Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Memòria
2015
1

Memòria 2015

Direcció i Coordinació
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
Disseny
María Luque
c Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
C/ Girona, 64-66, 1er pis
08009 BARCELONA
Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03
E-mail: consell@ccfc.cat

2

pàgina
1.

AQUEST ANY...

04_

2.

EL CONSELL

07_

3.

4.

2.1. Finalitats

08_

2.2. Òrgans de Govern

09_
11_

XIFRES
3.1. Col·legiats a Catalunya

12_

3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia

15_

3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària

16_

3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques

17_

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

18_

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ
4.1. Desenvolupament Projectes Professionals
Grup de treball intern de la cartera de serveis

25_
25_

4.2. Relacions amb el Departament de Salut

26_

4.3. Relacions amb el CatSalut

32_

Concertació

32_

Retard de pagament factura prestació farmacèutica

38_

4.4. Altres activitats

41_

4.5. Participació institucional

45_

4.6. Normativa legal

49_

Normativa en tràmit d’audiència pública

49_

Informes de l’assessoria jurídica

51_

Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics

52_

4.7. Reconeixement
5.

24_

TECNOLOGIA

ÍNDEX Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

0. Índex

54_
56_

5.1. Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica (SIFARE)

56_

5.2. Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XCCFC)

60_

5.3. Centre de Gestió d’Operacions (CGO)

62_

5.4. Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor Afegit, per les

62_

Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma)
5.5. Portal de Serveis

63_

5.6. L’Oficina de Farmàcia lliure de papers

64_

5.7. Facturació Electrònica a càrrec del CatSalut

65_

5.8. Business Intelligence

65 _

5.9. Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE i SIFADATA

66_

5.10. Base de Dades de Contingència de la Recepta Electrònica

67_

5.11 . Sistemes d’Informació interns

68_

6.

RESPONSABILITAT

69_

7.

COMUNICACIÓ

72_

8.

TANCAMENT 2015

76_

9.

AUDITORIA

84_

03

1. Aquest

any...
L’any 2015 s’ha continuat treballant fermament
per consolidar els serveis professionals a la farmàcia comunitària catalana.
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1. Aquest any...

L’any 2015 s’ha continuat treballant fermament per consolidar
els serveis professionals a la farmàcia comunitària catalana, així
com per impulsar iniciatives i projectes encaminats a potenciar
el rol assistencial dels farmacèutics comunitaris.
En aquest sentit, s’ha continuat amb la prova pilot per al seguiment farmacoterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF),
tot i les dificultats que suposa un projecte d’aquesta envergadura en què també hi són involucrats els equips d’atenció primària
i el CatSalut, així com la dificultat inicial de disposar d’una plataforma de registre de l’activitat.
S’han ampliat les poblacions on s’ofereixen els serveis concertats de detecció precoç de l’VIH i del cribratge de càncer de
còlon i recte, i s’ha apostat per dissenyar una prova pilot per a
la creació de la xarxa de farmàcies sentinelles -centrades en la
vigilància en l’àmbit de la farmacovigilància, els medicaments
d’abús i la vigilància sindròmica-, que s’ha posat en marxa dins
el primer trimestre de l’any 2016 amb la idea que el 2017 la xarxa s’estengui a tot el territori.
Un altre aspecte important a destacar és la realització del primer estudi de l’entorn europeu sobre els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida, hàbits sanitaris, inclòs
el consum de medicaments, així com les condicions de treball
dels farmacèutics comunitaris a Catalunya, que s’ha dut a terme
aquest 2015 en el marc del conveni de col·laboració entre el
Consell i la Fundació Galatea. Aquest estudi, que també s’ha fet
al col·lectiu mèdic i d’infermeria, ha servit per valorar les necessitats d’aquests col·lectius en matèria de salut.
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També cal destacar els esforços que des de fa anys realitza el
Consell en el desenvolupament tecnològic, tan per garantir el
funcionament de la recepta electrònica com en la posada en
marxa del portal que ha d’ajudar a la gestió i implantació dels
nous serveis professionals; en aquest sentit, el del Programa
de Manteniment amb Metadona, és el primer servei que estarà
operatiu al Portal a partir de l’any vinent. Així mateix, també es
continua desenvolupant eines per a l’explotació de les dades
registrades en els sistemes d’informació. A més, aquest 2015
s’ha plantejat un canvi de model de gestió dels e-projectes, consistent en la internalització i en la integració de nous recursos
humans en la plantilla del Consell, que permetran tenir un major
control d’aquests projectes; el canvi de model es farà realitat a
partir del 2016.
Per altra banda, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, aquest 2015 el Consell ha aprovat el Codi de Conducta
dels alts càrrecs d’aquesta corporació, i per tant, els membres
del Consell es comprometen a donar compliment als principis
d’actuació que s’hi estableixen.
Pel que fa a la revisió de normativa en fase d’audiència pública
o a la participació en l’elaboració de projectes normatius, cal esmentar que enguany s’ha registrat una disminució de l’activitat
en aquests àmbits, possiblement atribuïble als processos electorals, tant del Govern català com de l’Estat Espanyol.
Finalment, comentar que, un any més, ha estat notícia la continuïtat en el retard del 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.

EL CONSELL Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL

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.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS
D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, aquest 2015 el Consell ha
aprovat el Codi de Conducta dels alts càrrecs d’aquesta corporació.
Aquest Codi inclou els principis d’actuació que han de seguir els
alts càrrecs: la subjecció al marc normatiu vigent, el respecte i la
protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets
estatutaris, la transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics; els principis
d’imparcialitat, objectivitat i independència en la presa de decisions,
la garantia de la igualtat de tracte, la no discriminació, el retiment de
comptes i responsabilitat; el compromís de l’exercici del càrrec en
benefici exclusius dels interessos públics, el compromís d’assegurar
un servei de qualitat, el compromís d’una actuació honesta, havent
de respectar els principis de bona fe i de confiança legítima; no acceptació de regals, ni favors o serveis en condicions avantatjoses
que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions i
mantenir el deure de reserva.
Aquest Codi també preveu un règim sancionador en cas de
l’incompliment de dels deures i obligacions establertes en aquest
Codi.
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2.2. Òrgans de
Govern

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

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 2015, s’han realitzat un total de 19 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 2015, quan a la distribució per edat i gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional.
Així mateix, també conté informació detallada sobre la distribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.
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3.1. Col·legiats a
Catalunya

El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat estabilitzant en els últims tres anys, així per a l’any 2015 el nombre
total de farmacèutics col·legiats és de 10.772, un 1,13% 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

7.190
905
458
8.553

771
66
31
868

453
38
38
529

718
51
53
822

9.132
1.060
580
10.772

Els 10.772 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.845 són homes i 7.927 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 78,62% 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 59,39% de dones i un 40,61% d’homes.

12

> 65 anys

545

De 55 anys a < 65 anys

588

De 45 anys a < 55 anys

674

De 35 anys a < 45 anys

Dones

1.385
1.909
2.236

603

De 25 anys a < 35 anys

Homes

797

1.600

435
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500
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COL·LEGIATS PER EDAT

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

COL·LEGI DE BARCELONA

Vocalies Col·legi de Barcelona
Alimentació i Nutrició
Anàlisi
Atenció Primària
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris
Distribució
Hospitals
Indústria
Investigació i Docència
Oficina de Farmàcia
Ortopèdia
Plantes Medicinals i Homeopatia
Salut Pública
Total

Nombre d’adscripcions
436
199
43
204
108
293
467
49
5.324
656
173
69
8.021
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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
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255
299
493
5
15
15
52
183
4
55
644
84
221
275
2.600

174
26
45
529
157
339
47
26
1.343

Nombre d’adscripcions
80
61
333
239
37
14
6
15
29
387
21
56
5
1.283

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
43

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

371

Administració i Salut Pública

158

Distribució

291

Farmàcia Hospitalària

408

Anàlsi Clíniques

341

Indústria

485

Docència i investigació

583

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

813

Alimentació

945
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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.

1.030

Dermofarmàcia

1.085					

Ortopèdia, òpitica i acústica

6.694

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 6.957 dels 10.772 col·legiats (64,6%) 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

1.978
627
317
2.352
7
43
5.324

302
89
253
21
2
0
667

183
14
127
3
0
13
340

294
82
239
7
4
0
626

2.757
812
936
2.383
13
56
6.957
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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
1.263
2.287

44
302
346

47
150
197

55
280
335

1.170
1.995
3.165

El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2015, s’ha incrementat en un
0,57% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 18 oficines de farmàcia ( 12 a Barcelona, 2 a Girona, 2 a Lleida i 2 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- 3.165 oficines de farmàcia i 113 farmacioles-, fa que
la ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més
altes d’Europa. Concretament a
Catalunya, hi ha una oficina de
farmàcia per cada 2.372 habitants i 1 farmacèutic comunitari
per cada 1.079 habitants, aproximadament, a l’any 2015.
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

10
10

6
6

10
10

114
114

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.

XIFRES Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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 150 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 diferents formes d’exercici de la professió.

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 2015, 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 2015, 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

90
3
5
28
126

266
37
33
47
383

33,83%
8,11%
15,15%
59,57%
32,90%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Els Col·legis estan tramitant un total de 920 sol·licituds, que corresponen a 784 sol·licitants. Aquestes 920 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

674
2
6
0
0
682

9
0
0
0
0
9

19
0
1
0
0
20

206
0
3
0
0
209

908
2
10
0
0
920
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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 74% són tramitades pel Col·legi de Barcelona,
l’1% pel de Girona, el 2% pel de Lleida i el 23% pel Col·legi de
Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2015)

COFB

74%

COFGi

1%

COFL

2%

COFT
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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

377

9

20

165

571

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

43

0

0

23

66

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

32

0

0

0

32

230

0

0

21

251

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

682

9

20

209

920

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2015)
1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.

