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1. Aquest

any...

L’any 2016 s’ha seguit treballant en la consolidació
dels serveis professionals a la farmàcia comunitària,
d’acord amb la línia estratègica del Consell.
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L’any 2016 s’ha seguit treballant en la consolidació dels serveis
professionals a la farmàcia comunitària, d’acord amb la línia estratègica del Consell.
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1. Aquest any...

A banda de la continuïtat en la prestació dels serveis concertats,
s’ha finalitzat la primera fase de la prova pilot per al seguiment
farmacoterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF), i s’ha
iniciat una segona fase per augmentar el nombre de pacients i
donar robustesa als resultats obtinguts. També s’ha posat en
marxa la prova pilot de la xarxa de farmàcies sentinelles, els
resultats de la qual han avalat la implantació del programa a tot
el territori a partir del juliol de 2017.
Aquest any, també cal destacar que el Departament de Salut ha
presentat el Pla de Salut 2016-2020. Aquest Pla continua sent
l’únic document de programació estratègica d’arreu de l’Estat
que esmenta específica i explícitament activitats professionals
de caire assistencial dutes a terme a la farmàcia comunitària.
De manera simplificada, les accions més rellevants que es poden fer des de la farmàcia comunitària de forma alineada amb
aquest pla són: definir serveis d’atenció farmacèutica centrats
en les necessitats de les persones, consolidar la xarxa de farmàcies sentinelles, integrar l’atenció farmacèutica en la gestió
compartida de processos assistencials, consolidar el programa
d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos PCAF, així
com disposar de l’eina col·laborativa que permeti la gestió compartida i la continuïtat assistencial a través de la història clínica
compartida.
La 2a Jornada d’Estratègia i Accions per a la farmàcia comunitària 2016-2018, duta a terme el 15 de novembre amb el lema
“Innovació professional en benefici del pacient”, ha volgut
consolidar el compromís del Consell vers al desenvolupament
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d’una farmàcia comunitària integral i integrada al sistema sanitari. En aquesta Jornada s’ha donat a conèixer l’evolució dels
serveis desenvolupats des de 2014 a Catalunya i s’ha debatut entorn als factors que fan que un servei funcioni, en base a
experiències com la xarxa de farmàcies sentinella, el projecte
d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos (PCAF) o
la detecció del risc cardiovascular, entre d’altres. En qualsevol
cas, perquè un servei funcioni, l’usuari ha de percebre el servei
com a necessari, ha de ser avaluable i sostenible, i ha d’aportar
valor en termes de resultats en salut. L’actuació farmacèutica
ha de ser protocol·litzada, resolutiva i integrada en el sistema
sanitari i el farmacèutic ha de comptar amb la corresponent formació i acreditació.
A la Jornada també s’ha volgut donar resposta sobre qui posa
el preu dels serveis i quins conceptes clau s’han de tenir en
compte en l’oferta i la demanda i s’ha reflexionat sobre el paper
imprescindible de la tecnologia en la gestió eficient dels serveis.
El projecte Healthy living pharmacies, consistent en una xarxa
de farmàcies del Regne Unit que presta serveis en matèria de
promoció de la salut i prevenció de la malaltia, va ser el tema
escollit per a la conferència magistral de la Jornada.
El XV Simpòsium Val d’Aran i II Jornades Farmacèutiques catalanes, celebrat enguany, ha estat una oportunitat per debatre
sobre els diversos temes d’interès per a la professió en un marc
distès, que s’ha convertit en una cita biennal ineludible per molts
farmacèutics representants de corporacions farmacèutiques de
l’Estat Espanyol.
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 Programa de
Manteniment amb Metadona és el primer servei operatiu disponible al Portal a partir d’aquest 2016. Així mateix, també cal
fer referència a la constant negociació amb els proveïdors tecnològics per aconseguir una major eficiència, i en aquesta línia,
citar l’inici de converses amb diversos proveïdors de telefonia
per disposar d’una oferta que millori la prestació dels serveis en
aquest àmbit.
A més, aquest 2016 ha estat l’any en què s’ha fet efectiu el 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, amb la finalitat de tenir un major control d’aquests
projectes.
Finalment, comentar que aquest any ha estat un any de renovació de la Junta del Consell com a conseqüència de les eleccions
en els quatre Col·legis que es van celebrar al mes de juny.

