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1. Aquest

any...
L’any 2014 ha estat l’any en què s’ha donat un impuls important en la consolidació de la cartera de serveis.
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1. Aquest any...

L’any 2014 ha estat l’any en què podem dir que s’ha donat un
impuls important en la consolidació de la cartera de serveis. La
celebració el 3 de juny de la 1era Jornada del Consell sobre
estratègia i accions per a la farmàcia 2014-2016, en què hi van
assistir més de 300 farmacèutics, ha estat un punt clau per posar sobre la taula els aspectes que cal considerar per a la posada en marxa de serveis professionals. A tall d’exemple, tenim
algunes de les conclusions a les quals s’hi van arribar: a) tots els
Programes assistencials necessiten iniciar-se mitjançant projectes pilot ben dissenyats per tal de proporcionar validesa externa
als resultats obtinguts; b) els serveis proposats han de demostrar valor intrínsec en termes d’efectivitat, seguretat i eficiència,
i han de contribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres
professionals o nivells assistencials per resultar atractius als
decisors o gestors; c) l’oportunitat de desenvolupar un determinat servei assistencial sorgeix quan aquest dóna resposta a
una necessitat detectada, sentida o expressada; d) la farmàcia
comunitària ha de sotmetre’s a una gestió del canvi i ha de ser
capaç de liderar-lo; e) la redistribució de tasques i la redefinició
dels nivells de provisió en funció de complexitat, idoneïtat dels
procediments i resultats obtinguts, esdevé sens dubte un dinamitzador del canvi del model actual de la farmàcia comunitària;
f) en un mercat global i competitiu, la farmàcia comunitària ha
d’oferir elements que la converteixin en un competidor atractiu i
fiable en termes de mercat; g) decidir el model d’atenció que es
vol tenir, condicionarà els serveis a produir, definirà quin recurs
és el més idoni per produir-los i on aquests aporten més valor en
termes d’efectivitat i eficiència; h) és necessària una integració
efectiva i funcional de la farmàcia comunitària en el Sistema de
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Salut. Les TIC suposen un escenari operatiu idoni per aquesta
integració. La Història Clínica compartida o única esdevé un element cabdal en el procés d’integració.
En aquest sentit, l’inici de la prova pilot per al seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF), l’ampliació
del número de poblacions on s’ofereix la prova de detecció
precoç de l’VIH i el cribratge de càncer de còlon i recte entre
aquest any i el vinent, així com la creació prevista pel proper any
de la xarxa de farmàcies sentinelles -centrades en la vigilància
en l’àmbit de la farmacovigilància, els medicaments d’abús i la
vigilància sindròmica-, són mostres evidents de la voluntat i la
decisió del Consell d’apostar per una farmàcia amb un rol més
assistencial i amb integració amb els altres agents de salut.
El fet que el Consell sigui representat en el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i en el Pla interdepartamental
d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), s’ha de valorar
com un pas cap a la integració i la coordinació del Consell en la
planificació estratègica de programes vinculats a objectius generals i específics continguts en el Pla de Salut de Catalunya.
També cal destacar els esforços que fa el Consell en el desenvolupament tecnològic, tan per garantir el funcionament de la
recepta electrònica com en la posada en marxa d’un portal que
ha d’ajudar a la gestió i implantació dels nous serveis professionals.
Per altra banda, malauradament, aquest 2014 també ha estat
notícia la continuïtat en el retard en el pagament de les factures
del CatSalut.
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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
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CONSELLERS PER ELECCIÓ

Sra. M. Pilar Gascón i Lecha
Sr. Francesc Pla i Santamans
Sra. Maria Calvo i Gil
Sra. Susanna Fornells i Pagès
Sr. Daniel Manso i Abizanda
Sra. Àngels Dronda i Ayza

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 2014, s’han realitzat un total de 21 reunions de la Junta
del Consell, de les quals dues han estat de caràcter extraordinari.
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3.

Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats
a Catalunya l’any 2014, 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.

11

XIFRES Memòria’14 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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 2014 el nombre
total de farmacèutics col·legiats és de 10.652, un 1,78% més
que l’any anterior.
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests
en les diverses vocalies.

NOMBRE DE COL·LEGIATS

Exercents
No exercents
No exercents-jubilats
Total col·legiats

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

7.115
890
439
8.444

790
60
26
876

437
40
38
515

704
66
47
817

9.046
1.056
550
10.652

Els 10.652 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.804 són homes i 7.848 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 26% i un
74%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

26 %
Homes
74 %
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 80,64% 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 58,78% de dones i un 41,22% d’homes.
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COL·LEGIATS PER EDAT

> 65 anys

533

De 55 anys a < 65 anys

568

De 45 anys a < 55 anys

667

De 35 anys a < 45 anys

1.803
2.308
1.556

372

< 25 anys

Dones

1.257

623

De 25 anys a < 35 anys

Homes

760

41
0

164

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de
cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els respectius Estatus. Cal destacar un col·legiat pot no estar adscrit a
cap vocalia o bé 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
426
208
43
209
103
296
481
51
5.257
667
174
78
7.993
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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

14

251
293
474
14
14
14
49
162
5
57
646
73
207
268
2.527

177
27
47
515
159
349
46
24
1.344

Nombre d’adscripcions
84
64
346
241
37
15
6
17
29
378
21
58
5
1.301

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
43

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

353

Administració i Salut Pública

168

Distribució

296

Farmàcia Hospitalària

406

Anàlsi Clíniques

356

Indústria

501

Docència i investigació

571

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

802

Alimentació

938
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El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a
les vocalies col·legials. L’agrupació 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.

1.029

Dermofarmàcia

6.630

1.072					

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 6.906 dels 10.652 col·legiats (65%) 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

1.967
633
308
2.303
3
43
5.257

303
84
257
16
1
0
661

167
41
119
1
1
35
364

292
85
241
3
3
0
624

2.729
843
925
2.323
8
78
6.906
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En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia
obertes per província.
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)

Nombre OF Capital
Nombre OF resta Província
Total

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.024
1.251
2.275

44
300
344

46
149
195

55
278
333

1.169
1.978
3.147

El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2014, s’ha incrementat en
un 0,96% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 30 oficines de
farmàcia ( 16 a Barcelona, 6 a Girona, 3 a Lleida i 5 a Tarragona).
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment
de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació
depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre
aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei
31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.
L’extensa xarxa farmacèutica de
Catalunya- 3.147 oficines de farmàcia i 112 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 2.389 habitants i 1 farmacèutic comunitari
per cada 1.089 habitants, aproximadament, a l’any 2014.
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

88
88

9
9

6
6

10
10

113
113

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 2014, 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 2014, 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 39% tindrien alguna sol·licitud en
tràmit.
ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

107
7
8
28
150

266
37
33
47
383

40,23%
18,92%
24,24%
59,57%
39,16%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Els Col·legis estan tramitant un total de 1.329 sol·licituds, que
corresponen a 1.069 sol·licitants. Aquestes 1.329 sol·licituds es
distribueixen segons la següent tipologia:
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2014)
Nova oficina de farmàcia
Modificació de local amb canvi d’accés
Trasllat voluntari
Trasllat forçós
Trasllat provisional
TOTAL

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

962
3
12
0
0
977

13
0
1
0
0
14

103
0
4
0
0
107

231
0
1
0
0
232

1.309
3
18
0
0
1.330
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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,
l’1% pel de Girona, el 8% pel de Lleida i el 18% pel Col·legi de
Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2014)
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73%

COFGi
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS
Els motius pels quals les 1.329 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

612

14

107

187

920

4

0

0

23

27

82

0

0

0

82

279

0

0

21

300

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

977

14

107

231

1.329

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.
3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part
del Departament de Salut, per abstenció del COF
4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de
delimitació de l’ABS

TOTAL

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2014)

COFB

1

COFGi

2

COFL

3

COFT

4
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DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2014)
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2

COFL

3

COFT

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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0			

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 31/12/2014)
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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 2014, hi havia 331 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

197

COFGi

55
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A més d’aquestes 331, hi ha 150 sol·licituds pendents de resolució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de
Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu.
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Durant tot l’any 2014, els Col·legis han resolt 373 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

18

3

1

0

22

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

189

46

31

0

266

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

59

0

0

0

59

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

22

1

1

2

26

288

50

33

2

373

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2014 al 31/12/2014)

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 148 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

1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes

51

38

22

0

111

2. Per renúncia del sol·licitant

21

0

0

0

21

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

13

0

3

0

16

TOTAL

85

38

25

0

148

Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2014 al 31/12/2014)
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4. Professió

i
representació
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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Durant l’any 2014, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

PLA DE SALUT 2016-2020
Els dies 27 i 28 de novembre, va tenir lloc a Sitges la IV Jornada Pla de Salut, organitzada pel Departament de Salut. L’edició
d’enguany va tenir com a finalitat l’elaboració de les bases per
al nou Pla per als anys 2016-2020 i així donar continuïtat a un
instrument que pretén transformar el sistema sanitari català.
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4.1. Relacions 		
amb el
Departament
de Salut

El Consell va participar en diverses de les sessions de treball
que es van desenvolupar la tarda del 27 de novembre. A continuació es detalla la temàtica de cada sessió i la persona que
va representar el Consell en cada àrea: a) rols professionals: M.
Pilar Gascón; b) objectius de salut: Rafel Guayta; c) cronicitat:
Pilar Rius i d) salut en totes les polítiques: Teresa Hernández.
El Consell també va participar en tres dels pòsters presentats
en aquesta Jornada: a) Avaluació d’un pilotatge del Programa
d’educació sanitària sobre medicaments a la gent gran (PESGG) mitjançant farmacèutics comunitaris; b) Cartera de serveis
farmacèutics de Catalunya. Situació actual; i c) Actuacions del
Departament de Salut per garantir la disponibilitat de medicaments a les oficines de farmàcia.
Cal valorar molt positivament que l’administració demani la participació del Consell en les sessions de treball que han de definir
les polítiques de salut dels propers 5 anys.

25

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’14 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP)
El Pla interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), liderat pel
Departament de Salut a través de la Secretaria de Salut Pública
i la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, té com
a gran objectiu implicar a tots els sectors del Govern, de les
administracions públiques catalanes i de la societat, en la salut
dels ciutadans. Així, per aconseguir aquest objectiu, el PINSAP
demana que els organismes integrants capitalitzin directament
les seves influències respectives sobre la salut i el benestar associat a la salut de la població de Catalunya, per tal de contribuir conjuntament a elaborar polítiques públiques saludables i a
desenvolupar iniciatives determinades de promoció i de protecció de la salut, particularment adreçades als grups més vulnerables de la societat.
Amb la mateixa vigència que el Pla de Salut de Catalunya, el
PINSAP inicia un procés gradual de foment de la intersectorial
en el disseny i en la pràctica d’iniciatives sobre els determinants
col·lectius de la salut.
Aquest 2014 s’ha disposat d’un document del PINSAP consensuat pels Departaments de la Generalitat de Catalunya, i elaborat per la Comissió Interdepartamental de Salut, i s’ha iniciat el
procés de consulta amb administracions, institucions, societats
científiques i societat civil, així com l’articulació de la participació dels agents implicats en l’elaboració final del Pla.
El Consell ha estat convidat a formar part del PINSAP i la persona nomenada com a representant del Consell és el seu president, Jordi de Dalmases.