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 31/12/2015)

COFB

1

COFGi

2

COFL

3

COFT

4
5
6
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DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2015)
COFB

1

COFGi

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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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 31/12/2015)
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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 2015, hi havia 292 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

178

COFGi

65

COFL

18
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31
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A més d’aquestes 292, hi ha 142 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 2015, els Col·legis han resolt 401 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

0

1

21

40

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

189

8

68

0

265

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

10

5

0

37

288

18

74

21

401

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2015 al 31/12/2015)

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 253 sol·licituds. En el cas
de Barcelona, la major part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat
perquè l’interessat ha obert una nova oficina de farmàcia a la
mateixa ABS o municipi; en canvi en el cas de Girona i Lleida
el motiu és 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

44

16

37

0

97

8

0

0

0

8

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

148

0

3

0

148

TOTAL

200

16

37

0

253

Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2015 al 31/12/2015)
1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes
2. Per renúncia del sol·licitant
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4. Professió

i
representació
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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GRUP DE TREBALL INTERN DE LA CARTERA DE SERVEIS
Des de l’octubre del 2012, el Consell té constituït el grup de
treball intern de la cartera de serveis, que té com a finalitat planificar, dissenyar, desenvolupar, fer el seguiment i informar dels
diversos serveis professionals, campanyes o iniciatives que es
duen a terme en l’àmbit de la farmàcia comunitària.
Durant l’any 2015, aquest grup de treball intern ha tractat sobre
el següents projectes:
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4.1. Desenvolupament
Projectes
Professionals

Prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic (PCAF). (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
Xarxa de farmàcies sentinelles. (veure punt 4.2 d’aquesta
Memòria).
Guies d’actuació farmacèutica davant de consultes de
símptomes de baixa i molt baixa complexitat: la voluntat
és ampliar la col·lecció de guies d’actuació iniciades l’any
anterior amb la dedicada al mal de gola. S’ha plantejat
que, per tal d’agilitzar la producció, les elaborin els grups
de treball que tenen els Col·legis i que el Consell faci la
tasca de consensuar-les amb les societats mèdiques i especialitzades. Així mateix, s’apunta la conveniència que alhora d’escollir la temàtica es valori la utilitat i la seva vinculació a projectes de treball reals i de camps que es tinguin
en marxa.
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Estudi Òptim: estudi realitzat en el marc del grup FarmaEPOC (format per representants de metges pneumòlegs, infermers i del Consell), consistent en la realització d’una enquesta a farmacèutics sobre coneixements i praxis entorn
de la teràpia inhalada. Una enquesta pràcticament igual ja
es va passar anteriorment a infermers i metges. Dels resultats es conclou la necessitat de proporcionar formació
relativa a la teràpia inhalatoria.
Projecte CONFAR: és una iniciativa del Col·legi de Girona
i l’Hospital Trueta. Es tracta d’un estudi basat en la participació i integració de les farmàcies comunitàries en la
conciliació de la medicació en les transicions assistencials.
El principal problema es troba en la integració de la informació. L’any 2015 es va iniciar l’elaboració del protocol i
els contactes amb el CatSalut per poder fer el projecte.
Valoració dels serveis professionals concertats amb el
CatSalut. (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
Vacunació de la grip a la farmàcia comunitària: inici de
converses amb representants de l’Agència de Salut Pública de Catalunya sobre el paper que pot tenir el farmacèutic comunitari en la immunització de la grip. Per altra
banda, aquest 2015 s’ha començat a explotar les dades de
l’enquesta sobre els coneixements i actituds al voltant de
la vacunació de la grip per part dels farmacèutics comunitaris que es va dur a terme l’any 2014.

4.2. Relacions 		
amb el
Departament
de Salut
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Durant l’any 2015, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

PLA DE SALUT 2011-2015
El divendres 27 de novembre va tenir lloc a Sitges la V Jornada
del Pla de Salut, organitzada pel Departament de Salut. L’edició
d’enguany, amb el lema “Fem balanç per seguir avançant”, es va
centrar en valorar si s’han aconseguit els objectius que es van
proposar quan es va elaborar el Pla de Salut 2011-2015, quins
han estat els resultats obtinguts més rellevants i es van destacar
els canvis que ha suposat el Pla en termes de mobilització del
sector, millores en els serveis i en la salut de la població.

Cal recordar que el Pla de Salut 2016-2020 es va començar a
elaborar el novembre del 2014, en el marc de la IV Jornada del
Pla de Salut, i es va presentar un primer document el juliol del
2015. En aquest document es defineixen 11 línies de treball i 43
projectes i s’estructura en tres eixos: la salut, les polítiques i els
instruments. Pel que fa a la farmàcia comunitària, aquesta es
localitza de manera clara en la línia estratègica que cerca una
atenció sanitària accessible, resolutiva i integrada, a més de les
línies on ja apareixia en el Pla de Salut 2011-2015. La cartera de
serveis professionals de la farmàcia comunitària, continua essent de les activitats prioritàries pel 2016, amb èmfasi especial
en la dispensació i el seguiment farmacoterapèutic.
En aquesta V Jornada, el Consell va presentar dos pòsters per
a aquesta Jornada: a) La missatgeria de ReC@t com a eina de
comunicació entre metges i farmacèutics en l’estudi PCAF i b)
Efectivitat i seguretat d’un Programa d’Atenció farmacèutica en
persones amb patologia crònica de llarga evolució i gestió clínica difícil. Estudi PCAF. Primers resultats.
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Així mateix, a la tarda del dijous 26 de novembre es van organitzar uns grups de treball reduïts, en els quals enguany només es
podria participar per invitació personal i intransferible, per treballar sobre el futur Pla de Salut 2016-2020. El senyor Rafel Guayta
va ser la persona representant del Consell que el Departament
de Salut va convidar a participar en el grup de treball sobre salut
comunitària coordinat per la senyora Carmen Cabezas i el senyor Andreu Segura.

CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES DE
CATALUNYA
El mes de febrer es va fer la constitució formal del Consell
de les professions Sanitàries de Catalunya, creat per l’Ordre
SLT/363/2014, de 10 de desembre, que coordina l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS).
D’aquest Consell han tingut lloc dues reunions en les quals s’ha
abordat el document preliminar per a una nova edició del llibre
blanc de les professions sanitàries i la construcció del registre dels professionals sanitaris de Catalunya, amb l’objectiu de
planificar els recursos sanitaris i la determinació de les necessitats futures. Per a la creació d’aquest registre, es va demanar
que els Col·legis Professionals aportessin les dades dels seus
col·legiats, segons el format especificat per l’AQUAS.
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Assistents a la reunió constitutiva del Consell Català de les Professions
Sanitàries.

VENDA DE MEDICAMENTS PER INTERNET
La Comissió Europea ha dissenyat un logotip comú, recognoscible a tota la Unió Europea, perquè els usuaris puguin
reconèixer els llocs web de les farmàcies que venen medicaments no subjectes a prescripció mèdica a través d’Internet
de manera legal i que permeti identificar l’estat membre en
el qual hi ha establerta la persona que ofereix medicaments
per venda a distància al públic.
En aquest sentit, tota farmàcia que realitzi la venda per internet d’una manera legal haurà d’exhibir clarament el logotip
comú a cada una de les pàgines del lloc web relacionat amb
l’oferta al públic de medicaments per a venda a distància.
Per tant, el logotip suposa una garantia de confiança per
als usuaris dels llocs web de les farmàcies que venen per
internet.
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Al finalitzar l’any 2015 s’havien autoritzat a Catalunya un total de 70 farmàcies per a la venda on line de medicaments
d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica.

DESABASTIMENT DE MEDICAMENTS
Aquest mes de juny, el Departament de Salut va posar sobre la
taula la possibilitat de revisar el circuit a seguir quan un pacient
es dirigeix al 061 CatSalut-respon per reportar dificultats en
l’obtenció de la medicació, consensuat el juliol del 2014 entre el
Departament i el Consell. Fruit d’aquesta revisió, s’ha optimitzat
la informació que es comparteix referida a situacions de desabastiment, també gràcies a la informació que es recull a través
del programa del Centre d’Informació sobre el Subministrament
de Medicaments (CISMED) del Consejo General.
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Així, l’1 de juliol es va posar en marxa l’aplicatiu que permet
a les farmàcies iniciar el tràmit per poder vendre per internet
medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica. La sistemàtica perquè una farmàcia es registri i rebi el
segell europeu que la reconeix com a tal, és la següent: El
titular de l’oficina de farmàcia comunica l’alta de l’activitat
de la venda de medicaments per internet a través del Canal
Medicament i Farmàcia de la web del Departament de Salut,
des d’on s’accedeix al portal de notificació de cada Comunitat Autònoma. Cada Comunitat Autònoma verifica que la
farmàcia sol·licitant compleix els requisits i que realment la
farmàcia està autoritzada, i es trasllada aquesta informació
a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
(AEMPS); des de l’AEMPS es facilita al sol·licitant una clau
d’accés per descarregar-se el segell europeu i poder-lo inserir en el web de la farmàcia des d’on es farà la venda on line
de medicaments. El formulari de comunicació de l’activitat
s’ha de presentar 15 dies abans d’iniciar l’activitat.

XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA
Durant el 2015 s’ha començat a treballar en el disseny i definició
d’una prova pilot per a l’establiment de la xarxa de farmàcies
sentinelles.
Amb aquesta xarxa es pretén contribuir a l’obtenció de dades
vàlides, generades per la pròpia dinàmica assistencial de la farmàcia comunitària, que quedarien integrades en altres sistemes
de vigilància epidemiològica.
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L’activitat a dur a terme es centraria en les següents tres àrees:
a)

Activitats de farmacovigilància: seguiment i notificació de
sospites de reaccions adverses de determinats medicaments amb triangle invers, dispensació de la PDD i gestió
d’alertes farmacèutiques.

b)

Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Observatori de Medicaments d’Abús.

c)

Vigilància sindròmica episòdica o contínua.

Per aquest projecte, s’ha treballat amb la Direcció General
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i amb l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, ambdós del Departament de Salut.

CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
Per a l’edició d’aquest 2015, el Consell s’ha sumat a la Campanya Setmana sense fum, organitzada juntament amb l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, i els professionals de la medicina
i la infermeria comunitària -a través de la CAMFIC, la Societat
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i de l’Associació
d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya, respectivament-, per transmetre als ciutadans que en els professionals
sanitaris poden trobar un aliat per abandonar el tabac.
La Campanya es va iniciar el 25 de maig i va culminar amb la
celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31. Entre
les actuacions que es van dur a terme, destaca l’edició d’una
xapa amb el lema “Et puc ajudar a deixar de fumar”, que van
lluir metges i infermeres dels Centres d’Atenció Primària (CAP)
i farmacèutics comunitaris, i també es va comptar amb l’edició
electrònica d’un fulletó per als usuaris en el qual hi ha una recepta en què es prescriu “deixar de fumar” i es donen consells
per aconseguir-ho.
A banda de les actuacions conjuntes esmentades, el Consell
va preparar l’edició d’un cartell per penjar a les farmàcies, on
s’apunten 10 motius per deixar de fumar, i es va posar a disposició dels farmacèutics la guia d’intervenció farmacèutica per a
l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària, editada
l’any 2008, i l’actualització de l’apartat “Eixos del tractament del
tabaquisme” que es va fer aprofitant la Campanya.
Amb aquesta acció, es va pretendre posicionar la farmàcia com
a establiment de referència, amb la màxima accessibilitat, per
a aquelles persones que es plantegen deixar de fumar i a qui
poder donar la millor indicació per al seu cas.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació
i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la
integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia,
publicat l’any 1997.
En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha vehiculat
la difusió de diverses campanyes informatives per a la promoció
de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat periòdica.
Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que han
tingut lloc durant l’any 2015:
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•

Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS):
Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla
d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el
CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran
de l’onada de calor patida l’estiu del 2003.
Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2015 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.