6

Consell

EL CONSELL Memòria’12 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

2. El

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

Representar
Vetllar
2.1. Finalitats

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

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

Totes i cadascuna d’aquestes activitats tenen per objectiu que
l’actuació professional dels farmacèutics catalans col·labori per
aconseguir la millora de la salut de la població.

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, el 2015 el Consell va aprovar 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
Fins el 13 de juliol, la composició de la Junta del Consell era la següent:
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
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President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vicesecretària
Vicetresorera
Vocal Autonòmica
Vocal
Vocal
Vocal

CONSELLERS NATS

Sr. Jordi de Dalmases i Balañá
Sra. Rosa Núria Aleixandre
i Cererols
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. Jordi Casas i Sánchez (*)
Sr. Joan Calduch i Porta
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
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
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Un cop celebrades les eleccions col·legials, el 13 de juliol de 2016 es
va constituir la nova Junta del Consell, amb la següent composició:

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. Àngels Dronda i Ayza
Sr. Joan Calduch i Porta
Sra. Rosa Núria Aleixandre
i Cirerols
Sr. Jordi Casas i Sánchez (*)
Sr. Josep Brunsó i Teixidor
Sr. Daniel Manso i Abizanda

President
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Vicesecretària
Vicetresorer
Vocal Autonòmica
Vocal
Vocal
Vocal

(*) El 21 de desembre, el senyor Jordi Casas va incorporar-se com a membre del Consell, en substitució del senyor Francesc Pla i Santamans.

Durant l’any 2016, s’han realitzat un total de 19 reunions de la Junta
del Consell, totes s’han dut a terme a la seu del Consell, excepte una
que ha tingut lloc al Parador de Vielha en el marc del XV Simpòsium
de la Val d’Aran i les II Jornades Farmacèutiques catalanes, celebrades els dies 26 i 27 de febrer.
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3.

Xifres
Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats
a Catalunya l’any 2016, 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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L’any 2016 el nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya ha
estat de 10.955, un 1,70% 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

7.283
944
468
8.695

793
52
41
886

455
39
41
535

723
60
56
839

9.254
1.095
606
10.955
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3.1. Col·legiats a
Catalunya

Els 10.955 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.998 són homes i 7.957 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 27% i un
73%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Homes

Dones

27 %

73 %
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% 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 51,99% de dones i un 48,01% d’homes.
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COL·LEGIATS PER EDAT

> 65 anys

677

De 55 anys a < 65 anys

591

De 45 anys a < 55 anys

685

De 35 anys a < 45 anys

Dones

1.414
2.010
2.173

586

< 35 anys

Homes

733

1.627

459
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

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

COL·LEGI DE BARCELONA

Vocalies Col·legi de Barcelona
Alimentació i Nutrició
Anàlisi
Atenció Primària
Dermofarmàcia i Productes Sanitaris
Distribució
Hospitals
Indústria
Investigació i Docència
Oficina de Farmàcia
Ortopèdia
Plantes Medicinals i Homeopatia
Salut Pública
Total
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Nombre d’adscripcions
442
192
41
231
105
288
455
51
5.493
640
176
69
8.183

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

279
318
512
5
13
13
52
208
7
52
650
83
212
289
2.693
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COL·LEGI DE GIRONA

167
24
41
535
148
343
46
25
1.329

Nombre d’adscripcions
110
58
357
239
40
16
8
47
23
378
23
54
4
1.357
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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.

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
41

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

431

Administració i Salut Pública

146

Distribució

279

Farmàcia Hospitalària

405

Anàlsi Clíniques

326

Indústria

478

Docència i investigació

590

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

846

Alimentació

998
1.100

Dermofarmàcia

6.864

1.058					

Ortopèdia, òpitica i acústica
Oficina de Farmàcia
0

3.2. Activitat 		
professional a
l’Oficina de
Farmàcia

Titulars únics
Cotitulars
Adjunts
Substituts
Regents
Col·laboradors
Total

16

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Cal remarcar que 7.100 dels 10.955 col·legiats (64,81%) 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

2.010
599
274
2.557
10
0
5.450

306
88
262
21
1
0
678

182
14
130
2
1
14
343

295
81
248
3
2
0
629

2.793
782
914
2.583
14
14
7.100

NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)

Nombre OF Capital
Nombre OF resta Província
Total

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.021
1.279
2.300

44
304
348

47
150
197

57
280
337

1.169
2.012
3.182

El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2016 s’ha incrementat en un
0,54% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 17 oficines de farmàcia, ja siguin de nova obertura o per reobertures de farmàcies que estaven en tancament temporal.
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.
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En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia
obertes per província.