PLA INTERDEPARTAMENTAL D’ATENCIÓ I INTERACCIÓ
SOCIAL I SANITÀRIA (PIAISS)
La missió del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) és promoure i participar en la
transformació del model d’atenció social i sanitària per tal
de garantir una atenció integrada i centrada en les persones,
capaç de donar resposta a les seves necessitats. Aquest Pla
és creat pel Govern de Catalunya i ho fa a través del Departament de la Presidència, i amb la participació del Departament de Benestar Social i Família i del Departament de Salut.
El model d’atenció integrada el defineix l’atenció multidimensional a les persones amb necessitats complexes sanitàries i socials. Es fonamenta en el reconeixement del rol
actiu i apoderat de les persones ateses i les seves famílies,
en col·laboració amb els professionals que les atenen i, també, en la valoració integral, la planificació proactiva i la pràc-
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Un dels òrgans en què compta el PIAISS és el Consell de
Participació, del qual en forma part, entre d’altres organismes i entitats, el Consell representat pel senyor Rafel Guayta-Escolies.

PACTE NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA
El mes de març es va presentar el document de conclusions de
bases pel Pacte nacional de salut de Catalunya, sobre el qual
s’havia treballat durant l’any 2013.
La comissió encarregada de l’elaboració d’aquest document,
formada per representants dels diferents grups polítics amb representació parlamentària, sindicats i organitzacions vinculades
al món sanitari, entre les quals el Consell, va dur a terme fins
a 12 sessions plenàries en les quals es van abordar 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.
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tica compartida i col·laborativa per part dels professionals de
totes les organitzacions i àmbits assistencials implicats. Els
seus objectius són millorar els resultats en salut i benestar,
l’adequació en la utilització dels serveis i la percepció per
part de les persones vers l’atenció que reben.

Part de les aportacions del Consell es van centrar en recalcar la
necessitat d’integrar els processos assistencials, accedint a la
història clínica compartida entre tots els agents sanitaris que hi
intervinguin.

DESABASTIMENT DE MEDICAMENTS
El 26 de maig de 2014 el Departament de Salut va constituir
la Mesa per a la disponibilitat del medicament, en la qual han
participat, a més de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries i de la Gerència de Farmàcia del CatSalut, Fedifar, Farmindustria, i el Consell. L’objectiu d’aquesta mesa és
donar resposta, detectar i evitar les situacions de desabastiment de medicaments causades per pràctiques de distribució
inversa. Així, amb aquest objectiu s’han desenvolupat activitats
d’inspecció i control a nivell dels magatzems de distribució farmacèutica i farmàcies ubicades a Catalunya per identificar farmàcies que adquireixen un nombre elevat de medicaments susceptibles de ser exportats i investigar el destí que els ha donat.
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Per altra banda, el juliol de 2014 es va consensuar entre el Departament de Salut, CatSalut i el Consell el circuit a seguir quan
un pacient es dirigeix al 061 CatSalut-respon per reportar dificultats en l’obtenció de la medicació.
Cal comentar que els Col·legis, ja l’any 2013, van establir internament un procediment d’actuació que diferenciava dues situacions: a) dificultat en l’adquisició d’un medicament per manca
de liquiditat de la farmàcia, produïda per la falta de liquiditat
com a conseqüència de l’impagament i b) desabastiment per
manca de subministrament a les farmàcies, no atribuïble a problemes de liquiditat.

GUIA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ
En data 9 de maig es va signar el Conveni de col·laboració entre
el Departament de Salut i el Consell per a la prestació del servei professional de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes
personalitzats de dosificació.
Aquest conveni emmarca l’actualització tancada l’any 2014 de
la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistema personalitzat de dosificació, elaborada conjuntament entre el Consell i el
Departament de Salut l’any 2012.
Aquesta actualització permet agilitzar l’adhesió dels farmacèutics per participar en aquest programa.

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,
l’any anterior es va iniciar 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. Aquesta acció queda emmarcada 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.
La primera guia de l’esmentada col·lecció presentada enguany,
i sobre la qual es va començar a treballar l’any anterior, 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.
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La guia d’actuació davant d’una consulta de mal de gola s’ha
traduït al castellà i a l’anglès.
La segona guia sobre la qual s’ha començat a treballar és la
dedicada a l’abordatge de la rinitis al·lèrgica.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL VIRUS DE L’EBOLA
Arran del cas d’Ebola tractat a l’Estat, el Departament de Salut
va resoldre fer difusió del protocol on s’estableixen les actuacions que cal portar a terme i els requeriments que cal complir
en l’àmbit dels centres i serveis sanitaris en relació amb el brot
de febre hemorràgica pel virus d’Ebola. El Consell, a través dels
Col·legis, es va fer difusió d’aquest protocol a les oficines de
farmàcia.

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.
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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.

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 es pot
observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat
periòdica.
Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que
han tingut lloc durant l’any 2014:

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.
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Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2014 s’ha disposat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una
nota informativa recordant els consells preventius.
Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:
Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el
Consell.

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 2014, s’han dispensat i facturat al CatSalut 134.443.392
receptes, de les quals 125.573.223 han estat electròniques
(93,40% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de
receptes totals ha augmentat un 1,82%.
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.610.025.035 € mentre que l’import del copagament satisfet
pels usuaris ha estat de 150.546.8362 €, representant un 9,35%
del preu de facturació.
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la
prestació farmacèutica ha estat de 11,97 €.
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
1.355.826.653 €, un 2,57% més que l’any anterior.
En aquest 2014 s’ha continuat treballant sobre 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.
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Arran de la posada en marxa de l’aplicatiu del Consell per tarifar les fórmules magistrals i de l’acord de la incorporació dels
principis actius abans esmentats, també a partir de l’1 de gener
de 2015, l’usuari ha d’abonar el 100% del preu de les fórmules magistrals prescrites amb principis actius que no apareguin
a la llista, i queda sense efecte la possibilitat que entrin en el
finançament quan les receptes van amb validació sanitària i informe mèdic. En aquests casos, el CatSalut podria habilitar el
sistema de rescabalament.
Pel que fa a la proposta del Consell segons la qual per 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, l’assessoria
jurídica del CatSalut ha manifestat que no hi hauria impediment
perquè s’apliqui aquest criteri, tot i que en aquests moments el
CatSalut està avaluant tècnicament com es pot fer efectiu.
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Així, finalment la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules Magistrals (CTAFM) 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, ha acordat la incorporació, a partir de 1 de gener
de 2015, de 14 nous principis actius, la majoria per a adequació
de dosi pediàtriques. La CTAFM també ha manifestat la voluntat
de revisar periòdicament la possible incorporació de nous principis actius, que compleixin els criteris establerts per la mateixa
comissió, amb la finalitat de tenir un llistat actualitzat i que respongui a necessitats terapèutiques.

Per últim, s’ha continuat demanat al CatSalut que s’agilitzi la
inclusió de les fórmules magistrals al sistema de recepta electrònica.
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:
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.
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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 realitzar-se, apart dels serveis farmacèutics dels centres autoritzats, a les oficines de farmàcia.
Les farmàcies que voluntàriament participen en aquest
programa han de comptar amb l’autorització expressa
per prestar el servei. En aquest 2014, 165 farmàcies han
comptat amb aquesta autorització i han atès en total una
mitjana mensual de 982 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).
L’objectiu del programa és facilitar el coneixement de
l’estat serològic davant la infecció per VIH de les persones
que presenten conductes amb un risc elevat de contagi. Es
tracta d’un cribrat oportunista a població demandant que
compleix criteris epidemiològics susceptibles de constituir
risc d’infecció. En aquest sentit, des de la farmàcia comunitària s’ofereix 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 2014,
s’ha ampliat el servei a Lleida ciutat i a Girona ciutat, així
com a altres poblacions d’aquestes demarcacions territorials, les quals s’han sumat a les àrees amb les quals es va
iniciar la concertació el 2012 (diverses poblacions de l’àrea
metropolitana de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i
Reus).
Enguany, les 82 farmàcies que presten aquest servei han
realitzat un total de 1.496 proves.
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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 ha recollit la mostra.
El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei.
En aquest 2014 no hi hagut extensió d’aquest servei i
s’ha mantingut a les àrees on es prestava l’any anterior:
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, comarca del Baix Empordà i a l’ABS de
Tremp al Pallars Jussà.
En total han prestat aquest servei 446 farmàcies que han
entregat 72.692 col·lectors.
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Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).

Pel que fa al Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic (PCAF), aquest 2014 es va tancar el protocol del disseny
de la prova pilot, que compte amb el vistiplau del Comitè Ètic
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut Gol i Gorina i amb la
inscripció al registre europeu d’assajos clínics (European Clinical
Trials Database). Cal recordar que l’objectiu del pilotatge 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. Amb aquest objectiu, s’ha dissenyat
un estudi experimental pragmàtic prospectiu randomitzat amb
existència de grup control. Es pretén arribar a tenir una mostra
de 1.000 pacients, repartits entre grup control i intervenció. La
durada de l’estudi és de 12 mesos amb avaluacions als 3, 6 i 12
mesos de la idoneïtat, efectivitat i eficiència de la intervenció.
Inicialment es van seleccionar de forma aleatòria 27 ABS, d’entre
aquelles que havien mostrat interès en l’estudi, i es va oferir a
les farmàcies d’aquests ABS participar-hi. El nombre d’ABSs
requerit es va determinar en funció del nombre estimat de pacients crònics atesos en els equips d’atenció primària (ABS).
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Durant el mes de setembre i octubre es va proporcionar la formació als farmacèutics de les 188 farmàcies interessades a participar. En total es van fer 7 sessions formatives: a Tarragona,
Lleida, Móra d’Ebre, dues a Barcelona, Girona i La Seu d’Urgell.
Aquesta activitat de 6,5 hores lectives va ser reconeguda pel
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb l’atorgament de 1,1 crèdits.
El nombre definitiu d’ABS (equips d’atenció primària) i de farmàcies que finalment prendran part en l’estudi pot variar lleugerament de les dades aportades en aquesta Memòria.
Per a la prova pilot, està previst utilitzar una aplicació proporcionada per l’Institut Català de la Salut (ICS) en la qual es registraran les intervencions i actuacions que faci el farmacèutic (visites,
detecció de problemes relacionats amb els medicaments, etc).
Pel que fa a la comunicació bidireccional metge-farmacèutic
s’està habilitant el servei de missatgeria de recepta electrònica.

Enguany ha estat el primer any sencer en què el Programa
d’Educació Sanitària per a la gent gran (PESGG) s’ha coordinat des del CatSalut i el Consell. 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.
Durant el primer semestre del 2014 es va tancar la revisió del material didàctic de dues sessions, iniciada l’any anterior: El bon ús
dels medicaments i La importància de seguir bé els tractaments.
Aquestes presentacions han estat consensuades com a material
únic per ser utilitzat per tots els farmacèutics de Catalunya.
Com que el PESGG està integrat en el projecte Europeu “Envelliment actiu i saludable”, on es recullen iniciatives de l’entorn
europeu enfocades a perllongar una vida activa i independent
en la gent gran, el material didàctic s’ha traduït a l’anglès.
Aquest 2014 s’han realitzat un total de 272 sessions, de les
quals 155 varen ser sobre el bon ús dels medicaments i 117
sobre la Importància de seguir bé els tractaments. Les sessions
es van fer a 165 poblacions diferents, van ser impartides per 163
farmacèutics comunitaris, i van comptar amb 5.344 assistents.
Per tal de valorar la satisfacció i l’adquisició dels coneixements
de les sessions impartides, s’ha dissenyat una enquesta específica per a cadascun del dos temes a complimentar abans i
després de la sessió. La part de l’enquesta a contestar abans
de començar la sessió conté aspectes sobre l’estat de la salut
auto percebut, afirmacions d’hàbits i coneixements i l’escala reduïda de Morinky per mesurar l’adherència, mentre que la part
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L’avaluació de les enquestes demostren que en ambdues sessions hi hagut un augment estadísticament significatiu en el
grau de coneixements en tots els ítems estudiats (p<0,001) i el
grau de satisfacció mitjà se situa en el 4,44/5 per a la primera
sessió i 4,39/5 per a la segona.
L’anàlisi de les dades s’ha fet amb SPSS Statistics, i s’ha aplicat
el Test de Chi-quadrat i V de Crames.
Tant les enquestes com el nou material didàctic de suport a les
sessions es van validar mitjançant una prova pilot pilot realitzada el mes de juny als municipis de Vallfogona (Lleida), Sant Joan
d’Enveja (Tarragona), Barcelona i Girona.
Detall resultats enquestes:

Sessió 1: Bon ús dels medicaments
Nombre d’enquestes: 1.750
Nombre de sessions: 141
Dades epidemiològiques:
- Edat mitjana: 73,6 anys.
- Sexe: 77% dones
- Nivell d’estudis: 60% estudis primaris.
- Escala de Morisky: 33% dels assistents tenen una
adherència mitja
Estat de salut autopercebut:
- El 55,3% considera que la seva salut és entre
excel·lent i bona i el 41,2% regular.
Hàbits en l’ús dels medicaments:
- El 80-90% tenen ben assimilats els hàbits relacionats amb el bon ús dels medicaments. Els ítems que
puntuen més baix són l’ús del prospecte per resoldre
dubtes i demanar recomanacions de medicaments a
amics i familiars.
Adquisició de coneixements:
- El canvi en el grau de coneixements abans i després
de la xerrada és estadísticament significatiu en tots els
ítems avaluats. Per tant, la gent gran que ha assistit a
les sessions ha assimilat els coneixements impartits.
Grau de satisfacció de la sessió (valors de l’1 al 5):
- Valoració global de la sessió: 4,44 ± 1,00
- Valoració del professorat: 4,51 ± 1,00
- Valoració de les instal·lacions: 4,18 ± 1,39
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de l’enquesta a complimentar al final de la sessió, consta de
les dades del participant (edat, sexe, nivell d’estudis), qüestions
relatives al grau de satisfacció i es repeteixen les afirmacions de
coneixements que s’han contestat abans de l’inici de la sessió.
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Sessió 2: La importància de seguir bé els tractaments
Nombre d’enquestes: 1.177
Nombre de sessions: 100
Dades epidemiològiques:
- Edat mitjana: 72,9 anys.
- Sexe: 76% dones
- Nivell d’estudis: 58% estudis primaris.
- Escala de Morisky: 32% dels assistents tenen una adherència mitja
Estat de salut autopercebut:
- El 58% considera que la seva salut és entre excel·lent
i bona i el 38,7% regular.
Hàbits en l’ús dels medicaments:
- El 60-95% tenen ben assimilats els hàbits relacionats
amb el bon ús dels medicaments. L’ítem que puntua
més baix és la repetició en l’aplicació d’un inhalador
quan hi ha dubtes sobre si la primera aplicació s’havia
fet correctament.
Adquisició de coneixements:
- El canvi en el grau de coneixements abans i després
de la xerrada és estadísticament significatiu en tots els
ítems avaluats. Per tant, la gent gran que ha assistit a
les sessions ha assimilat els coneixements impartits.
Grau de satisfacció de la sessió (valors de l’1 al 5):
- Valoració global de la sessió: 4,39 ± 0,83
- Valoració del professorat: 4,54 ± 0,93
- Valoració de les instal·lacions: 4,13± 1,21
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El següent mapa mostra el nombre de farmàcies que ofereixen
els serveis desplegats a Catalunya:

VIH: 86 farmàcies; 1.496 proves realitzades.
PDPCCiR: 446 farmàcies; 72.692 test lliurats.
Metadona: 165 farmàcies; 982 pacients atesos/mes.
PESGG: 163 farmacèutics; 272 sessions; 5.344 assistents.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
L’any 2014 han continuat les dificultats de pagament per part
del CatSalut, que es van iniciar a mitjans de 2010 i agreujar el
2011, 2012 i 2013.
S’han mantingut diversos contactes amb el Director General
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia, amb l’objectiu de concretar el calendari de pagament per a l’any 2014 i la recuperació progressiva de les factures pendents de l’any 2013, així com amb la Secretària General
de Coordinació Autonòmica del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per saber si es farà efectiva l’habilitació d’un
Fons de liquiditat Autonòmica (FLA) especial per afrontar deutes
pendents de les Comunitats Autònomes, que faciliti la recuperació de les factures pendents.

37

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’14 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Des de la factura del mes d’octubre del 2013, pagada a 30 de
gener, fins a la factura del mes de març, pagada el 2 de juliol, el
retard acumulat respecte a la data establerta pel Consell ha estat de 55 dies. Des de la factura del mes d’abril a la de juny, el retard es va reduir a 25 dies, però a partir de la factura del mes de
juliol en endavant, el retard ha tornat a situar-se en els 55 dies.
No obstant això, des de la factura del mes de juliol fins a la del
mes de desembre de 2014, ha estat possible disposar d’una
solució financera col·lectiva pels quatre Col·legis que ha permès
suavitzar l’efecte de l’endarreriment. Des del Consell s’ha pogut
fer càrrec de les despeses associades a aquesta solució financera, d’acord amb la modificació de l’annex d’AIU del Concert
signat amb el CatSalut en data 18 d’abril de 2015, però amb
efectes retroactius des de la factura d’abril de 2014.

Actuacions
Arran de la situació d’impagaments, el 9 d’octubre es va comunicar al CatSalut l’inici d’un nou procediment per a la reclamació
d’interessos de demora de les factures dels mesos de gener,
febrer, març, abril, setembre, octubre, novembre i desembre de
2013 i gener, febrer i març de 2014, a la qual s’hi ha adherit un
total de 2.462 farmacèutics.
Davant d’aquesta nova reclamació, el CatSalut va manifestar la
seva voluntat d’invocar la clàusula desena del Concert vigent,
és a dir la denúncia del Concert, i en conseqüència instar l’inici
de negociacions per tal de revisar i modificar el concert vigent
i els seus annexos. A tal efecte, es va establir una comissió negociadora i després de diverses reunions va proposar i es va
acordar amb el CatSalut: 1) no denunciar el Concert; 2) mantenir la data de pagament que diu el Concert; 3) mantenir la
contractació de la cartera de serveis lligada al Concert; 3) revisar l’Annex AIU, en el sentit que si es produeix un retard en el
pagament, el Consell pugui utilitzar l’import resultant d’aplicar
l’esglaonat d’aportacions a compensar els perjudicis econòmics que aquest endarreriment pugui causar als titulars de les
oficines de farmàcia, amb efectes des de la facturació del mes
d’abril de 2014, i que, en aquest cas, no es pugui interposar
una reclamació dels interessos de demora si l’endarreriment es
troba dins el termini que marca la Llei 3/2004, de 29 de desembre; 4) revisar l’Annex de facturació electrònica i programes
d’ús racional del medicament, de manera que es resolt aquest
annex i queda sense efecte a partir de la factura del mes de
novembre de 2014. Els recursos econòmics provinents d’aquest
annex que no s’han invertit en cap activitat, es destinaran a les
finalitats pactades per ambdues parts.
La signatura de la modificació d’aquests annexos no s’ha fet
efectiva fins al 18 de març del 2015, amb caràcter retroacitu als
terminis pactats.
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1era Jornada del Consell sobre estratègia i accions per a
la farmàcia 2014-2016. Ara o mai: Construint el futur de la
farmàcia
El 3 de juny es va celebrar la 1era Jornada d’Estratègia i Accions
per a la farmàcia 2014-2016 amb el lema Ara o mai fem créixer
la farmàcia, en la qual els més de 300 farmacèutics que hi van
assistir van reflexionar sobre la potenciació d’una farmàcia més
assistencial, la necessitat de comptar amb evidències sobre
l’efectivitat de la seva actuació professional i de la remuneració
dels serveis.
La Jornada va ser inaugurada pel president de Consell, Jordi
de Dalmases, juntament amb el Conseller de Salut, Boi Ruiz,
el president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i Balears, Àlvar Net, i els presidents dels Col·legis
de Girona, Lleida i Tarragona. Ja en els discursos de l’acte
d’inauguració es va deixar palès la conveniència d’apostar per
la integració de la farmàcia en l’assistència primària i en centrar
l’activitat, més que en el propi medicament, en els efectes del
medicament en el pacient, així com la necessitat de disposar de
la farmàcia que necessita i demana la societat.
El panell inaugural Treballar per una farmàcia amb futur, va
comptar amb la conferència del senyor Ash Soni OBE, vice
Chair of the English Pharmacy Board Royal Pharmaceutical Society, que va presentar el document estratègic NOW OR NEVER: Shaping pharmacy for the future (Ara o mai: reformant la
farmàcia per al futur), on es recull les línies estratègiques principals en les quals gira el nou model de farmàcia. En la seva exposició, el senyor Soni va argumentar que la col·laboració amb
els altres professionals sanitaris és fonamental per a una millor
provisió dels serveis als ciutadans i va explicar que en aquests
moments, a Anglaterra, el serveis suposen un 20% de l’activitat
de la farmàcia. Per la seva banda, la secretària del Consell, M.
Pilar Gascón, amb la ponència la farmàcia comunitària a Catalunya. Construint l’estratègia 2004-2016, ha estat l’encarregada
de fer un repàs a la situació dels serveis a Catalunya, de donar
xifres i de traslladar el compromís de l’organització professional
amb una línia estratègica que potencia la figura assistencial del
farmacèutic com a criteri de futur de la professió i no només
com a revulsiu econòmic. La senyora Gascón també va anunciar la propera posada en marxa d’una prova pilot per al seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexes (PCAF),
l’ampliació del nombre de poblacions que oferiran la prova de
detecció precoç de VIH i del cribratge de càncer de còlon durant
l’any 2015 i la creació d’una xarxa de farmàcies sentinella, també de cara al proper any.
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En el primer panell d’experts sobre la farmàcia comunitària com
a proveïdors de salut. De l’evidència a la utilitat, es va posar
sobre la taula la necessitat que tots els programes assistencials
que contemplin la incorporació del farmacèutic s’iniciïn mitjançant projectes pilot per tal de proporcionar validesa externa
als resultats obtinguts, a més aquests serveis han de demostrar valor intrínsec en termes d’efectivitat, seguretat i eficiència
i han de contribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres
professionals o nivells assistencials per resultar atractius per als
decisors o gestors. Van debatre entorn aquesta qüestió Antoni
Castells, director de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques i coordinador del Programa de Detecció Precoç del
Càncer de Còlon i Recte de Barcelona; Daniel Zulaica, coordinador del Pla de Lluita contra la SIDA del Govern Basc; Miguel
Ángel Gastelurrutia, farmacèutic comunitari a Sant Sebastià i
membre del grup d’investigació en Atenció Farmacèutica de la
Universitat de Granada; Mercè Barau, farmacèutica comunitària
i vocal d’Atenció Farmacèutica del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, i Rafel Guayta-Escolies, director de projectes i recerca del Consell, com a moderador.
En el segon Panell d’experts sobre el valor econòmic dels serveis d’atenció farmacèutica. Qui estarà disposat a pagar el teu
coneixement? es va abordar la necessitat que els serveis assistencials siguin remunerats específicament i que es trobi els diferents compradors disposats a comprar l’activitat i pagar-la. En
aquest sentit, cal alinear el que vol el finançador i el que ofereix
l’empresa perquè es doni la compra del servei. A més, les accions o serveis han de demostrar idoneïtat de procés, eficiència
de provisió i impacte en termes de salut. En aquests moments,
la farmàcia comunitària es troba en un procés de canvi inexorable que ha de ser capaç de liderar i gestionar. Ha d’integrar-se
en la xarxa dels altres proveïdors de serveis de salut i organitzar
els serveis de manera coordinada, integradament i amb una finalitat única en el marc de la l’atenció compartida.
Els experts encarregats de debatre sobre aquestes qüestions
van ser Josep M. Argimon, director de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya; Antoni Gilabert, gerent de
Farmàcia i del Medicament del CatSalut; Mireia Jané, en representació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Helena
Ris, Directora de la Unió Catalana d’Hospitals, i Pere Ibern, del
Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu
Fabra, com a moderador.
Per ambdós panells d’experts es va utilitzar material audiovisual
per introduir cadascun dels temes de debat.
La lectura de les conclusions dels diferents panells va anar a
càrrec d’alguns dels membres del grup de treball intern del Consell sobre la cartera de serveis: Àngels Dronda, Josep Brunsó i
Jordi Freixenet i va ser moderar aquest acte Josep Aiguabella,
vicepresident del Consell i President del Col·legi de Lleida.
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L’avaluació de la Jornada per part dels assistents constata
l’interès dels temes tractats, que va ser valorat per un 89%
dels farmacèutics com a bastant o molt interessant. Pel que fa
al contingut dels diversos panells, entre el 86% i el 71% dels
assistents, els van valorar com a bastant o molt adequats. Els
aspectes organitzatius (organització, puntualitat, comoditat de
la seu, restauració i satisfacció de la Jornada) també van ser
valorats de forma molt positiva per assistents.
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Per la tarda es va fer un taller pràctic on es varen donar les eines
per poder valorar els serveis o activitats que es poden prestar
en funció de cada farmàcia, per identificar el públic al qual van
dirigides, per implantar el servei i per poder enregistrar les dades relacionades per la seva avaluació, així com la conveniència
d’establir un preu determinat per al servei. El taller va ser dirigit
pel senyor Joan Carles Serra, farmacèutic i diplomat en màrqueting per EADA i va comptar amb la participació de diferents
farmacèutics que varen compartir la seva experiència amb els
assistents detallant quins serveis ofereixen, quines altres activitats realitzen i com ho fan.