•

Setmana europea de la prova de l’VIH:
En motiu de la Setmana europea de la prova de l’VIH, que
va tenir lloc entre el 20 i el 27 de novembre, el Departament
de Salut va elaborar dos tipus de cartells commemoratius,
un dirigit a la població general i un altre als professionals
sanitaris, en els quals s’informava sobre la importància de
prevenir i tractar-se de la SIDA i fer-se la prova de l’VIH.
Des del Consell es va facilitar als Col·legis de Farmacèutics
aquest material en format electrònic per difondre’l a les farmàcies comunitàries.

•

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.

4.3. 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 2015, s’han dispensat i facturat al CatSalut 135.608.581
receptes, de les quals 130.396.552 han estat electròniques
(96,15% sobre el total).
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El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.611.574.421,26 € mentre que l’import del copagament satisfet
pels usuaris ha estat de 150.471.153 €, 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 11,88 €.
L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica,
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i DR
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat de
1.367.690.653 €, un 0,88% més que l’any anterior.
Pel que fa a l’Apartat 3 sobre formulació magistral, preparats
oficinals, extractes hiposensibilitzants individualitzats, vacunes
bacterianes i autovacunes, a partir de l’1 de gener de 2015 va
entrar en vigor la incorporació de 14 nous principis actius proposats l’any anterior per la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules Magistrals (CTAFM) que preveu el Concert. També a partir
del gener el Consell va posar en marxa l’aplicatiu per tarifar les
fórmules magistrals.
Aquest any, s’ha començat a revisar les fórmules magistrals susceptibles de ser introduïdes al sistema de recepta electrònica.
Per altra banda, el CatSalut va acceptar que s’apliqui l’aportació
reduïda a fórmules magistrals elaborades amb principis actius
que quan s’elaboren industrialment tenen aquesta consideració, tot i que va quedar pendent que el CatSalut programés les
adaptacions a fer per poder aplicar aquests tipus d’aportació.
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Respecte l’any anterior el nombre de receptes totals ha augmentat un 0,87%.

Com a resultat de les negociacions mantingudes amb el CatSalut arran de la situació d’impagament a mitjans de l’any 2014,
es va revisar l’Annex d’AIU i l’Annex de facturació electrònica
i programes d’ús racional del medicament. La signatura de la
modificació d’aquests annexos es va fer efectiva el 18 de març
de 2015. Pel que fa a l’Annex AIU, la modificació introduïda
fa referència a 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; Pel que
fa a l’Annex de facturació electrònica i programes d’ús racional
del medicament, aquest queda resolt i 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.
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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).
En aquest 2015, 165 farmàcies han comptat amb
l’autorització per prestar aquest servei i han atès en total
una mitjana mensual de 1.000 pacients. Cal assenyalar que
cada comarca catalana compte com a mínim amb un farmàcia autoritzada.
El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient
atès al 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).
Pel 2015, s’ha ampliat el servei a les ciutats del Vendrell,
Valls, Amposta i Tortosa i a la Ciutat de Barcelona, sumantse a les àrees en 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) i la posterior extensió feta el 2014 a Lleida ciutat i a Girona ciutat, així com
a altres poblacions d’aquestes demarcacions territorials.
Durant el 2015 s’ha passat de 82 farmàcies que prestaven
el servei al 2014 a les 125 actuals, resultant un increment
del 52%, mentre que les proves realitzades han estat de
2.750, un 83,82% més que les de l’any anterior (1.496).
Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).
En aquest 2015 s’ha fet l’extensió del Programa a determinades ABS d’Osona, La Garrotxa i El Ripollès, que
s’han sumat a les àrees on ja es feia el programa: les àrees
d’influència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar de
Barcelona, Vilafranca del Penedès, el Garraf i algunes
zones del Baix Llobregat, comarca del Baix Empordà i a
l’ABS de Tremp al Pallars Jussà.
En total hi ha participat 768 farmàcies que han prestat
aquest servei a 107.515 usuaris.

Pel que fa a la prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica
al pacient crònic (PCAF), s’ha fet un pre-pilotatge des del novembre del 2014 al maig del 2015 a l’ABS de Joanic i a l’ABS

34

Un cop finalitzat el pre-pilotatge, el mes de maig es va posar
en marxa una primera fase de la prova pilot, en la qual fins al
desembre de 2015, hi van participar 155 metges, de 16 ABS,
que van reclutar 275 pacients, distribuïts entre els grups control
i intervenció, i dels quals, en aquell moment, havien arribat a la
farmàcia 40 (23 amb SFT i SPD i 17 amb SFT).
Així mateix, s’ha constituït l’anomenada Unitat Tècnica de Monitorització (UTMS), que és l’encarregada de fer el seguiment
del dia a dia de la prova pilot. En formen part d’aquesta Unitat,
un representant del Consell, un de la Gerència de Farmàcia i del
Medicament del CatSalut, un representat de les Regions Sanitàries, un de l’àmbit assistencial mèdic i un del Departament de
Sistemes de l’ICS.
Per últim, 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. A tal efecte s’ha dissenyat aquest estudi
experimental pragmàtic prospectiu randomitzat amb existència
de grup control, 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). Les sessions de formació a les farmàcies
voluntàries que pertanyen a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS)
seleccionades per a l’estudi, es van dur a terme durant l’últim
quadrimestre del 2014.
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de la Vila de Gràcia, ambdues de Barcelona. En aquest prepilotatge hi han participat 29 investigadors per part de l’Equip
d’Atenció Primària (EAP) i 21 farmàcies. Del total dels 46 pacients registrats a l’aplicatiu per part de l’EAP, 14 han arribat a
12 de les 21 farmàcies participants. Aquest pre-pilotatge bàsicament va servir per comprovar la idoneïtat del procés i testar
l’aplicació de registre proporcionada per l’Institut Català de la
Salut (ICS), en la qual es registren les intervencions i les actuacions fetes pels farmacèutics, així com el sistema de missatgeria de la recepta electrònica que permet la comunicació
bidireccional metge-farmacèutic.

El Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran (PESGG), 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. Des del 2014, el programa està coordinat pel CatSalut i el
Consell i 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.
Aquest 2015, s’ha començat a treballar en la revisió i elaboració
del nou material didàctic de les sessions dedicades als factors
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de risc per a les malalties cardiovasculars: Què cal saber de
la hipertensió arterial; Què cal saber de la hipercolesterolèmia i
Què cal saber de la diabetis. Pel que fa a la sessió sobre la hipertensió arterial, es va revisar el seu contingut durant el primer
quadrimestre de l’any i aquest tema s’ha incorporat a la cartera
del Programa del 2015. El material de la sessió de la hipercolesterolèmia i el de la diabetis s’han començat a revisar durant el
darrer trimestre de l’any i està previst incorporar-los a l’oferta de
sessions per a l’any 2016.
Per tant, els temes que formen part de la cartera del Programa i
que s’han ofert aquest 2015, són:
a)
b)
c)

Bon ús dels medicaments
La importància de seguir bé els tractaments
Què cal saber de la hipertensió arterial

Per a les tres sessions s’ha elaborat un document resum adreçat
als professionals sanitaris/docents sobre el contingut de les presentacions en què es ressalten els missatges claus de la sessió.
Durant el 2015 s’han realitzat 341 sessions: 84 corresponents al
tema del bon ús dels medicaments, 79 al de la importància de
seguir bé els tractaments, 166 al dedicat a la hipertensió arterial i 12 sessions conjuntes sobre el bon ús dels medicaments
i la importància de com seguir bé els tractaments que ha fet el
Col·legi de Barcelona en el marc del programa RADARS.
Aquestes sessions s’han dut a terme a 243 poblacions diferents i han estat impartides per 202 farmacèutics comunitaris;
el nombre total d’assistents ha estat de 5.618 i s’han recollit fins
a 4.783 enquestes, que correspon al 85% dels assistents. La
mitjana d’assistents per sessió ha estat de 16.
¡Aquestes dades evidencien una creixent presència del programa en el territori i, conseqüentment una major consolidació del
mateix.
Per tal de valorar la satisfacció i l’adquisició dels coneixements
de les sessions impartides, es va dissenyar una enquesta específica per a cadascun dels tres 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
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. En tota s’han analitzat 3.752 enquestes corresponent a 284
sessions. La mitjana d’edat ha estat de 72-73 anys, el 73-76%
són dones i entre el 48-54% tenen estudis primaris. El 80-90%
tenen uns bons hàbits relacionats amb l’ús dels medicaments i
la majoria d’assistents presenten un alt grau de satisfacció global amb la xerrada (4,5 sobre 5). L’ítem millor puntuat és el pro-
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fessorat (4,6), mentre que els aspectes relatius a l’organització
(horari i instal·lacions) reben notes més baixes. El canvi en el
grau de coneixements abans i després de la xerrada és estadísticament significatiu tots els ítems avaluats dels temes El bon ús
dels medicaments i Què cal saber sobre la hipertensió arterial.
Només dues de les quatre preguntes del tema La importància
de seguir bé els tractaments no presenten significació estadística: la variació de l’efecte dels medicaments si no es prenen
segons s’indica i el període d’obertura dels col·liris. A la vista
dels resultats, es pot concloure que, de forma general, la gent
gran que ha assistit a les sessions i respost a les enquestes ha
assimilat satisfactòriament els coneixements impartits.
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El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents
comarques catalanes:
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VIH: 125 farmàcies; 2.750 proves realitzades.
PDPCCiR: 658 farmàcies; 107.515 test lliurats.
Metadona: 165 farmàcies; 1.000 pacients atesos/mes.
PESGG: 202 farmacèutics; 341 sessions; 5.618 assistents.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
L’any 2015 han continuat les dificultats de pagament per part
del CatSalut, iniciades des de mitjans de 2010.
S’han mantingut diversos contactes amb el Director General
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament
d’Economia, amb l’objectiu, una vegada més, de concretar el
calendari de pagament per a l’any 2015 i la recuperació progressiva de les factures pendents de l’any 2014, 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 la recuperació de les factures pendents.
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A partir de la factura del mes de gener de 2015 i fins al mes de
setembre, es va tornar als 55 dies de retard acumulat. Novament, es va produir un nou retard per a la factura del mes de
juliol, que es va pagar a finals de novembre, acumulant un retard de 85 dies respecte a la data de pagament especificada pel
Concert. Les factures d’agost i setembre es van pagar el 16 de
desembre, acumulant un retard de 70 i 40 dies, respectivament.
Cal recordar que des de la factura del mes de juliol del 2014 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. A partir de la factura del mes de gener de 2015, hi ha Col·legis que han optat per
mantenir la solució financera col·lectiva i d’altres per solucions
individuals, en funció dels acords i convenis amb la seva entitat
bancària. Des del Consell s’ha pogut fer càrrec de les despeses
associades a les solucions financeres, 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
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La factura d’octubre de 2014 es va pagar a 30 de gener, mantenint els 55 dies de retard acumulat respecte a la data establerta
pel Concert amb què s’havia acabat l’any 2014. Les factures
de novembre i desembre de 2014 no es van pagar fins al mes
d’abril, acumulant un retard d’entre 85 i 70 dies.