L’extensa xarxa farmacèutica de
Catalunya- 3.182 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 2.350 habitants i 1 farmacèutic comunitari
per cada 1.053 habitants, aproximadament, a l’any 2016.
En el següent mapa es mostra la
distribució de les oficines de farmàcia entre les 42 comarques de
Catalunya.
Nombre d’oficines de farmàcia per comarca

3.3. Activitat
professional a
la Farmàcia 		
Hospitalària

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

Nombre SFH
Total SFH

3.4. Altres activitats
professionals
farmacèutiques

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

90
90

10
10

6
6

10
10

116
116

Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals contribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.
Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca professional dels més de 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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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. Tramitació
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.
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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.

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 2016, 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 2016, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme:
un primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de
juliol al 31 de desembre. La informació de les dades acumulades, fa referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas
del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les
sol·licituds corresponents a cada semestre.
Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de
tramitació d’aquests expedients.
De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats:
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1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
Del total de les 385 ABS, el 36% tindrien alguna sol·licitud en
tràmit.
ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

86
6
15
33
140

268
37
33
47
385

32,09%
16,22%
45,45%
70,21%
36,36%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Els Col·legis estan tramitant un total de 1.020 sol·licituds, que
corresponen a 896 sol·licitants. Aquestes 1.020 sol·licituds es
distribueixen segons la següent tipologia:
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2016)
Nova oficina de farmàcia
Modificació de local amb canvi d’accés
Trasllat voluntari
Trasllat forçós
Trasllat provisional
TOTAL

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

653
0
1
0
0
654

11
1
0
0
0
12

111
0
0
0
0
111

239
0
4
0
0
243

1.014
1
5
0
0
1.020

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 64% són tramitades pel Col·legi de Barcelona,
l’1% pel de Girona, l’11% pel de Lleida i el 24% pel Col·legi de
Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2016)

COFB

64%

COFGi

1%
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11%

COFT
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Els motius pels quals les 1.020 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

319

9

101

210

567

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

42

3

10

11

66

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

47

0

0

0

47

246

0

0

22

268

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

654

12

111

243

1.020

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2016)
1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.

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

TOTAL
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)

COFB

1

COFGi

2

COFL

3

COFT
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Així, el mateix gràfic anterior però a escala logarítmica (base
10), permet visualitzar més gràficament la distribució de les
sol·licituds pendents de resolució pels Col·legis, segons els 6
motius categoritzats.
DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)
COFB

1

COFGi

2

COFL

3

COFT

4
5
6
0			

10			

100			

1.000

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

DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ
SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2016)

62,65%

1
4,61%

2
3

6,47%

4

26,27%

5
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6

0%
0
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Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop resoltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31
de desembre de 2016, hi havia 232 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 31/12/2016)

COFB

126

COFGi

13

COFL

68

COFT

25

54%
6%
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4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE
SALUT
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A més d’aquestes 232, hi ha 131 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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5 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
Durant tot l’any 2016, els Col·legis han resolt 284 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

5

0

2

0

7

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

86

0

143

0

229

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

15

0

0

0

15

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

18

3

2

10

33

124

3

147

10

284

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2016 al 31/12/2016)

TOTAL

6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
En tot l’any, els Col·legis han arxivat 407 sol·licituds. En el cas
de Barcelona, el motiu principal d’arxiu és la manca de dades
i/o incompliment de la llei de taxes, seguit del fet que l’interessat
hagi obert una nova farmàcia a la mateixa ABS o municipi, i el
que es dóna amb menys freqüència és la renúncia del sol·licitant.
A Girona i Lleida, només es dóna el motiu d’arxiu per manca de
dades i/o incompliment de la llei de taxes, i en el cas de Tarragona l’única sol·licitud arxivada es dóna per renúncia del sol·licitant.