Inauguració de la Jornada. D’esquerra a dreta: Joaquim Nolla, President del
Col·legi de Tarragona; Josep Aiguabella, President del Col·legi de Lleida i
vicepresident del Consell; Jordi de Dalmases, President del Consell i del
Col·legi de Barcelona; Boi Ruiz, Conseller de Salut; Albert Net, President de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears; Rosa Sacrest, Presidenta del Col·legi de Girona i M.Pilar Gascón, Secretària del Consell.
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Per últim destacar que la Jornada va comptar amb la inestimable col·laboració de laboratoris Cinfa, Esteve, Sandoz i Sanofi.
La voluntat del Consell és celebrar biennalment una Jornada en
què es debati i es defineixin diferents aspectes relacionats amb
la prestació de serveis professionals en l’àmbit de la farmàcia
comunitària. La següent cita, doncs, serà a l’any 2016.

Panell inaugural. Ash Soni OBE. Vice Chair of the English Pharmacy Board
Royal Pharmaceutical Society.

Panell inaugural. M. Pilar Gascón, Secretària del Consell.
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Panell d’experts. La farmàcia comunitària
com a proveïdors de salut. De l’evidència
a la utilitat. De dreta a esquerra: Daniel
Zulaica, coordinador del Pla de lluita
contra la SIDA del Govern Basc; Antoni Castells, Director de l’Institut Clínic
de Malalties Digestives i Metabòliques i
coordinador del Programa de Detecció
Precoç del Càncer de Còlon i Recte de
Barcelona; Rafel Guayta-Escolies, Director de Projectes i recerca del Consell;
Miguel Ángel Gastelurrutia, farmacèutic
comunitari a Sant Sebastià i membre del
grup d’investigació en Atenció Farmacèutica de la Universitat de Granada i Mercè
Barau, farmacèutica comunitària i vocal
d’Atenció Farmacèutica del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona.
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Aspecte de la sala

Panell d’experts. El valor econòmic dels
serveis d’atenció farmacèutica. Qui estarà disposat a pagar pel teu coneixement?. De dreta a esquerra: Josep M.
Argimon, director de l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya; Antoni Castells, Director de l’Institut Clínic
de Malalties Digestives i Metabòliques i
coordinador del Programa de Detecció
Precoç del Càncer de Còlon i Recte de
Barcelona; Pere Ibern, del Departament
d’Economia i Empresa de la Universitat
Pompeu Fabra; Antoni Gilabert, gerent
de Farmàcia i del Medicament del CatSalut; Mireia Jané, en representació de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya;
Helena Ris, Directora de la Unió Catalana
d’Hospitals.
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Lectura de conclusions. De dreta a esquerra: Àngels Dronda, Josep Aiguabella, Jordi Freixenet i Josep Brunsó. Tots
ells membres del grup de treball intern
del Consell sobre la cartera de serveis a
excepció de Josep Aiguabella, vicepresident del Consell i President del Col·legi
de Farmacèutics de Lleida.

Taller d’implementació dels serveis a la
farmàcia. Com analitzar, implementari
gestionar. Joan Carles Serra, farmacèutic
i diplomat en màrqueting per EADA.

CONCLUSIONS:

	
  

PANELL EXPERTS I.
LA FARMÀCIA COMUNITÀRIA COM A PROVEÏDORS
DE SALUT. DE L’EVIDÈNCIA A LA UTILTIAT.
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1.

Existeix un grau d’evidència suficient i contrastat sobre
l’efectivitat de l’atenció farmacèutica, en el seu sentit més
ampli, en la cogestió de la malaltia vascular, el tabaquisme,
la hipertensió arterial i la diabetis mellitus. En altres patologies i processos el grau d’evidència y recomanació no és
tant fort.

2.

Tots els Programes assistencials que contemplin la incorporació del farmacèutic necessiten iniciar-se mitjançant
projectes pilot ben dissenyats per tal de proporcionar validesa externa als resultats obtinguts.

Els serveis proposats han de demostrar valor intrínsec en
termes d’efectivitat, seguretat i eficiència, i han de contribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres professionals o nivells assistencials per resultar atractius per els
decisors o gestors. Així com per minimitzar resistències en
la seva implementació en el si del Sistema de Salut.

4.

L’oportunitat per desenvolupar un determinat servei assistencial sorgeix quan aquest dona resposta a una necessitat detectada, sentida o expressada. L’administració,
les entitats asseguradores, les societats científiques, les
organitzacions professionals o la pròpia ciutadania, poden ser els gestors de la decisió estratègica de la seva
posada en marxa. Aquests agents, amb els mecanismes
de participació adients, són els que poden definir les línies
d’investigació i desenvolupament.

5.

La farmàcia comunitària ha de sotmetre’s a una gestió
del canvi tal i com van experimentar l’Atenció Primària, la
professió infermera, l’atenció especialitzada o els centres
i serveis hospitalaris. Els escenaris econòmic i socials actuals representen un motor del canvi. Aquest ha de ser liderat per les organitzacions professionals com a garants
de l’actuació dels farmacèutics.

6.

La decisió del gestor o del comprador es basa en les fortaleses empresarials dels oferents. En un mercat global i
competitiu, la farmàcia comunitària ha d’oferir elements
que la converteixin en un competidor atractiu i fiable en
termes de mercat.
L’Atenció Farmacèutica ha d’orientar-se a l’obtenció de resultats de salut dels pacients i no a indicadors exclusivament vinculats a la gestió del medicament.

7.

8.

La construcció i disponibilitat d’indicadors fiables de suficiència estructural o idoneïtat de procediments esdevé imprescindible en la implementació de Programes
d’Atenció Farmacèutica. Aquests programes han de garantir l’homogeneïtat i la qualitat dels serveis prestats, essent essencial el registre de les activitats a través de la
xarxa farmacèutica col·legial.

9.

És necessària una integració efectiva i funcional de la farmàcia comunitària en el Sistema de Salut. Les TIC suposen
un escenari operatiu idoni per aquesta integració. La Història Clínica compartida o única esdevé un element cabdal
en el procés d’integració.
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3.

10. Els farmacèutics, en la seva gran majoria, aposten per un
rol assistencial dins del Sistema de Salut, i per l’assumpció
de nous rols expandits. Definir aquests rols de manera consensuada amb els altres agents, esdevé cabdal en la cogestió de processos assistencials. En paraules dels experts
europeus, constituiria un error estratègic seguir considerant
la salut o la prestació de serveis assistencials patrimoni de
determinats professionals o nivells assistencials.
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PANELL EXPERTS II.
EL VALOR ECONÒMIC DELS SERVEIS D’ATENCIÓ FARMACÈUTICA. QUI ESTARÀ DISPOSAT A PAGAR EL TEU CONEIXEMENT?
1.

La farmàcia comunitària a Catalunya, està immersa en un
procés de canvi inexorable. Aquest canvi, en paraules dels
economistes experts, està influenciat per múltiples variables de tipus econòmic i social, que comporten un procés
de “destrucció creativa” que abans han sofert altres professionals o nivells assistencials en els sistemes de salut.
La farmàcia comunitària catalana ha de liderar i gestionar
aquest canvi.

2.

Els dos models empresarials, assistencial y comercial, han
de coexistir com a essència de la definició de la naturalesa
del servei que dóna a la ciutadania. Els experts propugnen
un escenari empresarial en què progressivament el rendiment com a negoci anirà fent minvar la part lligada a la dispensació, al temps que creix la part lligada a la prestació
de serveis en un percentatge que podria arribar al 50%.

3.

Tots els documents estratègics existents, les opinions de
professionals, experts en economia i gestió, usuaris i pacients, coincideixen en què els serveis assistencials han de
ser remunerats específicament. No obstant, hi ha diferents
opinions sobre qui ha de finançar-los. En opinió dels experts existeixen diferents “pagadors” perfectament definits
en el mercat. Cal fer una segmentació entre els diferents
compradors que estiguin disposats a comprar activitat i
pagar-la.

4.

La definició dels serveis en funció a les diferents necessitats existents i la seva adequació a territoris o clústers poblacionals, definirà finalment qui ha de finançar-los. Pagarà
pel servei aquell que en percep un benefici superior en termes de salut o estalvi econòmic respecte a la situació que
actualment percep o observa. Alinear perfectament el que
“vol” el finançador i el que “ofereix” l’empresa, esdevé la
clau de la “compra”.

5.

Les accions o serveis que posseeixin idoneïtat de procés,
eficiència de provisió, i impacte evident en termes de salut,
especialment aquelles d’abast comunitari, poden ser més
“atractives” pel mercat sanitari. Especialment pel “pagador” públic. El procés de compra estarà sotmès als objectius perseguits, l’existència de bons indicadors de seguiment i avaluació i, finalment, a l’establiment d’un pareto
òptim que condicioni el preu en funció de la raó benefici/
cost.

Decidir el model d’atenció que es vol tenir, condicionarà
els serveis a produir, definirà quin recurs és el més idoni
per produir-los, i on aquests aporten més valor en termes
d’efectivitat i eficiència. En un escenari de recursos escarits, no es pot contemplar fer més i gastar més, ans bé
organitzar el que es fa, o s’ha de fer, en termes de millorar
resultats de salut o produir un estalvi econòmic fins i tot
en cost d’oportunitat. Aquests elements condicionaran la
decisió del finançador d’on es localitza el recurs, qui el proveeix i a qui se li remunera. En suma, el recurs ha de seguir
al procés, i és el finançador qui decidirà quin és el millor
recurs del mercat per cada procés.

7.

Aquesta redistribució de tasques i la redifinició dels nivells de provisió en funció de complexitats, idoneïtat dels
procediments i resultats obtinguts, esdevé sens dubte un
dinamitzador del canvi del model actual de la farmàcia comunitària. Aquesta, però, ha de prendre ja la decisió de
si vol orientar la seva retribució a volum d’activitat o a la
generació de resultats de salut.

8.