Com cada dia 5 de cada mes, s’ha continuant enviant la nota
de premsa recordant a situació d’impagament. Pel dia 5 de juny,
però, es va dissenyar una campanya de sensibilització dirigida
als mitjans de comunicació per arribar a la població general,
en la qual es visualitzava la data de pagament de la prestació
farmacèutica a les diferents Comunitats Autònomes i es va explicar que amb la mateixa política de marges, marcada pel Ministeri, a Catalunya es cobrava més tard.
Davant del nou retard acumulat pel pagament de la factura del
mes de juliol, es va endegar, conjuntament amb la FEFAC, una
campanya de sensibilització a la ciutadania des de les farmàcies, consistent en l’edició impresa d’un cartell i de flyers informatius que van estar disponibles a les farmàcies a partir del 5
de novembre.
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Roda de premsa conjunta. D’esquerra a dreta: Antoni Cañete, secretari general de PIMEC i president de la PMcM; Vicente Botella, president d’UPIMIR;
Jordi de Dalmases, president del CCFC; Josep González, president de
PIMEC; Cristina Contel, presidenta d’ACES; Antoni Torres, president de la
FEFAC; Santiago Maza, president de FETOR; Vicenç Calduch, vicepresident
de FEDIFAR.
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El 19 de novembre es va dur a terme una roda de premsa de la
Plataforma conjunta del sector sanitari per exigir responsabilitat i solucions a les administracions davant dels impagaments.
Hi van participar els representants de l’Associació Catalana
d’Entitats de Salut (ACES), l’Associació Espanyola de Tècnics
Ortopèdics (FETOR), Unió de petites i mitjanes residènceis (UPIMIR), la Plataforma Multisectorial contra ma Morositat (PMCM),
la Federació d’Associacions de Farmacèutics de Catalunya (FEFAC) i el Consell.

Així mateix, cal destacar que diversos Ajuntaments ens han fet
arribar una Resolució del Ple en la qual s’insta i s’exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya la liquidació immediata dels
deute de les farmàcies i es dóna suport a les farmàcies per la
situació d’impagament. En concret, es tracta dels Ajuntaments
de Vilanova i la Geltrú, Gavà, Sitges, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Feliu de Llobregat i Consell Comarcal del Garraf.

4.4. Altres
activitats

Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb
SEFAC.
Aquest 2015 s’han mantingut les reunions periòdiques amb la
SEFAC per tractar diferents aspectes relacionats amb els serveis professionals a la farmàcia comunitària.
Les reunions amb la delegació de SEFAC-Catalunya
s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2012 i
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tenen per objectiu coordinar i fer el seguiment de la col·laboració
d’ambdues entitats en projectes comuns, com per exemple, la
participació de la SEFAC en la revisió del contingut de les guies
d’actuació farmacèutiques i en d’altres iniciatives en què s’hagi
de comptar amb un perfil més científic.

Conveni de col·laboració amb el Laboratori Sandoz.
El 15 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre el
Consell i el laboratori Sandoz per a promoure actuacions professionals en l’àmbit del programa de seguiment del pacient crònic
complex a Catalunya (PCAF), com ara el subministrament dels
dispositius d’SPD utilitzats en la prova pilot del PCAF. De fet,
el Conveni especifica que el seu objectiu és establir un marc
d’actuació per al desenvolupament d’activitats en els àmbits de
la recerca, la formació científica, l’atenció sanitària integral i integrada i l’educació sanitària, dirigides a la millora de la salut,
l’ús dels medicaments i de l’atenció al pacient crònic.
Aquest conveni preveu l’establiment d’un grup de treball per a
la coordinació del conveni, constituït per dos representats de
cadascuna de les dues entitats, de la qual en forma part la senyora M. Pilar Gascón i el senyor Rafel Guayta en representació
del Consell.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Galeta.
El maig de 2015 es va signar un conveni de col·laboració entre
la Fundació Galatea, Fundació Privada, i el Consell.
La Fundació Galatea és una institució creada pel Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya amb la finalitat de promoure
la salut i prevenir les malalties entre els professionals sanitaris
malats així com per a prestar-los i facilitar-los la deguda assistència sanitària. Es troben representats en el seu Patronat, institucions representatives de l’àmbit de la salut i, també, col·legis
professionals representatius de professions sanitàries i, entre
d’altres, des de l’any 2011, el Col·legi Oficial de Farmacèutics
de Barcelona (COFB). Aquesta Fundació promou estudis i desenvolupa programes per afrontar els problemes de salut dels
professionals sanitaris. En concret, el programa Itaca té per objectiu promoure la salut dels professionals farmacèutics que pateixen trastorns mentals i/o dependència de l’alcohol o d’altres
drogues inclosos els psicofàrmacs.
L’objecte del conveni signat és regular la col·laboració i participació de les parts per impulsar i promoure un estudi sobre la
salut, estils de vida i condicions de treball dels farmacèutics de
Catalunya, iniciant una línia de treball i recerca en aquest sentit.
Es tracta d’un estudi transversal mitjançant una enquesta autoadministrada via intranet dirigida als farmacèutics que
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L’estudi ha de proporcionar informació sobre la salut, els hàbits i conductes relacionades amb la salut, estils de vida, hàbits
sanitaris inclòs el consum de medicaments, així com les condicions de treball dels farmacèutics a Catalunya i ha de permetre
estudiar l’associació entre el malestar psíquic i els factors de
risc psicosocial. També ha de permetre conèixer com afecta la
crisi econòmica a l’estat de salut i al malestar psíquic dels farmacèutics.
L’enquesta va estar disponible a través de les webs col·legials
entre el 29 de juny i el 30 d’octubre.

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.
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exerceixen la seva activitat professional en farmàcies comunitàries a Catalunya, i constitueix el primer d’aquestes característiques a l’entorn europeu amb aquest col·lectiu.

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 del 2014,
des de la qual s’hi podia accedir des de els webs dels Col·legis.
L’explotació de les dades s’ha realitzat durant l’any 2015 i es té
previst finalitzar l’explotació i publicar les dades l’any 2016.
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.

Conveni de Pràctiques Tutelades amb la Universitat d’Alcalà
de Henares.
Aquest 2015 s’ha signat un conveni de col·laboració amb la
Universitat d’Alcalà de Henares per possibilitar que alumnes
de la Facultat de Farmàcia d’aquesta Universitat puguin fer
l’assignatura d’estades en pràctiques tutelades en una farmàcia
de Catalunya. Convenis amb el mateix objectiu també s’ha signat anteriorment amb la Universitat de Granada, la Universitat
de la Laguna i la Universitat de Santiago de Compostela.
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Manifest de defensa del model sanitari públic.
El Consell va acordar la seva adhesió al Manifest en defensa del
sistema sanitari públic català, impulsat per La Unió d’Hospitals,
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Societat Catalana
de Gestió Sanitària. Aquesta iniciativa també ha comptat amb
l’adhesió de l’Institut Català de la Salut, corporacions professionals (Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Consell
de Col·legis d’Infermeres i d’Infermers de Catalunya), entitats
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Federació
de Municipis de Catalunya), entitats científiques (Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears),
Universitat (Consell interuniversitari de Catalunya), entitats
d’usuaris i pacients (Fòrum Català de Pacients, Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació) i la indústria (Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària i
Farmaindustria).

4.5. Participació
institucional

Representació del Consell en comissions
i grups de treball amb l’administració i en
patronats d’institucions farmacèutiques
Durant aquest any 2015, s’han realitzar un total de 122 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
Fernando Espí
Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla
Fernando Espí
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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

de

l’annex

d’absorbents

Comissió de farmacovigilància
Francisca Aranzana
Núria Casamitjana
Núria Bou
Gemma Galofré
Jaumina Casanovas
Pilar Rius

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta
electrònica
Francesc Pla
Fernando Espí

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

A banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de treball específics i/o puntuals per tractar altres aspectes concrets.
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
Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
Jordi Comabella
Ramon Bonet
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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)
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
Palmira Jolonch
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 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 de les Professions Sanitàries
Jordi de Dalmases
Josep Aiguabella (suplent)
Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya
Jordi de Dalmases
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Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada
Cristina Rodriguez
M.Pilar Gascón
Marta Riera
Lluís Escudé
Grup de treball sobre l’atenció i prevenció de la cronicitat
des de la farmàcia comunitària
M. Pilar Gascón
Rafel Guayta-Escolies
Àngels Dronda
Ortopèdia
Montserrat Gironés
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor
sobre la salut (POCS)
Rafel Guayta-Escolies
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell
locomotor
M. Pilar Gascón
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Jordi de Dalmases
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Consell de Salut de Catalunya
Jordi de Dalmases
M. Pilar Gascón

