servei transaccional,
amb quasi cent operacions per segon en les hores puntes, l’explotació de dades des d’aquest mateix servei no
era el més òptim, a banda que podia afectar al rendiment
del propi servei de recepta electrònica. Amb l’extracció de
llistats des de la rèplica de SIFADATA, s’aconseguiria una
millor fiabilitat del servei de recepta electrònica, i un millor
rendiment del servei d’extracció de dades pels llistats de
les OFs, a banda de permetre l’accés a les OFs a més dades històriques seves de recepta electrònica (superior als
3 mesos actuals)

SIFADATA – Facturació Electrònica:
Un dels grans objectius de SIFADATA era la transformació
del procés actual de facturació a càrrec del CatSalut, en un
nou procés més òptim, més fiable, més flexible, més ràpid,
amb línia amb les noves normatives de facturació electrònica, i més econòmic.
Amb unes infraestructures com les de SIFADATA, òptimes
per processos d’explotació de dades, com és el de facturació, el primer pas per arribar al nou procés era el de disposar de totes les dades a facturar dins d’un mateix repositori. Amb aquest objectiu es varen dissenyar, al 2013, les
API 4.0.0 i 5.0.0 de recepta electrònica, descrites al primer
punt d’aquesta memòria, i a posar en marxa durant el 2013
i 2014.
Amb unes infraestructures òptimes per a processament de
dades, i les dades a processar dins d’un repositori únic,
l’únic que faltava era convertir els processos de facturació en uns altres nous més òptims, més fiables, més flexibles, més ràpids, amb línia amb les noves normatives de
facturació electrònica, i més econòmics. Per dur a terme
aquesta tasca es va negociar i signar un contracte amb HP,
proveïdor actual del servei de recepta electrònica.
Durant el 2013 es va fer el disseny del projecte, i es va començar el seu desenvolupament, però fins que l’API 4.0.0
i l’API 5.0.0 no estigueren desplegades, el projecte no es
podia finalitzar.
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SIFADATA – L’Oficina de Farmàcia sense papers:
L’objectiu del projecte “l’Oficina de Farmàcia sense papers” era convertir a format electrònic els Llibres Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Tota la gestió dels
llibres, des de la inclusió dels corresponents apunts (integrats amb la dispensació de recepta electrònica), fins a la
seva signatura, es farien mitjançant el PGOF de l’OF, mentre que la presentació oficial del llibre a les Administracions
corresponents, es faria a través del Portal de Serveis Professionals, explicat més endavant. Tot el servei, incloent
l’emmagatzematge de les dades dels llibres, es proporcionarien mitjançant les infraestructures de SIFADATA, sota el
mateix model de seguretat de la recepta electrònica, garantint d’aquesta forma el compliment de la LOPD nivell alt,
requerit per aquest tipus de dades.
Durant el 2013 es va fer el disseny del projecte, integrat, per
una banda, dins de l’API 5.0.0 de recepta electrònica i, per
l’altra, dins del nou Portal de Serveis Professionals. El disseny es va compartir amb el Departament de Salut, sobretot pel Llibre Electrònic de Comptabilitat d’Estupefaents, i
el projecte de vals electrònics d’estupefaents.

SIFADATA - Business Intelligence:
Si al 2012, el pilot de Business Intelligence es va muntar sobre un entorn que no era l’adient (entorn de proves
de recepta electrònica), el 2013 va ser l’any de convertir
aquest pilot en un servei productiu, traspassant-lo a les infraestructures de SIFADATA, optimitzades per l’explotació
de dades.
Amb aquest objectiu es va negociar i signar amb AvantTIC una segona fase del projecte de Business Intelligence,
per traspassar el pilot de BI, des de l’entorn de proves de
SIFARE cap a les noves infraestructures de SIFADATA, optimitzant els quadres de comandament per aquestes infraestructures.
Per poder posar en marxa el Servei de Business Intelligence, primer s’haurien de muntar les infraestructures de SIFADATA, i tenir aquí la rèplica de dispensacions de recepta
electrònica.