La farmàcia comunitària ha d’integrar-se en la xarxa dels
altres proveïdors de serveis de salut. Cal organitzar els serveis de manera coordinada, integradament i amb una finalitat única en el marc de l’atenció compartida. La recepta
electrònica, els diferents instruments e-salut, o la història
única, constitueixen el marc tecnològic que fonamenta la possibilitat de provisió de serveis, la seva compra,
i la seva remuneració en funció d’informació exhaustiva,
vàlida i avaluable pel finançador. La inclusió de les farmàcies en el SISCAT, pot ser un element cabdal en el procés
d’integració assistencial.

9.

El canvi del model retributiu actual és cabdal en tot aquest
procés. Malgrat que la regulació actual pot resultar un fre
per el procés de canvi, i dificultar la presa de decisions
respecte a què i com remunerar. No obstant, el canvi del
model retributiu és possible i desitjable. Un possible model
a implantar seria un mix entre “retribuir per ser-hi” i afegir
un variable en funció del valor aportat per cada servei no
bàsic.
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6.

10. Existeixen unes bases rigoroses per a la concertació de
serveis acreditats. El marc de relació de mercat entre
l’asseguradora pública i la farmàcia comunitària és el concert. El contracte serà, tal i com exposen els diferents documents programàtics, l’element jurídic de la prestació i
compra dels serveis.
Tota la informació i documentació relativa a la Jornada es
troba accessible a la pàgina web del Consell www.ccfc.cat
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4.4. XIV
Simposium
Val d’Aran

XIV Simposium Val d’Aran. Jornades Farmacèutiques Catalanes. Cartera de Serveis. Opció o Necessitat?
Els dies 21 i 22 de febrer al Parador Nacional de Vielha, va tenir
lloc el XVI Simposium Val d’Aran Jornades farmacèutiques amb
el títol Cartera de serveis. Opció o necessitat? Aquesta edició ha
estat la primera en la qual el Consell ha actuat com a organitzador, juntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Lleida.

En el transcurs dels anys, aquest simpòsium biennal ha esdevingut una trobada fixa que reuneix, en un entorn distès, a membres de Juntes de Col·legis de tot l’Estat i a destacats representants de l’administració per debatre temes d’actualitat.
Enguany, l’acte d’inauguració va ser presidit pel senyor Àlex
Moga, alcalde de Vielha, el President del Consell, Jordi de Dalmases, la Presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, Carmen Peña i el President del Col·legi
de Farmacèutics de Lleida Josep Aiguabella. La conferència
inaugural sobre els avanços biotecnològics en medicaments i
alimentació va anar a càrrec de la Professora Titular de la Universitat de Lleida, Teresa Capell.
En la primera taula rodona sobre Cartera de Serveis: estem
avançant?, moderada per Rosa Sacrest, Presidenta del Col·legi
de Girona, es van explicar les diverses experiències que s’han
dut a terme o es preveuen posar en marxa a Castella Lleó, Madrid, Biscaia i a Catalunya.
En la segona taula rodona es va tractar sobre el present i el futur
dels Col·legis Farmacèutics, i en van prendre part el president
del Col·legi de Sevilla, el President del Col·legi d’Astúries, la presidenta del Col·legi de Navarra i la Presidenta del Col·legi de
València. El President del Col·legi de Tarragona, Joaquim Nolla,
va ser el moderador d’aquesta taula.
La cloenda oficial va anar a càrrec de Carlos Barrera, Síndic
del Conselh Generau dera Val d’Aran, el Conseller de Salut, Boi
Ruiz, el President del Consell, Jordi de Dalmases, la Presidenta
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España,
Carmen Peña i el President del Col·legi de Farmacèutics de Lleida Josep Aiguabella.
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Estudi sobre coneixements i actituds dels farmacèutics comunitaris respecte a la vacunació de grip epidèmica estacional
El Consorci d’Investigació Biomèdica d’Epidemiologia i Salut
Pública (CIBERESP) i la càtedra de Medicina Preventiva i Salut
Pública de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, van proposar al Consell la realització d’un estudi observacional retrospectiu sobre el grau de coneixements i les actituds
dels farmacèutics comunitaris respecte a la passada campanya
d’immunització enfront la grip estacional. Aquest tipus d’estudi
també s’ha fet amb el col·lectiu mèdic i d’infermeria.
El qüestionari es va fer on line, a través d’una plataforma que
va estar oberta de l’1 de setembre al 30 de novembre, des de la
qual s’hi podia accedir des de els webs dels Col·legis. Al voltant
de 500 farmacèutics van complimentar la totalitat de l’enquesta.
L’explotació de les dades es té previst fer durant l’any 2015.
A banda de l’objectiu general de l’estudi, les dades obtingudes
també han de poder proporcionar una informació valuosa pel
disseny de la formació continuada dels farmacèutics comunitaris en immunitzacions preventives.

Projecte Avicena
Avicena és un projecte liderat per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), multisectorial i plurinacional, que aquest 2014
es va presentar per segona vegada com a candidat a rebre fons
del programa de la Comunitat Europea Horitzó 2020; enguany,
però, s’ha ofert al Consell la participació com a parther principal.
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4.5. Altres 		
activitats

El projecte consisteix en el desenvolupament industrial d’un dispositiu SPD intel·ligent per ser proveït des de les farmàcies als
pacients, que informa si el pacient ha retirat la medicació del
dispositiu o no i quan ho ha fet. També inclou el registre de paràmetres biomèdics i d’estil de vida, de manera que tota aquesta
informació es pot compartir entre els agents involucrats en el
procés assistencial. Les activitats s’iniciarien el segon semestre
del 2014 i tindrien una durada de 36 mesos; a més, es preveu fer
una prova pilot a Roma, una àrea concreta de Finlàndia i a Granollers. La participació del Consell suposaria desenvolupar tasques de coordinació amb l’Hospital de Granollers i les oficines
de farmàcia participants, supervisar aspectes relacionats amb
la logística farmacèutica i la definició de requeriments diversos.
Malauradament, finalment el projecte no ha resultat escollit per
rebre el finançament que atorga el programa europeu Horitzó
2020.
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Campanya Patrimoni de la Humanitat (contra maltractaments de la gent gran):
En el marc del Conveni de col·laboració entre el 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, aquest 2014 es va posar en
marxa la campanya Patrimoni de la Humanitat (contra maltractaments de la gent gran). Per aquesta campanya, el Departament
de Benestar Social i Família va editar uns fulletons informatius
que es van distribuir a les farmàcies i es va oferir la possibilitat de formar als farmacèutics i farmacèutiques per donar-los
els coneixements necessaris per a la detecció i derivació dels
possibles casos de malatractament a la gent gran. Aquesta formació es va gestionar directament des dels respectius Col·legis
amb la responsable del Departament.

Conveni de col·laboració amb els laboratoris Esteve:
El 5 de març es va signar un conveni de col·laboració entre el
Consell i els laboratoris Esteve, el qual té per objectiu impulsar
actuacions des de la farmàcia comunitària dirigides als ciutadans per millorar l’atenció al pacient crònic i l’ús racional dels
medicaments.
Aquest conveni preveu l’establiment d’una comissió de seguiment, de la qual en forma part la senyora M. Pilar Gascón en
representació del Consell.
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Acte conjunt El món professional pel dret a decidir
El Consell va acordar adherir-se a l’acte organitzat per Òmnium
Cultural amb el lema El món professional pel dret a decidir, que
va tenir lloc el 21 de juliol a l’Aula Magna de la Universitat de
Barcelona (UB). L’acte va comptar amb les intervencions del
rector de la UB, Dídac Ramírez; de Lluís Comerón, Degà del
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i responsable de Relacions
Institucionals de la Intercol·legial; de Miquel Casas, cap de la
Unitat de Psiquiatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron i catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona; i de Muriel Casals, presidents d’Òmnium Cultural. També
van tenir un protagonisme destacat els Col·legis professionals
impulsors de l’acte: el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, el Consell
de Col·legis de Metges de Catalunya, el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, la Intercol·legial i el Consell.
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El senyor Eugeni Sedano, director de
relacions institucionals de laboratoris
Esteve i el senyor Jordi de Dalmases,
President del Consell en el moment
de la signatura del conveni.

Aquest acte forma part de la campanya d’Òmnium Un país normal, en el marc de la qual s’han impulsat alguns actes sectorials
per demostrar l’amplitud dels suports pel dret a decidir.
Representants dels diversos Col·legis
professionals assistents a l’acte El
món professional pel dret a decidir.
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4.6. Participació
institucional

Representació del Consell en comissions
i grups de treball amb l’administració i en
patronats d’institucions farmacèutiques
Durant aquest any 2014, s’han realitzar un total de 145 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 de seguiment de la cartera de serveis
Jordi de Dalmases
M.Pilar Gascón
Rafel Guayta-Escolies
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

A banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de treball específics i/o puntuals per tractar algun aspecte concret. Dins
d’aquest apartat hi seria la comissió creada per negociar amb el
CatSalut diversos aspectes referits al Concert i que després es van
acordar per part de la Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya. Un altre exemple seria la creació del grup de treball per analitzar les incidències del sistema de facturació.
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)
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Comissió de treball de registre de professionals sanitaris
de Catalunya coordinada per l’Agència de qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya (AQUAS)
Jordi de Dalmases
Comitè de Bioètica de Catalunya
Pilar Salvador
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
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Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Jordi de Dalmases
Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i
sanitària (PIAISS). Consell de Participació
Rafel Guyata-Escolies
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:
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
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Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell
locomotor
M. Pilar Gascón

Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
M.Pilar Gascón

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
X Jornada de reflexió de gestors sanitaris sobre la despesa
farmacèutica i el seu impacte en la sostenibilitat del sistema i la VIII Jornada de debat sobre eficiència i seguretat
en la utilització de medicaments, organitzada pel CatSalut
(Barcelona, 26 de febrer).
Convención de farmacia comunitaria. Seminaris organitzats
pel Consejo General. Seminari 1: La farmacia comunitaria:
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prespectiva internacional y situación en España. Madrid, 3
de març. Seminari 2: Envejecimiento y cronicidad: desafíos
de la farmacia comunitaria. Madrid, 2 d’abril. Moderació a
càrrec del President del Consell. Seminari 3: Innovación y
buenas prácticas en la farmacia comunitaria. Madrid, 5 de
maig. Seminari 4: Hacia un modelo de farmacia comunitaria. Madrid, 2 de juny.
VI Jornadas Farmacéuticas andaluzas. (Punta Umbria.
Huelva, 20 i 21 de març).
Infarma 2014, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Madrid, del 25 al 27 de març). Participació de membres del
Consell en diverses taules rodones.
Sessió de treball sobre l’Avantprojecte de Llei de professions titulades i Col·legis Professionals, organitzada pel
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
(Barcelona, 8 d’abril).
XX Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
“Més no sempre és millor” (Barcelona, 17 de juny).
XIII Jornada de la Fundació de Ciències Farmacèutiques,
Cáncer de mama y cáncer colorrectal situación actual,
programa de cribado y nuevas perspectivas, organitzada
per la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes
Balears (Palma de Mallorca, 26 de setembre). Participació
de la senyora Mercè Barau, en representació del Consell,
en la taula rodona sobre el càncer colorectal presentant la
ponència sobre el paper de la farmàcia comunitària en la
prevenció primària del càncer colorectal.
Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ‘El espacio sociosanitario y
los nuevos servicios de la farmacia comunitaria’. Curs patrocinat pel Cofares i l’Institut de formació Cofares (Santander, 3 i 4 de setembre).
XI Congreso Nacional de Informática y farmacia, Infofarma
2014 (Cáceres, 17 i 18 setembre)
XIX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, organitzat pel Consejo General (Còrdova, 22, 23 i 24 d’octubre).
Taula rodona sobre farmacia comunitaria: punto y futuro
moderada pel senyor Jordi de Dalmases. Presentació dels
pòsters: a) Servicios farmacéuticos concertados en Catalunya. Situación actual; b) Evaluación de la idoneidad del
papel del Farmacéutico comunitario en el plan funcional
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Jornada sobre la farmacia de Servicios, organitzada pel
Consejo General i Correo Farmacéutico (Madrid, 24 de novembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón com a
ponent en la taula rodona sobre la visió col·laboració entre
professionals sanitaris i pacients.
IV Jornada Pla de Salut, organitzades pel Departament de
Salut (Sitges, 27 i 28 de novembre).
XII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments (Barcelona, 19 de desembre).