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
Comissió de seguiment SEFAC-Consell
M. Pilar Gascón (cofb-ccfc)
Rafel Guayta-Escolies (ccfc)
Fundació Pharmaceutical Care
Josep Brunsó
Fundació Concòrdia Farmacèutica
Jaume Casas
Andreu Suriol
Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
M.Pilar Gascón
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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
Infarma 2015, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Barcelona, del 24 al 26 de març). Participació de membres del
Consell en diverses taules rodones. Presentació del pòster
Valoración de la participación y satisfacción de la farmacia
en la campaña L’Arbre dels Petits Valents.
Jornada sobre la incidència de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern. Organitzada per la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
(Barcelona, 28 d’abril).
Jornada psoriasis. Organitzada pel Departament de Salut i
Acció Psoriasis. (Barcelona, 19 de maig).
Desayunos socio-sanitarios de Europa Press. Conferència
del Ministre de Sanitat, Alfonso Alonso (Madrid 15 de juny).
XXI Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
“El pacient protagonista de la seva història” (Barcelona, 16
de juny).
IX Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Organitzat per la Fundación Pharmaceutical Care (Toledo, 15-17
d’octubre). Participació de la senyora M.Pilar Gascón, com
a ponent en la Taula rodona sobre remuneració dels serveis
professionals farmacèutics. Presentació dels pòsters: a)
Plataforma tecnològica para la gestión compartida de processos. Un elemento estructural clave en la planificación
estratègica; b) Presencia de la farmacia y los Servicios profesionales en el plan de salutd de Catalunya; y c) Programa
de Educación Sanitaria a personas mayores sobre el buen
uso de los medicaemtnos en Catalunya (PESGG). Nueva
etapa 2014, seleccionat com a comunicació oral.
IX Congreso de Farmacéuticos de Castilla-León. Organitzat
pel Consejo de Colegios Farmacéuticos de Castilla-León
(Burgos 21-23 d’octubre). Participació del senyor Guayta
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III Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya
“Compartir per avançar” (Barcelona, 22 d’octubre).
XII Jornades d’Història de la Farmàcia. Organitzades per
la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (Barcelona,
27-29 de novembre).
3era Jornada teorico-pràctica sobre la millora de
l’adherència als tractaments. Organitzada pel servei de farmàcia de l’Hospital Clínic. Participació de la senyora Gascón (Barcelona, 17 de desembre).
V Jornada Pla de Salut, organitzada pel Departament de
Salut (Sitges, 27 de novembre).
XIII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medicaments (Barcelona, 10 de desembre).

4.6. Normativa
legal
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com a ponent de la taula rodona investigació i serveis: nou
horitzó en farmàcia comunitària i del senyor de Dalmases a
la taula debat sobre les claus per a una farmàcia professional i sostenible.

Normativa en tràmit d’audiència pública
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que,
de conformitat amb el que preveuen diversos articles de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de de Catalunya, s’envien 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.
A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2015, 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) (gener 2015).
Projecte decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya (febrer 2015).
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) (març 2015).
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Proposta d’ordre de terminis de referència per l’accessibilitat
a les prestacions sanitàries a càrrec del Servei Català de la
Salut (març 2015).
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza la relació
d’intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini
màxim d’accés (març 2015).
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la dissolució de Gestió de Serveis Sanitaris i la constitució del Consorci Sistema Integral de Salut de Lleida (SIS Lleida) i se n’aproven
els Estatuts (abril 2015).
Projecte de decret pel qual es crea i es regula el Registre
de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del
seu sector públic (abril 2015). Presentació d’al·legacions
per part del Consell.
Projecte de decret pel qual es crea la Xarxa de Vigilància
Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de
malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics (maig
2015).
Proposta d’acord pel qual s’autoritza la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se n’aproven els
Estatuts (maig 2015).
Proposta d’ordre per la qual es regula el contingut i el model de targeta sanitària individual a Catalunya (setembre
2015).
Projecte de decret pel qual es pròrroga el termini establert
en la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de
14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT) (setembre 2015).
Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc
Taulí de Sabadell (novembre 2015).
Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari de l’Anoia (novembre 2015).
Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l’Alt Penedès , l’Anoia i el Garraf (novembre 2015).
Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme (novembre 2015).
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Informes de l’assessoria jurídica
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i
revisat diversos documents relatius a:
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració pública o com a conseqüència de polítiques que afecten al
sector farmacèutic. Per exemple:
Informe sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 19 de
desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de Catalunya;
Elaboració del Codi de conducte pels alts càrrecs del
Consell;
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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) (desembre
2015).

Nota relativa a la implantació de la factura electrònica pel servei d’atenció farmacèutica als usuaris del
CatSalut;
Informe sobre la Directiva 2015/720 del Parlament
Europeu i del Consell de 29 d‘abril de 2015, per mitjà de la qual es modifica la Directiva 94/62/CE pel
que respecta a la reducció del consum de bosses de
plàstic lleugeres i aclarir si a partir del 2016 seria obligatori que els establiments comercials cobressin per
les bosses de plàstic entregades i de quina manera
aquesta normativa podria afectar a les farmàcies.
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 2015, aquesta Taula Lletrada s’ha centrat en l’afectació de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés
a la informació pública i bon govern, sobre els Col·legis Professionals.
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Finalment, cal esmentar la contractació dels serveis de l’advocat
Juan Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, per a la defensa del Consell en el procediment sancionador obert per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) incoat
contra el Consell aquest 2015 pel presumpte incompliment de
les seves obligacions en matèria de numeració i portabilitat referits al projecte TicFarma. Aquest mateix expedient també es
va obrir a altres empreses-organitzacions per aquests mateixos
motius.

Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics.
Seguiment recursos jurídics
Estat de situació de les dues reclamacions d’interessos de
demora de les factures de la prestació farmacèutica a càrrec
del CatSalut, de les quals en porta la direcció lletrada el bufet
Tornos, assessors jurídics del Consell:
a)

Primera reclamació (factures d’agost del 2011 a octubre 2012): Aquesta reclamació segueix la seva tramitació davant del Jutjat contenciós-adminsitratiu núm
5 de Barcelona. A finals del 2015 ambdues parts han
presentat l’escrit de conclusions i s’està a l’espera de
dictar sentència.

b)

Segona reclamació (factures de gener a abril i de setembre a desembre de 2013 i de gener a març de
2014): en data 27 d’octubre el Jutjat Contenciós-administratiu núm 15 de Barcelona va dictar sentència
sobre aquesta segona reclamació favorable als interessos dels farmacèutics. No obstant això, s’ha hagut
de recalcular els interessos de demora de la factura
dels mesos de gener i febrer a l’interès estimat pel
jutge del 4%, quan en la reclamació s’havien calculat d’acord amb la Llei 3/2004 de morositat. Aquest
fet ha endarrerit l’inici dels tràmits de l’execució de la
sentència per obligar a l’Administració que aboni la
quantitat que resulti, que en tot cas es farà efectiva
l’any 2016.

L’any 2014, el Tribunal Suprem va admetre 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
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Altres aspectes jurídics
A nivell de Taula lletrada, s’ha analitzat la implicació de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de la transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre els Col·legis Professionals
per discernir quins apartats els són d’aplicació i les adaptacions
a fer.
Per altra banda, la publicació del 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, ha permès que farmàcies amb viabilitat econòmica
compromesa que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a l’aplicació de l’esmentat factor corrector amb
caràcter retroactiu des de l’any 2012. De fet, durant l’any 2015
es va regularitzar els imports corresponents a l’any 2012, 2013 i
2014. El nombre de farmàcies afectades va ser de 26 per a l’any
2012 (9 a Barcelona, 2 a Girona, 8 a Lleida i 7 a Tarragona), de
36 pel 2013 (10 a Barcelona, 3 a Girona, 13 a Lleida i 10 a Tarragona) i de 39 pel 2014 (10 a Barcelona, 2 a Girona, 17 a Lleida i
10 a Tarragona).
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una plaça en el cos de Titulars Superiors en Salut Pública.
Arran d’aquesta Sentència, el Departament de Salut va publicar en el DOGC de 7 de setembre de 2015, una convocatòria de concurs de places per a veterinaris, però aquests la
van impugnar per no estar d’acord ni amb la data ni amb la
convocatòria en sí. Davant d’aquesta situació, el Consell va
acordar personar-se, a través del Col·legi de Girona, amb un
recurs de reposició contra la impugnació del col·lectiu veterinari a la data i a la convocatòria de places.

Pel que fa a l’aplicació corresponent a l’any 2015, la presentació de la sol·licitud i documentació acreditativa s’ha fet durant
el mes de juny d’aquest any, però l’import resultant es calcula
quan ja es disposa de la facturació amb càrrec al SNS dels 12
mesos de l’any. En el cas del CatSalut, s’ha incorporat aquest
import a la factura de gener de de 2016. En total hi hagut 51 farmàcies que compleixen els requisits per a l’aplicació de l’índex
corrector per a l’any 2015 (13 a Barcelona, 6 a Girona, 19 a Lleida i 13 a Tarragona).
També cal ressaltar que aquest 2015 s’han mantingut converses
amb els organismes competents per resoldre la problemàtica de
la fiscalitat a aplicar a les farmàcies constituïdes com a SCP (Societat Civil Particular). Finalment, s’ha concretat amb l’Agència
Tributària que les SCP s’han de constituir com a CB (Comunitats de Béns). Des dels Col·legis es va informar a les farmàcies
afectades del procediment a seguir per fer efectiu aquest canvi.
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4.7. Reconeixement

Aquest 2015 ha tingut lloc la tercera 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.
El Premi d’enguany es va concedir al senyor Antonio Torres,
president de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), en reconeixement a la seva gran contribució,
des de la Federació Empresarial que presideix, a la potenciació
del prestigi professional dels farmacèutics, a través de projectes com “La farmàcia, el cor del barri” o “Frena el sol, frena el
lupus”, que són exemples clars de la seva trajectòria.
En el seu discurs d’agraïment, el senyor Torres va expressar la
seva satisfacció pel reconeixement a la seva tasca com a president de FEFAC i va agrair “el treball i col·laboració de persones i
entitats que han cregut en la Federació i han treballat conjuntament quan els projectes estaven només sobre un paper”. També
va destacar “la importància d’explicar a la societat l’aportació
del sector i transmetre que la farmàcia és part de la solució per
al sistema sanitari i per al ciutadà, que és el centre de totes les
decisions de l’àmbit sanitari”.
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del
curs acadèmic 2016.

El senyor Antoni Torres, en un moment del seu discurs.
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El senyor Antoni Torres rep el premi de mans del Dr. Josep Maria Ventura,
president de la RAFC.
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5. Tecnologia
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”

56

Durant el 2015, el Departament d’eProjectes del Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC d’ara cap endavant), ha dut a terme les següents tasques lligades als següents
projectes tecnològics:
SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica):
El conjunt d’infraestructures (servidors i aplicacions), que
connecten les 3.200 OFs de Catalunya amb els Sistemes
d’Informació del CatSalut, i que els permet accedir al servei
de recepta electrònica a través dels seus Programes de Gestió
(PGOF d’ara cap endavant), es coneix com SIFARE (Sistema
d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica).
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
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5.1. SIFARE

Al Març del 2015 va finalitzar el desplegament de la nova
API 5.0.0 de recepta electrònica, que els PGOFs varen començar a desplegar al Setembre del 2014. Aquesta API incloïa les següents funcionalitats:
Dispensació de prescripció no finançada.
Tarifació de les Fórmules Magistrals des del propi
PGOF, amb els següents avantatges:
–

–

–
–

–

Un sistema únic, una única manera de treballar
per totes les OFs (abans cada OF treballava amb
el Sistema que el seu COF li proporcionava).
Fonamentada en la PFC (Catàleg de Productes Farmacèutics de CatSalut), i en el concert
CatSalut-CCFC.
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.