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

135

12

94

0

241

48

0

0

1

49

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

117

0

0

0

117

TOTAL

300

12

94

1

407

Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2016 al 31/12/2016)
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

“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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4.1. Desenvolupament
Projectes
Professionals

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 2016, aquest grup de treball intern ha tractat sobre
el següents projectes:
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).
Guia per a l’abordatge de problemes dermatològics
des de la farmàcia comunitària: finalment aquest 2016
s’ha editat electrònicament la “Guia Atenció compartida de
problemes de la pell de baixa complexitat en la farmàcia
comunitària”, iniciada l’any 2012. Amb aquesta guia es vol
optimitzar l’atenció a pacients que acudeixen a la farmàcia comunitària amb aquest tipus de demanda, per això,
s’inclouen protocols d’actuació amb algoritmes de decisió
per facilitar i homogeneïtzar l’actuació farmacèutica en els
23 dels motius de consulta més freqüents relacionats amb
la pell, indicant des de la correcta orientació de la demanada fins a la resolució a través de la indicació farmacèutica
o la derivació eficaç al metge, en cas necessari.
La Guia, coordinada des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, ha estat elaborada per metges del
Grup de Dermatologia de la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària (CAMFIC) i farmacèutics comunitaris
del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i
també membres de la Societat Espanyola de Farmacèutics
Comunitaris de Catalunya (SEFAC), i ha estat patrocinada
pels Laboratori Almirall.
Guia d’actuació farmacèutica en salut bucodental: aquesta guia recull les consultes més freqüents que reben les farmàcies comunitàries sobre problemes de la mucosa oral.
La redacció de la guia s’ha iniciat a finals del 2016 i s’està
elaborant conjuntament amb el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).
Guia sobre l’abordatge del sobrepès a la farmàcia comunitària: s’ha constituït un grup de treball específic per
anar més enllà en l’elaboració de la guia i definir un nou
servei professional farmacèutic en l’àmbit de la salut comunitària per a l’abordatge i seguiment de la població amb
sobrepès. Amb aquest objectiu, s’han identificat diferents
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Vacunació de la grip a la farmàcia comunitària: s’han
mantingut les converses amb representants de la Secretaria de Salut Pública de Catalunya sobre el paper que pot
tenir el farmacèutic comunitari en la immunització de la
grip, iniciades l’any anterior.
El Consell, juntament amb la SEFAC i la FEFAC, han elaborat un document sobre l’abordatge de la vacunació antigripal a la farmàcia comunitària, d’acord amb l’encàrrec de la
Secretaria de Salut Pública de Catalunya.
Per altra banda, aquest 2016 s’ha redactat l’article científic
en relació amb 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.

Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Campanya sobre la Fibril·lació Auricular (veure punt 4.2
d’aquesta Memòria).

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ

àrees de treball: a) àrea política i interprofessional: per fer
aproximació a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i a
altres col·lectius professionals; b) àrea professional: desenvoluparà la guia d’actuació professional i el procediment
de registre i avaluació, així com el disseny de la formació
necessària per a la prestació del servei; c) àrea tecnològica: farà el desenvolupament dels elements tècnics de registre i d’ajuda (App); d) àrea econòmica: per analitzar els
costos i la sostenibilitat del servei i e) àrea de màrqueting i
comunicació: per definir i dissenyar les estratègies de difusió i comunicació dels nou servei.

Abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària:
s’ha constituït un grup de treball entre la SEFAC i el Consell encarregat d’homogeneïtzar la formació per capacitar
als farmacèutics comunitaris en la gestió compartida de
la prevenció i control del tabaquisme des de la farmàcia
comunitària, tant si el farmacèutic s’ha format a través
dels Col·legis o de la SEFAC. Aquesta homogeneïtzació
representa un pas previ per a la posada en marxa del Projecte d’Avaluació de l’efectivitat de l’atenció farmacèutica
protocol·litzada en el maneig del tabaquisme de baixa intensitat a la farmàcia comunitària, que compte amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Projecte Monotorització Ambulatòria de la Pressió Arterial (MAPA): aquest any s’ha proposat a la Societat Catalana d’Hipertensió la posada en marxa d’una prova pilot del projecte Monotorització Ambulatòria de la Pressió
Arterial (MAPA) i la Junta d’aquesta Societat científica ha
confirmat la voluntat de participar en aquest projecte.
Valoració dels serveis professionals concertats amb el
CatSalut (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).
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4.2. Relacions 		
amb el
Departament
de Salut