4.7. Normativa
legal

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.
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para el cribado del càncer de colon y recto en Catalunya; c)
efecto de las medidas del copago sobre la accesibilidad al
tratamiento prescrito a pacientes crónicos polimedicados
en Catalunya.

A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2014, 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) (febrer 2014).
Projecte de decret pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.
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) (maig 2014).
Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i el
procediment per a l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia. Presentació d’al·legacions
per part del Consell.
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Proposta d’ordre de creació del Consell de les Professions
Sanitàries de Catalunya. Presentació d’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) (setembre
2014).
Projecte de decret dels òrgans de participació comunitària
en els sistema sanitari públic de Catalunya.
Projecte de decret dels òrgans de direcció, d’assessorament
i de consulta i participació en l’àmbit de la salut pública.

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 amb altres entitats.
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració pública o com a conseqüència de polítiques que afecten al
sector farmacèutic. Per exemple: -proposta d’al·legacions
a l’avantprojecte de Llei d’exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals; - nota relativa a la
integració d’un centre o establiment al Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT); -informe sobre el decret 160/2014, de 9 de desembre, pel qual
es prorroga la vigència de determinats contractes per a la
prestació de serveis sanitaris per a l’any 2015.
Pel que fa a la reclamació d’interessos de demora s’ha encarregat al bufet Tornos, assessors jurídics del Consell, la direcció
lletrada de la reclamació d’interessos de demora de les factures
de gener a abril i de setembre a desembre de 2013 i les de gener
a març de 2014.
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. Durant
l’any 2014, aquesta Taula Lletrada ha treballat en la revisió de
l’Avantprojecte de Llei de professions titulades i col·legis professionals presentat pel Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
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Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics.
Quan a la participació del Consell en activitats legislatives, s’han
continuat les 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.
A nivell de Taula lletrada, s’ha continuat participant en la revisió de l’avantprojecte de Llei de professions titulades i col·legis
professionals, que modifica la Llei 7/2006, de 31 de maig, de
professions titulades i col·legis professionals actual.
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Finalment, cal esmentar l’informe encarregat a l’advocat Juan
Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, al voltant de les següents qüestions: a) implicacions del trencament del Concert; b)
implicacions d’un tancament del SIFARE per part de la corporació farmacèutica i c) possibilitats i implicacions de fer pagar als
usuaris el 100% del preu de la prestació farmacèutica a càrrec
del CatSalut, en cas d’incomplir la data de pagament. Aquest
informe es va demanar arran de les propostes rebudes per part
d’alguns farmacèutics davant de la nova situació d’impagament
dels últims mesos de l’any.

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 demanar que s’estableixi a Catalunya el procediment
perquè les farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa
que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a
l’aplicació de l’esmentat factor corrector. Finalment, el 14 de novembre es va publicar en el DOGC el Decret 147/2014, d’11 de
novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment
de l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les oficines de
farmàcia.
Per altra banda, cal esmentar la sentència del Tribunal Constitucional 83/2014, de 29 de maig, segons la qual veu constitucional
l’establiment de l’escala de deduccions aplicable en la determinació dels marges de les oficines de farmàcia en la dispensació
de medicaments a càrrec del Sistema Nacional de Salut. Aques-
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ta sentència té efecte sobre els recursos que, gestionats des del
Consell/Col·legis, alguns farmacèutics van interposar en el seu
moment contra el RDL 5/2000 i contra el RDL 2402/2004, que
es troben al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Tribunal Suprem, respectivament, d’acord amb la via jurídica que
es va seguir en cada cas. Com que ambdós casos es donen per
perduts, se sol·licitat que s’aixequi la suspensió del recurs i es
posi fi a la seva tramitació dictant-se la sentència corresponent.
Aquest 2014, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de
cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per la qual s’estimava el recurs presentat pel Consell
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i s’anul·lava la convocatòria de les oposicions
del novembre del 2010 per obtenir una plaça en el cos de Titulars Superiors en Salut Pública.

Atenció a la sol·licitud del Síndic de Greuges de Catalunya.
El mes de març es va rebre del Síndic de Greuges la resolució de
l’actuació d’ofici 20106/2013, per la qual es reobria l’actuació
iniciada l’any 2011, referida als efectes que el retard en el pagament de la factura de les farmàcies catalanes pot tenir en el dret
dels usuaris a obtenir la medicació i els productes sanitaris que
se’ls prescrigui.
En aquesta resolució es fa un repàs de les actuacions dutes a
terme i com a conclusions destaca: 1) El Síndic recorda el dret
dels usuaris a obtenir la medicació que els calgui i l’obligació
de les oficines de farmàcia de dispensar els medicaments i productes sanitaris que se’ls sol·licitin; 2) El Síndic recorda la vigència del Text refós del Concert d’atenció farmacèutica entre
el CatSalut i el Consell, i la seva referència al compromís del
CatSalut d’abonar la factura de la prestació farmacèutica al seu
càrrec el dia cinc del mes següent al de la presentació de la factura i conseqüentment insta a l’administració sanitària a seguir
esmerçant esforços per corregir el retard que encara es produeix, de manera que la factura de farmàcia s’aboni en el temps
acordat; i 3) El Síndic insta tant al Departament de Salut com al
Consell a dur a terme les accions que considerin necessàries
per assegurar una actuació àgil quan una oficina de farmàcia
no està en disposició per poder proporcionar a l’usuari la medicació o el producte sanitari que demana, de manera que se li
proporcioni tranquil·litat, es defugi d’afegir-li angoixa i es dugui
a terme un lliurament diligent.
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Aquest 2014 ha tingut lloc la segona edició del Premi del Consell que s’atorga en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya. Amb aquest premi es vol retre 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.
En aquesta edició la persona guardonada ha estat la Dra. Carmen Peña, Presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España i des de l’estiu també Presidenta de la
Federació Internacional de Farmacèutics (FIP).
Amb aquest guardó, s’ha volgut reconèixer el seu compromís per promoure i defensar els interessos de la professió i el
desenvolupament professional dels farmacèutics, tant a nivell
individual com a col·lectiu. La presidenta del Consejo és doctora en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid i
acadèmica de la Real Academia Nacional de Farmacia i de la
Academia Iberoamericana de Farmacia. A nivell estatal, diversos
premis han reconegut la seva contribució al desenvolupament
professional de la Farmàcia per la seva labor al capdavant del
Consejo i la seva participació en nombrosos fòrums i grups de
treball.
L’acte de lliurament s’ha celebrat en la sessió inaugural del curs
acadèmic 2015.
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4.8. Reconeixement

La Dra. Carmen Peña, en un moment del seu discurs.
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D’esquerra a dreta: Josep Aiguabella, president del Col·legi de Farmacèutics
de Lleida, Joaquim Nolla, president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona, Dr. Jaume Casas, secretari de a RAFC, Dra. Carmen Peña, presidenta del
Consejo General i de la FIP, Dr. Josep M. Ventura, president de la RAFC, Dra.
M. Pilar Gascón, secretària del Consell i Jordi de Dalmases, president del
Consell i del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

5. Tecnologia
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”
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A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant
l’any 2014 en l’àmbit tecnològic.

5.1. SIFARE

SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica):
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). 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.
Un cop presentats els requeriments als PGOFs, es va treure
la conclusió que aquesta API portava molta més feina que
unes altres (alguns PGOFs no tenien implementat el Llibre
de Comptabilitat d’Estupefaents), i que tenir-la pel 2014
era impossible d’assolir. Es va prendre la decisió de fer una
API 5.0.0 que contingués la tarifació de FM, i l’adaptació a
la prescripció no finançada.
Fins ara, la tarifació de les Fórmules Magistrals es feia
mitjançant dos WEBs diferents. Cadascuna d’aquestes
WEBs registrava les Fórmules Magistrals tarifades dins
de la seva pròpia base de dades, i cap d’aquestes bases
de dades tenia relació amb la base de dades de SIFARE,
on s’emmagatzemen les dispensacions de recepta electrònica. No hi havia, per tant, cap lligam entre la tarifació
i la dispensació d’una Fórmula Magistrals, donant-se situacions com la dispensació d’una Fórmula Magistral no
tarifada (arribant la dispensació al fitxer RAF de facturació
del CatSalut, però no la seva composició), o fórmules magistrals tarifades però no dispensades (i no facturades per
tant a l’OF), o que el preu de facturació informat a la dispensació sigues diferent a l’obtingut al moment de tarifar.
Amb el nou Sistema de tarifació, previst pel 2015,
s’aconsegueix:
Un sistema únic, una única manera de treballar per
totes les OFs
Fonamentada en la PFC (Catàleg de Productes Farmacèutics de CatSalut), i en el concert CatSalutCCFC
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Revisió del disseny tècnic i funcional de la nova API 5.0.0,
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
Setembre del 2014 fins a Març del 2015.
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Integrada dins del propi Programa de Gestió de l’OF,
com la recepta electrònica
Integració amb les dispensacions: si una Fórmula Magistral no es tarifa, no es pot dispensar; el preu de
facturació de la dispensació és el preu de tarifació de
la Fórmula Magistral; l’OF pot controlar si té Fórmules
Magistrals tarifades però no dispensades
Minimitzar les incidències de facturació trobats pel
CatSalut:
1. Totes les dispensacions de Fórmules Magistrals
que arriben al fitxer RAF de facturació de CatSalut tindran la seva composició
2. El preu de facturació de la dispensació es pot
obtenir a partir de la composició de la Fórmula
Magistral

Continuació 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
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, composat 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
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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, ...)

5.2. XCCFC

XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya):
Al 2014, un cop finalitzat el trasllat del CPD d’HP on
s’ubicaven les infraestructures de SIFARE, es va posar en
marxa el projecte de renovació tecnològica de la XCCFC,
compost per diferents subprojectes:
Finalització del projecte de renovació dels equips
d’entrada a la plataforma de SIFARE (CPD HP, que és
CPD COLT, després del trasllat), i els corresponents
d’entrada a la plataforma de SIRE (CPD COLT)
Finalització del 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). 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 es va endarrerir a expenses del trasllat del CPD
d’HP
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Posada en marxa del nou 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 tenir que 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.
Continuació del pilotatge de nova connectivitat per
les OFs de Catalunya, fonamentada en el servei VPNIP 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.
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.

5.3. CGO

CGO (Centre de gestió d’operacions):
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.
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
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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.

5.4. TicFarma

Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor
Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma)
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 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 2014 amb 869 oficines de farmàcia (1.067
línies fixes i ADSLs, i 1.965 línies mòbils), i va finalitzar amb
956 (1.266 línies fixes i ADSLs, i 2.231 línies mòbils).
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.

5.5. Sistemes 		
d’Informació
interns
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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

Manteniment de les infraestructures internes del CCFC
(servidors, comunicacions, correus, dominis, WEB pública
del CCFC, telefonia, etc.), i suport tecnològic als treballadors 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.

5.6. SIFADATA

TECNOLOGIA Memòria’14 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment
de la productivitat.