2.

Totes les dispensacions de Fórmules Magistrals que arriben al fitxer RAF de facturació de CatSalut tindran la seva composició.
El preu de facturació de la dispensació es
pot obtenir a partir de la composició de la
Fórmula Magistral.
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La necessitat del Departament de Salut d’identificar als pacients d’altres Comunitats Autònomes, a la dispensació de
les receptes paper, va fer que des del CCFC es prioritzessin les següents línies de treball:
1.

2.

Fer un petit canvi, immediat, al desplegament de
l’API 5.0.0, que permetés a les OFs informar de
l’identificador (CIP, CIP-AUT, CIP-SNS) dels pacients
d’altres Comunitats, a les seves dispensacions de
receptes paper. L’inconvenient d’aquesta primera solució era que aquesta informació, introduïda per les OFs, no es validava contra cap Sistema
d’Informació.
Desenvolupar una nova API (5.5.0), més petita, de
ràpid desplegament, que validés aquest identificador
contra els Sistemes d’Informació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) i que, a
més a més, aquestes Sistemes retornessin l’indicador
(TSI) del pacient.

Un cop implementada la primera solució, al Febrer del
2015, es va començar a treballar en la segona, endarrerint
la propera API (6.0.0) que tenia prevista fer el CCFC, amb
la incorporació dels Llibres electrònics receptari i de comptabilitat d’estupefaents. Aquesta nova API 5.5.0 incloïa,
a més a més, una millora al Servei de missatgeria entre
professionals, per la qual, si un pacient (o alguna de les
seves prescripcions), tenia un missatge assignat, l’OF el
podia llegir al moment de consultar el seu Pla de Medicació. L’API 5.5.0 també incloïa uns indicadors per informar
a les OFs si els pacients de Catalunya estaven al Registre
D’Alzheimer o al Registre d’HFH.
Aquesta API 5.5.0 es va començar a desplegar, per part
dels PGOFs, al Juliol del 2015, principalment a aquelles OFs ubicades a zones d’estiueig, amb més pacients
d’altres Comunitats Autònomes. Des del primer moment
es varen identificar els següents problemes:
Trobar l’identificador dels pacients a les seves targetes sanitàries (si les portaven damunt), no era tasca
senzilla per les OFs. De fet, alguns targetes sanitàries
d’altres Comunitats no portaven l’identificador exigit
pels Sistemes d’Informació del MSSSI (per exemple,
algunes targetes d’Andalusia).
En alguns casos, a l’identificador del pacient trobat
a la seva targeta, se li havia de treure algun dígit, per
tal que els Sistemes d’Informació del MSSSI trobessin les dades del pacient (com per exemple, amb pacients del País Valencià o del País Basc).
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Per tots aquests casos, on els Sistemes d’Informació del
MSSSI no trobaven les dades dels pacients, es va proposar la dispensació amb codi d’urgència (9URG000000000),
com a eina de dispensació en contingència pels pacients
d’altres Comunitats.
Per tal de solucionar tots aquests problemes, des del CCFC
es va proposar millorar la dispensació a pacients d’altres
Comunitats Autònomes, fent servir el NIF com a identificador d’aquests pacients davant els Sistemes d’Informació
del MSSSI. El NIF és quelcom que tothom porta damunt,
amb un identificador únic senzill de cercar, i que identifica
unívocament a una persona.
Es va començar a treballar amb el CatSalut i els PGOFs
per desenvolupar aquesta solució, de cara al seu desplegament al 2016.
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En molts dels casos, tot i trobar l’identificador suposadament correcte del pacient, els Sistemes
d’Informació del MSSSI responien que no trobaven
les dades del pacient.

Durant el 2015 s’ha començat a dissenyar la nova plataforma de servidors que donaran suport a la recepta
electrònica, i al nou Portal de Serveis. La plataforma actual es va muntar al 2009, i consta de 7 servidors, els
quals connecten les 3.200 OFs de Catalunya amb els
Sistemes d’Informació del CatSalut, rebent fins a 70 peticions per segon, en períodes de màxima activitat (de
11:00 a 13:00 del matí). La nova plataforma, a muntar
al 2016, constarà exclusivament de dos servidors, però
tres vegades més potents que els servidors actuals, donant més prestacions amb un menor nombre de servidors.
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 SIFARE, i l’evolució i manteniment de
les aplicacions de recepta electrònica, així com de la WEB
d’administració de SIFARE.
Suport de nivell 3 a les incidències de recepta electrònica
de les OFs o dels PGOFs, que no poden ser resoltes pels
nivells 1 i 2 del CGO, i escalat als diferents proveïdors, o al
CatSalut si escau.
Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de
Recepta Electrònica.
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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
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):
La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XCCFC d’ara cap endavant) connecta, des del 2006, les 3.200
OFs de Catalunya amb SIFARE (i SIFARE amb els Sistemes
d’Informació del CatSalut), per tal d’accedir al servei de recepta
electrònica. XCCFC és una xarxa privada i segura, similar a la
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Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Després de dos anys de treball amb Telefónica, per tractar
d’obtenir les millors condicions per les OFs pel que fa a la
XCCFC, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
va prendre la decisió, al 2015, d’obrir la possibilitat de gestió de la XCCFC a altres proveïdors de telecomunicacions,
com ara BT i Vodafone.
Durant tot el 2015 s’està treballant amb Telefónica, Vodafone, i BT, de cara a tancar les condiciones més favorables
per les OFs pel que fa a la XCCFC, i començar la seva
migració al 2016.
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utilitzada per les entitats bancàries, donat que per ella circulen
les dades de salut dels pacients. XCCFC és l’eina que permet
a les OFs treballar en xarxa, i rebre altres serveis al marge de la
recepta electrònica amb avantatges més profitoses, com ara els
serveis de TicFarma (serveis de telefonia fixa, mòbil, i dades), o
els serveis oferts pel nou Portal de Serveis.

Seguiment del nou Servei de Sortida Segura a Internet per
les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal de
detectar incidències proactivament, i 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 VPN-IP de Telefónica, enlloc del servei NETLAN actual. Aquest nou servei
és compatible amb més tecnologies d’accés que l’ADSL
i XDSI del NETLAN, permetent accessos a la Xarxa amb
FTTH, 3G, o ADSL amb menys prerequisits que l’ADSL
NETLAN. Aquest pilotatge es va començar a posar en marxa amb aquelles OFs que pitjor connectivitat tenien, sent
l’objectiu treure conclusions i punts de millora de cara a la
planificació de la posada en marxa del servei per totes les
OFs de Catalunya.
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 poden ser resoltes pels nivells 1 i 2 del 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.
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5.3. CGO

CGO (Centre de gestió d’operacions):
El Centre de Gestió d’Operacions (CGO d’ara cap endavant)
proporciona el servei d’atenció a l’usuari (CAU) pels casos de
dubtes o incidències per part de les OFs amb algun dels projectes liderats pel CCFC, així com la monitorització de la XCCFC,
entre d’altres serveis.
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
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 als serveis.
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
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),
dona una visió global de totes les Infraestructures del Servei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics
del CCFC.
Generació, revisió, i comprovació de les factures als COFs
pels costos de la XCCFC de les seves OFs.
Seguiment amb el CGO i Telefónica dels SLAs (acords de
nivell de servei) de la XCCFC, i càlcul anual de les devolucions a les OFs per l’incompliment d’aquests SLAs.

5.4. TicFarma

Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor Afegit,
per les Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma).
Sota el paraigües de TicFarma, i gràcies a la força que proporciona la Xarxa d’OFs de Catalunya, el CCFC ofereix, des del
2011, serveis de telefonia fixa, telefonia mòbil, i accessos a Internet, amb unes condicions molt avantatjoses per les OFs de
Catalunya.
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:

62

Durant el 2015, el CCFC ha continuat negociant amb Telefónica i Vodafone, el nou contracte de serveis TicFarma,
que oferissin a les OFs les millors condicions del mercat en
telefonia mòbil, fixa, i serveis de dades, de cara a la seva
implantació al 2016.
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.
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A principis del 2015, el CCFC proporcionava els serveis
de TicFarma a 956 OFs (amb un total de 1.266 línies fixes
i ADSLs, i 2.231 línies mòbils). A la fi del 2015, els serveis
s’oferien a 967 OFs (amb un total de 2.222 línies fixes i
ADSLs, i 2.314 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 Nacional del Mercat de Valors
(CNMV) de les despeses associades als Serveis.
Seguiment i control del procés de refacturació dels serveis
TicFarma als COFs i OFs.

5.5. Sistemes 		
d’Informació
interns

Portal de Serveis
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al
2013 un procés de reorganització i optimització dels seus processos, amb objectius d’estalvi econòmic, millora de la qualitat
dels serveis, i alineament amb el nou Model de Farmàcia Comunitària. Al conjunt de Sistemes, Processos, i Serveis, suportats
sobre noves infraestructures, que conformen aquest nou Model de Serveis del CCFC, se li va anomenar SIFADATA (Sistema
d’Informació de Gestió de les Dades), sent el nou Portal de Serveis el seu eix vertebral, i la porta d’accés per les OFs als nous
serveis oferts pel CCFC (servei de recepta electrònica, serveis
professionals, i serveis tecnològics – TicFarma).
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
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Redisseny, per part del nou proveïdor (Oracle OCS) de
l’anterior arquitectura del Portal de Serveis que es va començar al 2013 amb l’anterior proveïdor (HP).
Explicació al nou proveïdor, per part del CCFC, de tot el
detall funcional que ha d’incorporar el nou Portal de Serveis, tant pel que fa al servei de recepta electrònica (gestió
d’usuaris, i llistats), com pel que fa a la gestió electrònica
del Programa de Manteniment amb Metadona (PMM), com
pel que fa als serveis tecnològics (TicFarma).
Desenvolupament de tots aquests aspectes funcionals, i
testeig per part del CCFC, abans de la posada en producció.
Al Juny del 2015 es va fer la formació als 6 farmacèutics
components del GT-PMM (Grup de Treball PMM), i se’ls va
obrir el servei només per ells. Aquest cop sí, la posada en
producció va ser tot un èxit.
Al Novembre del 2015 es va fer la formació als usuaris dels
COFs, al respecte dels serveis de recepta electrònica inclosos al Portal (gestió d’usuaris, gestió d’ofs, llistats de
dispensació, facturació a càrrec del CatSalut, Business Intelligence), i se’ls va obrir aquests serveis només per ells.
Al Desembre del 2015 es varen començar a planificar les
formacions a la resta de farmacèutics que estaven dins del
PMM (155 OFs), de cara a la seva incorporació al Portal a
partir del 2016.
La posada en marxa del Portal de Serveis per tota la resta
d’OFs, amb tota la resta de funcionalitats, es va planificar
pel 2016.