SIFADATA - Portal de Serveis Professionals:
El Portal de Serveis Professionals neix com la cara visible
de SIFADATA, la capa de presentació i servei, aquella que
els futurs usuaris de SIFADATA veurien, i que els hi permetria accedir a les dades emmagatzemades a SIFADATA.
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Es varen analitzar els serveis professionals concertats
(PMM, VIH, DPCCR), i es va concloure que el que tenia
els procediments més tancats, el que era menys productiu pel fet de tenir una gestió bassada 100% en paper
físic, i el que involucrava exclusivament a OFs i prescriptors (no a la distribució o altres agents), era el PMM (Programa de Manteniment amb Metadona).
-

El primer que es va fer va ser analitzar el millor producte
per suportar el Portal. Es requeria un producte, no una
aplicació a mida, que permetés tenir certa independència
del proveïdor en quant al seu manteniment o petits evolutius (d’aquesta manera es tenia un cost inicial, però uns
costos posteriors inferiors... “fet un servei, fets tots”).

-

Durant uns mesos es varen contactar amb consultors
dels dos productes seleccionats, d’ORACLE i de MICROSOFT, i es varen fer diverses reunions tècniques per
tractar d’analitzar com implementar el PMM, garantint els
requeriments del CCFC en quant a flexibilitat e independència del proveïdor. Finalment es va prendre la decisió
de muntar el Portal sobre tecnologia ORACLE, donat que
era la que més s’integrava dins de l’arquitectura de SIFADATA.

-

Un cop escollit el producte, es varen analitzar els diferents
proveïdors capaços de muntar el Portal sobre aquest
Producte. Donat que el Portal també hauria de substituir a la WEB actual d’administració de SIFARE (gestió
d’OFs i d’usuaris, i reporting de recepta electrònica), i que
aquesta va ser construïda per HP al 2005, el proveïdor
escollit per muntar el Portal va ser HP.

-

Es va crear el Grup de Treball de PMM (GT-PMM), compost per membres del CCFC, i diverses OFs de cada
COF, que ja feien gestió del PMM, per tal de definir el disseny del Portal en quant a la gestió del PMM. Durant tot
el 2013 es varen fer diverses reunions periòdiques, i es va
començar el desenvolupament del Portal, el qual estava
previst posar-ho en marxa al 2014.
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El Portal de Serveis Professionals seria l’eina que permetria transformar l’actual gestió dels Serveis Professionals concertats amb CatSalut, en una gestió electrònica,
centralitzada, comú a totes les OFs de Catalunya (fins al
moment, cada COF proporcionava una eina diferent per
cada servei professional concertat)
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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”
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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 iniciatives realitzades per aquesta organització durant
l’any 2013.
Per altra banda, cal esmentar que aquest any 2013, el Consell
ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Fundació
Privada Abadia de Montserrat, 2025 pel període 2013-2015.
Aquesta Fundació té com a objectius la cerca de finançament
per poder subvenir-lo a inversions destinades a la millora dels
equipaments culturals i socials del santuari, com ara l’ampliació
de la biblioteca del Monestir, la restauració de papirs i teixits
coptes de la col·lecció Roca-Puig i la restauració del Monestir
de Santa Cecília, entre d’altres.
Així mateix, i des de fa anys, el Consell fa una donació econòmica anual a la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica, de la
qual n’és Patró. Aquesta Fundació Privada té com a finalitat salvaguardar i donar a conèixer el patrimoni historico-professional
de la farmàcia catalana.
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8. Comunicació
Des del Consell s’han atès abastament les peticions dels
mitjans de comunicació, tant d’àmbit general com de
l’especialitzat, proporcionant informació sobre temes professionals capdavanters a l’estat i també sobre la problemàtica dels impagaments.
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Roda de premsa (28 de febrer)

Roda de premsa (6 de novembre)

Manifestacions. “Prioritat: el teu medicament”
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El Consell en els mitjans
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9. Tancament

Pressupost
2013

Pressupost
any 2013 (EUR)

Realitat
any 2013 (EUR)

551.316,00

552.301,94

985,94

5.000,00

0,00

-5.000,00

800,00

807,03

7,03

0,00

31.432,95

31.432,95

14.300,00

0,00

-14.300,00

0,00

7.128,76

7.128,76

571.416,00

591.670,68

20.254,68

SERVEI REFACTURACIÓ CAU

540.000,00

489.999,96

-50.000,04

SERVEIS TICFARMA

978.144,00

940.469,66

-37.674,34

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ

3.512.910,28

2.883.159,53

-629.750,75

TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.