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 nodel de farmàcia comunitària. 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 2014 per cadascun d’aquests projectes.
Continuïtat del Grup de Treball de Comunicacions (GTCOMS), format per experts en temes de telecomunicacions, del CCFC, Telefónica, HP, i ORACLE, amb l’objectiu
de definir la integració de les noves infraestructures de
SIFADATA amb la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya (XCCFC), per donar serveis a les OFs de
Catalunya.
Continuïtat del Grup de Treball de Posada en Marxa (GTCONFIG), 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 de SIFADATA, i de fer seguiment de la planificació prevista, donant suport a qualsevol problema que pogués sortir durant aquesta.
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Reunions setmanals de seguiment amb tots dos grups,
cada Divendres, i reunions mensuals de seguiment presencial al CCFC, l’últim Divendres de cada mes.

SIFADATA – Base de Dades de Contingència de la
Recepta Electrònica:
Amb aquest projecte, el CCFC disposa d’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 podran continuar donant el servei, sense que les OFs de Catalunya tingueren afectació. La rèplica també permet tenir
un repositori de dades per fer la seva explotació, ja sigui
com a llistats, per les OFs, a través de la WEB de SIFARE
o del futur Portal de Serveis, o com a datawarehouse, pels
COFs i CCFC, a través del Business Intelligence integrat al
nou Portal de Serveis. El fet de no treure aquestes consultes directament des del transaccional de SIFARE, permet
optimitzar el rendiment de la recepta electrònica, i obtenir
un millor temps de resposta en l’obtenció de les consultes
i llistats.
Durant el 2014 es va posar en marxa el producte Oracle
GoldenGate, responsable de fer aquesta rèplica de dades en temps real. Es varen descartar altres alternatives,
pròpies d’Oracle, com ara DataGuard, per la diferència
d’arquitectures entre l’origen (SIFARE – Sparc) i el destí (SIFADATA – Intel). El producte es va implantar en alta disponibilitat, a dos nodes tant de l’origen com del destí, de tal
manera que, si un node tenia problemes, l’altre es posava
automàticament en marxa. Es varen implementar també
les eines de monitorització, per avís immediat a tots els
proveïdors involucrats en cas de fallida. Es va definir també
el procediment de reinstanciació, procediment a executar
en cas de fallida total del producte, i pèrdua de dades o de
sincronisme entre origen i destí, pels motius que siguin, per
tornar a sincronitzar les dos fonts de dades.
Es va començar a dissenyar el projecte de migració de les
dades històriques de recepta electrònica, ubicades a la
base de dades de SIFARE cap a les noves bases de dades
ubicades a SIFADATA, amb l’objectiu de reduir els costos
associats al seu emmagatzematge (els servidors de SIFADATA tenen cabines de discos pròpies, mentre que els de
SIFARE són llogades).

SIFADATA – Facturació Electrònica:
L’objectiu d’aquest projecte és la transformació del procés
actual de facturació a càrrec del CatSalut, en un nou pro-
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Durant el 2014 es va desenvolupar la primera fase d’aquest
projecte. La creació, cada mes, d’un repositori amb les dades de facturació de cada OF, a partir de les dades emmagatzemades a SIFARE i d’altres fonts de dades, i el procés de generació del fitxer de facturació (RAF) requerit per
CatSalut, a partir d’aquest repositori.
A finals del 2014, un cop desenvolupats els processos, varen començar les proves de generació del fitxer RAF, amb
l’objectiu de començar la seva execució en producció al
2015.
La segona fase del projecte, prevista pel 2015, permetrà
als COFs llançar aquests processos des del Portal de Serveis, i consultar les dades resultants, també a través del
Portal de Serveis i del Business Intelligence.
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cés més òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, més
econòmic, i amb línia amb les noves normatives de facturació electrònica, dotant als COFs d’eines de gestió i explotació del resultat d’aquest procés, tot integrat dins del
nou Portal de Serveis.

Es va començar a dissenyar, juntament amb CatSalut, el
nou procés de facturació electrònica, fonamentat en transaccions electròniques i signatura electrònica.

SIFADATA – L’Oficina de Farmàcia lliure de papers:
L’objectiu del projecte és 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 farà mitjançant el PGOF
de l’OF, mentre que la presentació oficial del llibre a les
Administracions corresponents, es farà a través del Portal de Serveis Professionals, explicat més endavant. Tot el
servei, incloent l’emmagatzematge de les dades dels llibres, es proporcionarà 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.
Tal i com s’ha comentat abans, un cop fet el disseny de
l’API 5.0.0 al 2013 (API encarregada de la gestió dels llibres a través del PGOF), es va presentar als PGOFs, i es
va treure la conclusió que aquesta API portava molta més
feina que unes altres (alguns PGOFs no tenien implementat el Llibre de Comptabilitat d’Estupefaents), i que tenir-la
pel 2014 era impossible d’assolir. Es va prendre la decisió
de fer una API 5.0.0 que contingués la tarifació de FM, i
l’adaptació a la prescripció no finançada.
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Així doncs, el projecte de l’oficina sense papers es va endarrerir fins al 2015, un cop finalitzi el desplegament de
l’API 5.0.0 del 2014.

SIFADATA - Business Intelligence:
L’objectiu del projecte és, en una primera fase, dotar als
COFs d’una eina d’explotació de les dades de recepta
electrònica (fins a on el marc legal els hi permet), tant des
del punt de vista del seguiment del servei, com de la gestió
i seguiment de la facturació a càrrec del CatSalut. En fases futures s’analitzarà la viabilitat d’estendre el servei a les
OFs.
Durant el 2014 s’ha integrat el pilot de Business Intelligence que es va muntar al 2012, dins de les infraestructures
de SIFADATA, optimitzant-lo per treure el màxim rendiment
de les característiques d’aquestes infraestructures. El seu
desenvolupament, i posada en marxa, han estat supeditats
a tenir una rèplica estable de la base de dades de SIFARE
mitjançant el producte Oracle GoldenGate.

SIFADATA - Portal de Serveis del CCFC:
L’objectiu del Portal de Serveis Professionals és ser la cara
visible de SIFADATA, la capa de presentació i servei, aquella que els futurs usuaris de SIFADATA veuran, i que els hi
permetrà accedir a les dades emmagatzemades per tots
els projectes SIFADATA comentats amb anterioritat. El Portal de Serveis permet, per altra banda, transformar l’actual
gestió dels Serveis Professionals concertats amb CatSalut,
en una gestió electrònica, centralitzada, comú a totes les
OFs de Catalunya.
Al 2014 es va finalitzar el desenvolupament de la gestió
electrònica del Programa de Manteniment amb Metadona
(PMM) a través del nou Portal de Serveis. Es va fer la formació als farmacèutics components del GT-PMM (Grup de
Treball PMM), i se’ls hi va obrir el servei només per ells. Les
incidències detectades, i el mal funcionament del servei en
general, va fer que el CCFC contactés amb el fabricant del
producte, el qual va fer un anàlisi del producte desenvolupat. El resultat de l’informe va ser negatiu.
Donada la criticitat del projecte, i el seu pes estratègic dins
de tot el paraigües de projectes SIFADATA, el CCFC va
prendre la decisió de donar-li la responsabilitat del projecte
al propi fabricant del producte, Oracle Consulting (OCS).
Al segon semestre del 2014 es va començar el desenvolupament del nou Portal amb el nou proveïdor, amb l’objectiu
de posar-ho en marxa al 2015.
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6. 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, i com en anys anteriors, s’han seguit col·laborant
amb Farmamundi, la Fundació Privada Abadia de Montserrat,
2025 i amb la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica.

Campanya l’Arbre dels petits valents
La campanya l’Arbre dels petits valents, realitzada entre octubre de 2014 i gener 2015, va tenir per objectiu la captació de
fons econòmics per a finalitzar la construcció del nou hospital
de dia del complex hospitalari materno-infantil de Sant Joan de
déu, prevista pel primer trimestre del 2015, des d’on atendre el
nombre creixent de nens i nenes que requereixen tractaments
oncològics, o d’altre tipus, que s’adaptin a aquesta modalitat
d’abordatge que no requereix ni ingrés hospitalari ni la separació dels seu entorn familiar.
La campanya va consistir en la venda de caixetes de caramels,
sense sucre ni gluten, expressament dissenyades i concebudes
per aquesta campanya, que els usuaris podien adquirir a les
farmàcies que voluntàriament varen participar al preu de 2,5 €/
caixa (iva inclòs). Aquest import es va destinar íntegrament a
la captació de fons, de manera que ni la farmàcia ni el magatzem de distribució van rebre cap compensació econòmica per
la seva participació.
Des dels respectius Col·legis es va informar de la posada en
marxa de la campanya solidària i es va demanar a les farmàcies
la seva col·laboració. També es va habilitar un correu electrònic
perquè les farmàcies que no estaven disposades a participar-hi
ho comuniquessin, i així no rebre el primer expositor que es va
distribuir massivament al resta de les farmàcies.
Així doncs, per a la campanya es va comptar amb la col·laboració
activa i decidida dels quatre magatzems de distribució amb implantació a Catalunya (Alliance Health-Care, Cofares, FedeFarma i Hefame), que es van encarregar de la distribució i reposició
dels expositors a les farmàcies (cada expositor conté 20 caixetes), així com del lliurament del material de promoció editat (dos
cartells: un a l’inici i un altre de recordatori a mitja campanya).
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Dades de la campanya:
Farmàcies participants: 2.961 (95% de les farmàcies catalanes)
Nombre de caixetes venudes: 129.880
Quantitat recaptada: 324.700

€

Difusió als mitjans de comunicació: 38 falques ràdio,
1/2 pàgina premsa escrita i 1.095.245 impressions en
premsa digital.
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També es va comptar amb la inestimable col·laboració dels laboratoris Angelini, Ferrer i Sanofi, que varen costejar la campanya de comunicació per donar a conèixer a través dels mitjans de
comunicació aquesta iniciativa.

D’esquerra a dreta: Oriol Bota, director de l’Obra Social Sant Joan de Déu.;
Anna Catasús, directora d’Assumptes Regulatoris i Relacions institucionals
d’Angelini Farmacèutica; Manel Vera, director general de Ferrer Healthcare;
Míriam Mañer, vocal del Consell Rector d’Hefame a Catalunya; Manuel del
Castillo, gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu; Jordi de Dalmases, president
del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya; Jordi Oliveras, gerent de
Relacions Corporatives de Sanofi; LAlis Fontcuberta, Relació amb pacients
Sanofi; Vicenç Calduch, president de Fedefarma i vicepresident de Fedifar;
Gaspar Linares, vicetresorer de Cofares; César Martínez, president d’Alliance
Healthcare
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7. 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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El Consell en els mitjans
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8. Tancament

Pressupost
2014

Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
any 2014 (EUR)

551.316,00
437.520,00
44.568,00
26.964,00
42.264,00

552.301,94
442.739,62
47.752,99
27.080,00
42.798,00

985,94
5.219,62
3.184,99
116,00
534,00

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
5.000,00
Subvenció Departament Cursos FT (*)
5.000,00
Patrocini Esteve - PCAF		
Patrocinis I Jornada CCFC		

16.285,12
0,00
5.785,12
10.500,00

11.285,12
-5.000,00

1.000,00
1.000,00

404,42
404,42

-595,58
-595,58

PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS
75.217,31
Recl. interessos de demora (2a part 2011-2012)
25.217,31
Recl. interessos de demora (complerta 2011-2012)		
Recl. interessos de demora (2013)
50.000,00

194.637,11
25.217,31
144.175,00
25.244,80

119.419,80

INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.
0,00
Ingressos Exepcionals		

40.863,85
40.863,85

diferència
any 2014 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
Quotes Barcelona
Quotes Girona
Quotes Lleida
Quotes Tarragona

INGRESSOS FINANCERS
Interessos c/c Administració

TOTAL INGRESSOS

-24.755,20

632.533,31

812.561,11

465.480,00
337.349,80
50.475,53
28.672,49
48.982,18

465.480,00
337.349,80
50.475,53
28.672,49
48.982,18

1.064.428,58
785.910,30
462.723,81
-184.205,53

1.311.248,83
931.904,44
584.314,39
-204.970,00

246.820,25
145.994,14
121.590,58
-20.764,47

3.876.000,00
3.876.000,00

4.400.720,40
4.400.720,40

524.720,40
524.720,40

5.405.908,58

6.177.449,23

771.540,65
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Ingressos 2014

180.027,80

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
SERVEI REFACTURACIÓ CAU
Barcelona
Girona
LLeida
Tarragona
SERVEIS TICFARMA
Telefonia Fixa i ADSL
Telefonia Mòbil
Subvenció a la Xarxa
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.i altres
(AIU 26/07/10)
TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.
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Ingressos 2014 (continuació)
Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
any 2014 (EUR)

diferència
any 2014 (EUR)

XARXA DE COMUNICACIONS
REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA
Connexió OF
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF

3.189.131,00
3.238.554,56
3.150.531,00
3.238.554,56
38.600,00		

TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS

3.189.131,00

49.423,56
88.023,56
-38.600,00

3.238.554,56

49.423,56

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

1.247.933,88

2.911.845,72

1.663.911,84

TOTAL F. E. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.