5.6. 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. 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.
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
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Al marge de l’endarreriment, al 2015 s’ha anat revisant el
disseny fet al 2014.

5.7. Facturació
Electrònica
a càrrec del
CatSalut.

L’objectiu d’aquest projecte és la transformació del procés actual de facturació a càrrec del CatSalut, en un nou procés més
òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, més econòmic, més
segur, centralitzat, 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.
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Aquest projecte, que havia de començar al 2014, es va
endarrerir al 2015 donat que l’API (5.0.0) d’aquell any ja
portava molta feina (tarifació de FM, i adaptació a la prescripció no finançada) pels Programes de Gestió de les OFs.
Ara, al 2015, aquest projecte s’ha tornat a endarrerir degut
a la necessitat, per part del Departament de Salut, de desenvolupar i implantar una nova API (5.5.0), que incorporés
la dispensació de receptes paper a pacients d’altres Comunitats Autònomes a través dels Sistemes d’Informació
del MSSSI.

Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Reunions de treball amb CatSalut per definir el nou procés de facturació electrònica, fonamentat en transaccions
electròniques i signatura electrònica.
Desenvolupament al Portal de Serveis de la funcionalitat
que permetrà als COFs generar cada mes el fitxer RAF de
facturació a càrrec del CatSalut, així com els XML de facturació electrònica.
Formació als COFs d’aquesta funcionalitat, i posada en
marxa per aquells COFs que la vulguin fer servir.

5.8. 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
on el marc legal els hi permeti), 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 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Validació que les dades mostrades a l’eina de Business
Intelligence quadren amb les dades registrades a les bases
de dades originals (SIFARE).
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Estabilització de l’eina que replica aquestes dades, entre
l’origen (SIFARE) i el destí (SIFADATA).
Desenvolupament al Portal de Serveis de l’accés a l’eina
de Business Intelligence, pels usuaris dels COFs
Desenvolupament de la nova àrea d’explotació, dins de
l’eina de Business Intelligence, associada a l’explotació de
les dades associades a la facturació a càrrec del CatSalut. Un cop des del Portal de Serveis els COFs executin
els processos de facturació a la fi de cada mes, els COFs
podran generar quadres de comandament amb el resultat
d’aquestes processos, per tal de fer un seguiment i possibles estudis de les dades de la facturació de les OFs a
càrrec del CatSalut.
Formació als COFs de les dos àrees d’explotació creades
dins de l’eina de Business Intelligence (àrea de dispensació, i àrea de facturació), i posada en marxa d’aquesta eina
pels usuaris dels COFs.

5.9. SIFARE i
SIFADATA

Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE
i SIFADATA
Tots els serveis que envolten al nou Portal de Serveis (gestió
d’usuaris de recepta electrònica, llistat de dispensacions de
recepta electrònica, gestió electrònica de PMM, gestió dels
serveis TicFarma, facturació a càrrec del CatSalut, Business
Intelligence, etc.) es sustenten sobre una nova infraestructura
del CCFC, creada al 2013, la qual es troba integrada dins de
la infraestructura del servei de recepta electrònica existent des
del 2005. És una arquitectura complexa, multidisciplinar, i multiproveïdor, que requereix d’una molt bona gestió tecnològica
per part del CCFC, per garantir la qualitat dels serveis que proporciona als seus usuaris (COFs, OF, PGOFs, CatSalut, Departament de Salut).
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Disseny de la nova plataforma de servidors que sustentarà
el servei de recepta electrònica i el nou Portal de Serveis.
La plataforma actual, muntada al 2010, consta d’un total
de 7 servidors (per l’entorn de producció), i 2 (per l’entorn
de preproducció). La nova plataforma, fonamentada en
servidors tres cops més potents que els actuals, constarà
d’únicament dos servidors, amb virtualització, amb la conseqüent reducció d’energia i costos. Aquest projecte, liderat pel CCFC, on participen Oracle, Boot Systems, i HP,
consisteix en fer una reenginyeria dels sistemes actuals, i
un procés de transformació per convertir els 7+2 servidors
físics en les corresponents zones virtualitzades. S’espera
posar en producció aquesta nova plataforma a partir del
2016.
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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.
Seguiment dels serveis d’Oracle Platinum, els quals, de
manera proactiva, monitoritzen en remot tots els elements
(hardware i software) de la plataforma de SIFADATA, per
tractar d’evitar possibles incidències i, cas de que aquestes apareguin, resoldre-les dins d’uns terminis establerts.
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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.

Reunions setmanals de seguiment amb tots dos grups,
cada Divendres, i reunions mensuals de seguiment presencial al CCFC, l’últim Divendres de cada mes.

5.10.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 (SIFARE), les infraestructures de SIFADATA podrien 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 del 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 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Seguiment i estabilització del producte Oracle GoldenGate, responsable de fer aquesta rèplica de dades en temps
real, així com dels procediments que l’envolten (procés
d’alta disponibilitat, procés de monitorització i alertes automàtiques, procés de reinstanciació).
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Continuació del projecte de possible connexió dels servidors frontals de SIFARE contra la base de dades de SIFADATA, cas de caiguda de la base de dades de SIFARE a la
qual aquests servidors estan connectats.
Continuació del 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).

5.11.Sistemes
d’Informació
interns

Al marge de tots els projectes tecnològics lligats a serveis a
COFs, OFs, PGOFs, CatSalut, i Departament de Salut, que hem
detallat als anteriors punts, des del Departament d’eProjectes del
CCFC també es gestionen i implanten els sistemes d’informació
interns necessaris per la feina diària de la plantilla del CCFC, o
dels seus Consellers.
Durant el 2015 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquests projectes:
Evolució, manteniment, i suport del projecte eConsell, consistent en dotar als Membres del Consell de les infraestructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i aplicacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment
de la productivitat.
Manteniment de les infraestructures internes del CCFC
(servidors, comunicacions, correus, dominis, WEB pública
del CCFC, telefonia, etc.), i suport tecnològic als treballadors del CCFC.
Disseny del Projecte de Reorganització interna del Departament d’eProjectes, de cara a la internalització dels serveis de desenvolupament d’aplicacions. Tal i com es pot
veure als punts anteriors, els membres del Departament
d’eProjectes tenen una alta dedicació a la gestió funcional d’aplicacions. Des del 2005, tot el desenvolupament
d’aquestes aplicacions està externalitzat a diferents empreses (HP, AvantTIC, Oracle). Amb l’objectiu de millorar
la qualitat d’aquestes aplicacions, d’obtenir un major rendiment, control i agilitat dels desenvolupaments, de reduir costos, i de tenir una major flexibilitat a l’hora d’afegir
possibles recursos humans, al 2015 s’ha dissenyat aquest
procés de reorganització del Departament d’eProjectes, de
cara a la seva execució durant el 2016.
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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.
Pel que fa a la campanya l’Arbre dels petits valents, duta a terme l’any passat, enguany s’ha realitzat una actuació complementària per conèixer el grau de satisfacció dels farmacèutics
en aquesta campanya i la conveniència de fer col·laboracions
similars.

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,
que es va inaugurar el juny del 2015. 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. En la
campanya van participar 2.961 farmàcies (95% de les farmàcies
catalanes), es van vendre 129.880 caixetes i es van recaptar
324.700 €.
Un cop acabada la Campanya, es va dissenyar una enquesta
anònima per estimar el grau de satisfacció dels farmacèutics
participants, amb la finalitat de valorar posteriorment la conveniència de realitzar actuacions similars.
L’enquesta es va realitzar durant un mes mitjançant la plataforma on line “Encuesta fácil”, i va ser accessible a través dels
webs dels quatre Col·legis.
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A continuació, es mostra el pòster on es detallen els resultats
obtinguts.
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L’enquesta va ser contestada per 275 farmacèutics. El 93,8%
dels farmacèutics valoren positivament o molt positivament la
seva participació en el campanya i el 97% estarien disposats a
participar en una nova campanya d’aquest tipus. Així mateix,
també es considera positiu donar continuïtat des dels Col·legis
Professionals a aquests tipus d’iniciatives emmarcades en activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
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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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El Consell en els mitjans
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8. Tancament

Pressupost
2015

Pressupost
any 2015 (EUR)

Realitat
any 2015 (EUR)

diferència
any 2015 (EUR)

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

567.410,70
447.402,00
48.628,00
27.467,70
43.913,00

16.094,70
9.882,00
4.060,00
503,70
1.649,00

16.250,00
5.000,00
11.250,00

16.250,00
5.000,00
11.250,00

400,00
400,00

54,04
54,04

160.383,45
25.733,45
134.650,00

160.383,45
25.733,45
134.650,00

15.490,51
15.490,51

15.490,51
15.490,51

712.099,45

759.588,70

PLA SOSTENIBILITAT SISTEMA R.E.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

646.137,48
467.099,70
70.629,58
40.037,12
68.371,08

646.137,48
467.099,70
70.629,58
40.037,12
68.371,08

SERVEI REFACTURACIÓ CAU
Barcelona
Girona
LLeida
Tarragona

412.000,00
297.839,21
45.035,91
25.529,08
43.595,81

412.000,00
297.839,21
45.035,91
25.529,08
43.595,81

1.141.303,97
842.670,49
496.142,75
-197.509,27

1.389.399,61
968.932,28
634.657,33
-214.190,00

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
Quotes Barcelona
Quotes Girona
Quotes Lleida
Quotes Tarragona
ALTRES INGRESSOS
Programa PESGG
Patrocini Almirall - Guia Dermo
INGRESSOS FINANCERS
Interessos c/c Administració
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS
Recl. interessos de demora (2013)
Recl. interessos de demora (complerta 2013)
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.
Ingressos Exepcionals
TOTAL INGRESSOS

-345,96
-345,96
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Ingressos 2015

47.489,25

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

SERVEIS TICFARMA
Telefonia Fixa i ADSL
Telefonia Mòbil
Subvenció a la Xarxa

248.095,64
126.261,79
138.514,58
-16.680,73
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Ingressos 2015 (continuació)
Pressupost
any 2014 (EUR)

Realitat
any 2014 (EUR)

diferència
any 2014 (EUR)

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
Annex AIU’s clàusula 3.7 (AIU 18/03/15)
(nov i des 2014)
Annex AIU’s clàusula 3.7 (AIU 18/03/15)
(gener-des 2015)
Acord CatSalut utilització Nov.Tecno.
I altres AIU

4.556.000,00
-

5.353.664,46
684.061,96

797.664,46
684.061,96

4.056.000,00

4.169.602,50

113.602,50

500.000,00

500.000,00

-

TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.