5.031.054,28

4.313.629,15

-717.425,13

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA

3.200.600,00

3.158.782,45

-41.817,55

TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS

3.200.600,00

3.158.782,45

-41.817,55

diferència
any 2013 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
INGRESSOS FINANCERS
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS
ACREDITACIÓ FORMACIÓ CONTINUADA
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.
TOTAL INGRESSOS
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Ingressos 2013

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

XARXA DE COMUNICACIONS

ANNEX FACT. ELECTRÒNICA I ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT
FACT. ELECT. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.

673.540,02

1.528.374,60

854.834,58

TOTAL F. E. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.

673.540,02

1.528.374,60

854.834,58

9.476.610,30

9.592.456,88

115.846,58

TOTAL INGRESSOS CONSELL
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Despeses i inversions 2013
Pressupost
any 2013 (EUR)
ACTIVITAT ORDINÀRIA
187.035,80

182.592,99

-4.442,81

COMISSIONS TÈCNIQUES

95.000,00

63.018,99

-31.981,01

MANTENIMENT LOCAL

10.670,93

9.705,62

-965,31

SERVEIS PROFESSIONALS

45.565,95

68.556,79

22.990,84

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

15.450,00

34.188,90

18.738,90

DESPESES ADMINISTRATIVES

11.954,27

11.452,36

-501,91

391.363,29

376.041,72

-15.321,57

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS

24.894,62

19.970,12

-4.924,50

TRIBUTS

25.638,98

14.622,33

-11.016,65

DESPESES FINANCERES

15.900,00

13.198,49

-2.701,51

0,00

20.069,25

20.069,25

3.944,50

7.053,59

3.109,09

827.418,34

823.878,45

-3.539,89

JUNTA DEL CONSELL

DESPESES PERSONAL

DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.
INVERSIONS
TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA

70

Realitat
diferència
any 2013 (EUR) any 2013 (EUR)

Realitat
any 2013 (EUR)

diferència
any 2013 (EUR)

1.194.182,30

1.082.158,37

-112.023,93

227.219,68

217.831,50

-9.388,18

PROJECTE BI

40.565,81

58.877,95

18.312,14

PROJECTE R.E. + BI

95.000,00

92.500,03

-2.499,97

768.910,20

864.153,74

95.243,54

SUBVENCIONS ATORGADES

3.659.616,00

3.600.058,00

-59.558,00

SUBVENCIONS ATORGADES

2.418.000,00

1.613.300,00

-804.700,00

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.

4.743.877,99

3.928.821,59

-815.056,40

68.165,90

0,00

-68.165,90

840.042,04

691.506,94

-148.535,10

34.082,95

88.380,42

54.297,47

942.290,89

779.887,36

-162.403,53

SERVEIS TELEFONIA

2.837.023,08

2.835.298,68

-1.724,40

TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.

2.837.023,08

2.835.298,68

-1.724,40

TOTAL DESPESES CONSELL

9.476.610,30

8.493.760,20

-982.850,10

126.000,00

125.874,12

DIFE. INGRESOS - DEPESES		

1.098.696,68

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA

TICFARMA
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Pressupost
any 2013 (EUR)

EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
SIDAFATA
CARTERA DE SERVEIS
TOTAL DESPESES EVOLUCIÓ TECNOL. O.F.
XARXA DE COMUNICACIONS

DEVOLUCIÓ DE PRESTECS

1.098.696,68
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10. Auditoria
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Memòria 2013
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