1.247.933,88

2.911.845,72

1.663.911,84

10.475.506,77

13.140.410,62

2.664.903,85

TOTAL INGRESSOS CONSELL

Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
diferència
any 2014 (EUR) any 2014 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
187.035,80
19.003,56
40.857,48
14.174,76
95.000,00
18.000,00

160.486,75
19.003,56
40.857,48
14.174,76
69.331,51
17.119,44

-26.549,05
0,00
0,00
0,00
-25.668,49
-880,56

72.000,00
72.000,00

56.315,17
56.315,17

-15.684,83
-15.684,83

9.839,93
926,42
2.875,96
620,80
585,84
2.998,81
1.491,24
340,86

9.790,81
932,18
2.898,00
631,81
585,59
3.031,53
1.314,88
396,82

-49,12
5,76
22,04
11,01
-0,25
32,72
-176,36
55,96

SERVEIS PROFESSIONALS
123.817,31
Advocats i Assessories
48.000,00
Reclam. interess. de demora (2a part 2011-2012) 25.217,31
Reclam. interess.de demora (complerta 2011-2012)
0,00
Reclamació interessos de demora (2013)
50.000,00
SP Activa (Riscos Laborals)
600,00

230.071,00
34.691,35
25.217,31
144.175,00
25.244,80
742,54

106.253,69
-13.308,65
0,00
0,00
-24.755,20
142,54

15.450,00
15.450,00
0,00
0,00

12.523,70
8.157,70
2.366,00
2.000,00

-2.926,30
-7.292,30
0,00
0,00

-

14.274,23

-

DESPESES ADMINISTRATIVES
11.793,04
Fotocòpies
1.206,00
Material d’Oficina
1.552,73
Material Informàtic
1.507,50
Distribució Postal
51,76
Missatgers i Transports
4.000,00
Programes Informàtics
1.507,50
Serveis bancaris
50,25
Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis) 1.917,31
Renovació Pantents - Marques
0,00

19.849,80
1.591,89
1.368,42
774,11
41,33
6.803,07
996,51
6,29
2.725,22
5.542,96

8.056,76
385,89
-184,31
-733,39
-10,43
2.803,07
-510,99
-43,96
807,91
0,00

JUNTA DEL CONSELL
Assignació President Consell
Assignació Secretària Consell
Assignació dedicació Projecte R.E.
Reunions juntes del Consell
Atencions corporatives
COMISSIONS TÈCNIQUES
Dietes i Comissions
MANTENIMENT LOCAL
Reparacions i conservació
Servei de Neteja
Manteniment Sistema Seguretat
Assegurança
Llum
Escala
Aigua

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
Comunicació i Publicacions
Guia mal de gola
Programa PESGG
PROGRAMA PCAF
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Despeses i inversions 2014 (continuació)
Pressupost
any 2014 (EUR)
402.406,83
326.692,68
67.200,00
8.514,15

397.950,43
326.851,66
64.380,53
6.718,24

-4.456,40
158,98
-2.819,47
-1.795,91

43.740,12
15.000,00
5.000,00
4.100,00
6.010,12
80,00
6.050,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00

45.803,87
20.985,75
0,00
4.100,00
6.010,12
80,00
7.128,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00

2.063,75
5.985,75
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
1.078,00
0,00
0,00
0,00

607.652,18
2.405,81
246,66
2.999,71
10.000,00
250.000,00
342.000,00
0,00

1.467.814,63
2.462,61
257,52
2.999,71
9.159,35
413.512,80
237.998,43
801.424,21

860.162,45
56,80
10,86
0,00
-840,65
163.512,80
-104.001,57
801.424,21

DESPESES FINANCERES
Interessos Hipoteca
Interessos préstec RE
Interessos pòlissa
Despeses Financeres c/c Admo
Despeses Financeres Cc/c pòlissa

9.950,00
100,00
7.500,00
200,00
150,00
2.000,00

5.617,68
42,23
5.480,00
0,00
95,45
0,00

-4.332,32
-57,77
-2.020,00
-200,00
-54,55
-2.000,00

DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.

0,00

576,86

576,86

1.483.685,20

2.421.074,93

937.389,73

DESPESES PERSONAL
Despeses de Personal
Seguretat Social Empresa
Formació personal
SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
Jornada Consell - Cartera de Serveis
Cursos FT Departament (*)
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica
Concòrdia Farmacèutica
Fundació Pharmaceutical
Simposium Vall d’Aran
Reial Academia de Farmàcia
Conveni Abadia de Montserrat
Patronat Fundació ACMiCiB
TRIBUTS
IBI
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals
IAE
Ajust IVA
H.P. creditora IVA
Impost Societats exercici 2013
Impost Societats exercici 2014

TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA
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Realitat
diferència
any 2014 (EUR) any 2014 (EUR)

Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
any 2014 (EUR)

diferència
any 2014 (EUR)

1.093.254,65
423.922,46
138.630,00
59.055,86
465.480,00
166,33
6.000,00

1.186.330,75
540.004,00
125.971,75
53.000,00
465.480,00
75,00
1.800,00

93.076,10
116.081,54
-12.658,25
-6.055,86
0,00
-91,33
-4.200,00

INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
HP: Inversions projecte R.E. (Evolutius)

228.355,78
228.355,78

217.517,40
217.517,40

-10.838,38
-10.838,38

PROJECTE SIFADATA
TELEFÓNICA: manteniment
(CPD, Administració, Explotació, Monitorització)
TELEFÓNICA: manteniment
(Fibra Oscura CPD HP - CPD TELEFONICA)
ORACLE: manteniment (Hardware)
ORACLE: manteniment (Llicències)
Firma Profesional
Assessorament Legal

198.459,66
96.288,36

149.570,03
58.895,12

-48.889,63
-37.393,24

24.000,00

0,00

-24.000,00

32.000,00
40.000,00
171,30
6.000,00

29.146,98
61.527,93
0,00
0,00

-2.853,02
21.527,93
-171,30
-6.000,00

PROJECTE BI
HP (SAN)
ORACLE: manteniment (llicències GG+BI)
AVANTTIC: inversió pendent GG 2013
AVANTTIC: inversió pendent BI 2013
AVANTTIC: manteniment (Correctiu GG+BI)
AVANTTIC: inversió (Evolutiu GG+BI)

85.867,19
0,00
27.000,00
6.004,69
6.862,50
16.000,00
30.000,00

65.250,70
0,00
39.866,15
0,00
0,00
0,00
25.384,55

-20.616,49
0,00
12.866,15
-6.004,69
-6.862,50
-16.000,00
-4.615,45

PROJECTE R.E. + BI
Oracle (ACS)

95.000,00
95.000,00

95.250,02
95.250,02

250,02
250,02

PROJECTE CARTERA DE SERVEIS
251.290,60
HP: inversió pendent 2013 (PMM)
68.909,00
HP: manteniment (PMM, WEB SIFARE)
27.563,60
HP: inversió (Atenció Farmacèutica a la Cronicitat) 137.818,00
ORACLE: manteniment (llicències Portal)
17.000,00
Assessorament Legal
0,00
Serveis disseny i traduccions
0,00

64.905,11
44.791,00
0,00
0,00
15.985,22
1.800,00
2.328,89

-186.385,49
-24.118,00
-27.563,60
-137.818,00
-1.014,78
1.800,00
0,00

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
HP
ORACLE (llicències)
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)
Sayós & Carrera (CAU)
Firma Profesional
Assessorament Legal
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Despeses i inversions 2014 (continuació)
Pressupost
any 2014 (EUR)
PROJECTE NOU PORTAL
PROJECTE FACTURACIÓ CATSALUT
HP: manteniment (Correctiu)
HP: Inversió (Evolutiu)

-

Realitat
diferència
any 2014 (EUR) any 2014 (EUR)
388.044,36

-

55.650,00		
23.850,00
0,00
31.800,00
0,00

-55.650,00
-23.850,00
-31.800,00

1.247.933,88
1.247.933,88
0,00

173.553,74
0,00
173.553,74

-1.074.380,14
-1.247.933,88
0,00

879.665,04
422.645,85
380.968,33
117.720,00
-64.289,13
0,00
1.620,00
15.000,00
6.000,00

1.204.811,94
519.784,82
657.970,88
152.470,93
-82.033,74
-43.380,95
0,00
0,00
0,00

325.146,90
97.138,97
277.002,55
34.750,93
-17.744,61
0,00
-1.620,00
-15.000,00
-6.000,00

SUBVENCIONS ATORGADES
Subvenció interessos endarreriment fra.
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.i altres
(AIU 26/07/10) 50€ /mes/OF (3.120 OF)

1.872.000,00
0,00
1.872.000,00

1.874.538,74
1.874.538,74
0,00

2.538,74
0,00
-1.872.000,00

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.

6.007.476,80

5.419.772,79

-587.704,01

FACT. ELECT. I ÚS RACIONAL DEL MEDICAM.
Projectes conjunts
Servei Digitalització COF’s (2014-2015)
TICFARMA
Telefonia Fixa i ADSL
Telefonia Mòbil
Sayós & Carrera TicFarma
Rappel 8%
Regularització previsió exercici anterior
Despeses CMT
MartekingRed: Campanyes Comercials
Assessorament Legal

Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
any 2014 (EUR)

diferència
any 2014 (EUR)

SERVEIS TELEFONIA
Connexió OF (78€/58,50€ / mes NO TicFarma,
63€/47,25€ /mes SI TicFarma)
Trucades fora Tarifa Plana O.F.
Serveis Centrals
Servei d’Internet
Regularització previsió exercici
SLA’s Serveis Xarxa 2013 i 2014
Assessorament Legal

2.854.344,77
2.728.984,77

2.933.808,33
2.780.895,00

79.463,56
51.910,23

38.600,00
0,00
80.760,00
0,00
0,00
6.000,00

41.390,65
0,00
65.292,00
0,00
46.230,68
0,00

2.790,65
0,00
-15.468,00
0,00
46.230,68
-6.000,00

TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.

2.854.344,77

2.933.808,33

79.463,56

10.475.506,77

10.906.024,53

430.517,76

130.000,00

131.368,48

DIFE. INGRESSOS - DEPESES		

2.234.386,09

2.234.386,09

Dipòsit Annex fact.electrònica i prog.ús rac.med			

3.216.666,72

RESULTAT PRESSUPOST 2014			

-982.280,63

EXCEDENTS TANCAMENT ANY ANTERIOR 2013			

982.280,63

RESULTAT TANCAMENT 2014			

0,00

XARXA DE COMUNICACIONS

TOTAL DESPESES CONSELL
DEVOLUCIÓ DE PRESTECS
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9. Auditoria
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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