6.755.441,45

7.801.201,55

1.045.760,10

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA
Connexió OF
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF

2.727.372,00
3.271.658,65
2.688.000,00
3.271.658,65
39.372,00		

544.286,65
-

TOTAL INGRÉS XARXA DE COMUNICACIONS

2.727.372,00

3.271.658,65

544.286,65

10.475.506,77

13.140.410,62

2.664.903,85

XARXA DE COMUNICACIONS

TOTAL INGRESSOS CONSELL

Pressupost
any 2015 (EUR)

Realitat
diferència
any 2015 (EUR) any 2015 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
165.535,80
19.003,56
40.857,48
14.174,76
73.500,00
18.000,00

151.330,83
19.003,56
40.857,48
14.174,76
64.051,17
13.243,86

-14.204,97
0,00
0,00
0,00
-9.448,83
-4.756,14

COMISSIONS TÈCNIQUES
Dietes i Comissions

62.000,00
62.000,00

45.159,35
45.159,35

-16.840,65
-16.840,65

MANTENIMENT LOCAL
Reparacions i conservació
Servei de Neteja
Manteniment Sistema Seguretat
Assegurança
Llum
Escala
Aigua

10.117,08
950,00
2.950,00
640,00
585,84
3.100,00
1.491,24
400,00

15.154,24
5.497,24
2.915,29
596,81
611,18
3.568,62
1.557,72
407,38

5.037,16
4.547,24
-34,71
-43,19
25,34
468,62
66,48
7,38

SERVEIS PROFESSIONALS
199.133,45
Advocats i Assessories
38.000,00
Reclamació interessos de demora ( 2013)
25.733,45
Reclamació interessos de demora complerta (2013)134.650,00
SP Activa (Riscos Laborals)
750,00

206.922,25
45.793,58
25.733,45
134.650,00
745,22

7.788,80
7.793,58
0,00
0,00
-4,78

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
15.450,00
Comunicació i Publicacions
15.450,00
Campanya impagaments OCT.15		
Campanya Tabac 2015		
Programa PESGG

12.523,70
9.296,62
6.447,00
3.887,03
918,00

-2.926,30
-6.153,38
6.447,00
3.887,03
918,00

DESPESES ADMINISTRATIVES
14.652,00
Fotocòpies
1.500,00
Material d’Oficina
1.400,00
Material Informàtic
1.400,00
Distribució Postal
40,00
Missatgers
6.500,00
Programes Informàtics
1.300,00
Serveis bancaris
12,00
Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis) 2.500,00

12.614,02
1.768,59
503,63
871,84
57,12
6.683,42
659,00
12,95
2.057,47

-2.037,98
268,59
-896,37
-528,16
17,12
183,42
-641,00
0,95
-442,53

JUNTA DEL CONSELL
Assignació President Consell
Assignació Secretària Consell
Assignació dedicació Projecte R.E.
Reunions juntes del Consell
Atencions corporatives
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Despeses i inversions 2015
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Despeses i inversions 2015 (continuació)
Pressupost
any 2015 (EUR)
416.647,31
340.133,16
68.000,00
8.514,15

413.709,35
334.951,11
67.138,74
11.619,50

-2.937,96
-5.182,05
-861,26
3.105,35

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica
Concòrdia Farmacèutica
Fundació Pharmaceutical
Reial Academia de Farmàcia
Conveni Abadia de Montserrat
Patronat Fundació ACMiCiB
Congrés Medicaments Orfés
i Malalties rares - Fundació Mehuer

18.690,12
4.100,00
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00
1.000,00

19.690,12
4.100,00
6.010,12
80,00
4.300,00
1.200,00
3.000,00
1.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

TRIBUTS
IBI
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals
IAE
Ajust IVA

15.779,71
2.510,00
270,00
2.999,71
10.000,00

16.229,42
2.681,10
257,52
2.999,71
10.291,09

449,71
171,10
-12,48
0,00
291,09

4.481,31
608,00
226,30
150,00

444,28
-2,72
268,70
-60,00
12,00
226,30

DESPESES PERSONAL
Despeses de Personal
Seguretat Social Empresa
Formació personal

DESPESES FINANCERES
Interessos préstec RE
Interessos pòlissa
Despeses Financeres c/c Admo
Despese Financeres La Caixa
Despeses Financeres Cc/c pòlissa

3.497,01

4.925,59
605,28
495,00
90,00
12,00
3.723,31

DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.

0,00

1.823,67

1.823,67

1.483.685,20

2.421.074,93

937.389,73

TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA
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Realitat
diferència
any 2015 (EUR) any 2015 (EUR)

Pressupost
any 2015 (EUR)

Realitat
any 2015 (EUR)

1.042.607,52
425.766,07
139.323,15
59.351,14
412.000,00
167,16
6.000,00

1.163.832,07
567.431,00
129.401,07
53.000,00
412.000,00
150,00
1.850,00

121.224,55
141.664,93
-9.922,08
-6.351,14
0,00
-17,16
-4.150,00

0,00
0,00

217.512,00
217.512,00

217.512,00
217.512,00

95.475,00
95.475,00

95.475,00
95.475,00

0,00

199.421,96
96.769,80

193.313,51
96.288,36

-6.108,45
-481,44

diferència
any 2015 (EUR)

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
HP
ORACLE (llicències)
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)
Sayós & Carrera (CAU)
Firma Profesional
Assessorament Legal
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
HP: Inversions projecte R.E. (Evolutius)
PROJECTE SIFADATA
Oracle (ACS)
PLATAFORMA SIFADATA
TELEFÓNICA: manteniment
(CPD, Administració, Explotació, Monitorització)
TELEFÓNICA: manteniment
(comunicacions HP - TELEFONICA)
TELEFONICA: servidor monitorització
ORACLE: manteniment (hardware)
ORACLE: manteniment (llicències)
Firma Profesional
Assessorament Legal

24.120,00

32.160,00
40.200,00
172,16
6.000,00

PROJECTE CARTERA DE SERVEIS
160.826,71
HP/TELEFONICA: manteniment
67.510,00
(CPD, Administració, Explotació, Monitorització Portal)
ORACLE: manteniment (hardware)
8.812,96
ORACLE: manteniment (llicències)
50.903,75
Manteniment PMM
20.160,00
Manteniment WEB SIFARE
13.440,00
Disseny Gràfic		
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-24.120,00
11.598,11
29.628,77
52.048,27
150,00
3.600,00

11.598,11
-2.531,23
11.848,27
-22,16
-2.400,00

116.409,28

-44.417,43
-67.510,00

2.280,00
49.539,28
48.500,00
10.500,00
5.590,00

-6.532,96
-1.364,47
28.340,00
-2.940,00
5.590,00
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Despeses i inversions 2015 (continuació)
Pressupost
any 2015 (EUR)

Realitat
diferència
any 2015 (EUR) any 2015 (EUR)

55.928,25
23.969,25
31.959,00

9.327,00

-46.601,25
-23.969,25
-22.632,00

PROJECTE BI
ORACLE: manteniment (llicències GG+BI)
ORACLE: manteniment (correctiu GG)
AVANTTIC: manteniment (Correctiu BI)
AVANTTIC: inversió (Evolutiu BI)

117.772,14
27.135,00
44.877,14
9.152,00
36.608,00

133.675,39
39.925,80
44.877,14
3.606,90
45.265,55

15.903,25
12.790,80
0,00
-5.545,10
8.657,55

TICFARMA
Telefonia Fixa i ADSL
Telefonia Mòbil
Sayós & Carrera TicFarma
Rappel 8%
Despeses CMT
MartekingRed: Campanyes Comercials
Assessorament Legal (Minuta Pérez Llorca ?)

942.258,74
453.170,27
408.482,71
126.801,00
-68.932,24
1.737,00
15.000,00
6.000,00

1.114.615,93
539.871,70
485.874,16
162.240,98
-82.059,67

8.688,76

172.357,19
86.701,43
77.391,45
35.439,98
-13.127,43
-1.737,00
-15.000,00
2.688,76

SUBVENCIONS ATORGADES
4.056.000,00
Subvenció Annex AIU clàusula 3.7		
(AIU 18/03/15). interessos endarreriment fra.nov-des 2014
Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7
4.056.000,00
(AIU 18/03/15) gener-des 2015

5.401.067,07
1.231.464,57

1.345.067,07
1.231.464,57

4.169.602,50

113.602,50

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.

8.445.227,25

1.774.936,93

PROJECTE FACTURACIÓ CATSALUT
HP: manteniment (Correctiu)
HP: Inversió (Evolutiu)

6.670.290,32

9.327,00

Pressupost
any 2015 (EUR)

Realitat
any 2015 (EUR)

diferència
any 2015 (EUR)

XARXA DE COMUNICACIONS
SERVEIS TELEFONIA
2.545.735,80
Connexió OF
2.419.200,00
Trucades fora Tarifa Plana O.F.
39.372,00
Servei d’Internet
81.163,80
Regularització previsió exercici 		
SLA’s Serveis Xarxa 2015		
Assessorament Legal
6.000,00

2.913.669,82
2.839.490,49
80.760,00

367.934,02
420.290,49
-39.372,00
-403,80

-11.230,67
4.650,00

-1.350,00

TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.

2.545.735,80

2.913.669,82

367.934,02

56.400,00

56.414,92

14,92

10.194.912,90

12.323.419,48

2.128.506,58

DIFE. INGRESSOS - DEPESES		

-490.970,58

DEVOLUCIÓ DE PRESTECS

TOTAL DESPESES CONSELL

TANCAMENT PRESSUPOST 2014 Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Despeses i inversions 2015 (continuació)

83

84
PRESENTACIÓ Memòria’15 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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