Durant l’any 2016, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

PLA DE SALUT 2016-2020
El 19 de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla de Salut 2016-2020.
L’acte oficial de presentació d’aquest document es va fer el 25
de juliol al Palau de Pedralbes i va comptar amb el President de
la Generalitat, el Conseller de Salut i el Director del CatSalut, així
com altres alts càrrecs del Departament i del CatSalut.
Cal recordar, però, que en el marc de la V Jornada del Pla de
Salut del novembre del 2015, el senyor Rafel Guayta va ser la
persona representant del Consell que va ser convidada a participar en un dels grups reduïts, en aquest cas sobre salut comunitària, que es van constituir per treballar sobre el Pla de Salut
2016-2020.
Pel que fa al contingut del Pla de Salut 2016-2020, les activitats,
molt en la línia dels anteriors Plans de Salut, es focalitzen en
l’actuació sobre els principals factors de risc de les malalties
més prevalents i amb major càrrega sanitària, així com també sobre els determinants de salut amb major contribució a la
morbi-mortalitat, especialment aquells lligats a estils de vida i
condicions socio-ambientals. Aspectes com la atenció compartida de processos, la coordinació entre nivells i professionals, i
l’ús de les noves tecnologies, continuen essent eixos operatius
fonamentals. Amb tot, continuen molt presents els aspectes
d’eficiència, recerca transnacional, i qualitat assistencial com a
valors inherents al sistema que ha de continuar essent universal
i gratuït.
Pel que fa a la farmàcia catalana, aquesta va consolidant la seva
presència i el seu paper en el canvi propugnat en el sistema. El
Pla de Salut 2016-2020, és l’únic document de programació estratègica arreu de l’Estat que esmenta específicament i explícita
activitats professionals de caire assistencial dutes a terme al sí
de la farmàcia comunitària. Aspectes d’extensió i implementació territorial de cribratges, programes d’educació sanitària,
millora de l’adherència terapèutica, gestió compartida de la cronicitat i funcions de vigilància epidemiològica es formulen com
a activitats dins de sengles projectes específics sobre atenció a
la cronicitat o augment de la capacitat de resolució al territori.
De manera simplificada, les accions més rellevants que es poden fer des de la farmàcia comunitària de forma alineada amb
aquest pla, serien: a) definir serveis d’atenció farmacèutica centrats en les necessitats de les persones; b) consolidar la xarxa
de farmàcies sentinelles; c) integrar l’atenció farmacèutica en la
gestió compartida de processos assistencials; d) consolidar el
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Per últim, assenyalar que el Consell ha treballat en l’elaboració
d’un document per facilitar la identificació de les accions que
pot realitzar la farmàcia comunitària en aquelles línies estratègiques del Pla de Salut on hi té cabuda.

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

programa d’atenció farmacèutica a pacients crònics complexos
PCAF i e) disposar de l’eina col·laborativa que permeti la gestió
compartida i la continuïtat assistencial a través de la història
clínica compartida.

Fulletó Farmàcia Assistencial

XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA
Des de l’1 de març al 31 de desembre de 2016 es va dur a terme
la prova pilot per avaluar la idoneïtat de l’establiment de la xarxa
de farmàcies sentinelles, en la qual hi van participar 21 farmàcies coordinadores de sector sanitari del Col·legi de Barcelona,
garantint així la cobertura i la representativitat de les farmàcies.
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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Les activitats dutes a terme es va centrar en les següents tres
àrees:
Activitats de farmacovigilància: seguiment i notificació de
sospites de reaccions adverses de determinats medicaments amb triangle invers, i gestió d’alertes farmacèutiques.
Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Observatori de Medicaments d’Abús.
Salut pública i Vigilància sindròmica episòdica o contínua:
dispensació de la PDD.
Per a la prova pilot es va dissenyar un formulari ad hoc per a
cadascuna de les 5 activitats definides, i es va habilitar un sistema de registre a través del Portal d’aplicacions del Departament
de Salut. Únicament per a l’OMA es va actualitzar el formulari ja
existent i les dades van registrar-se a la intranet del Col·legi de
Barcelona.
Els farmacèutics participants en la prova pilot varen rebre una
formació específica per realitzar aquesta activitat.
Els resultats obtinguts amb aquesta prova pilot han demostrat
la idoneïtat de la xarxa, i per tant, avalen la seva implantació a
tot el territori.
Per aquest projecte, des del Consell, la Direcció General
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ambdós del Departament de Salut, es
definiran les condicions i les activitats a vigilar quan s’estengui
a tot el territori.

Activitat 1. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE DESPROVEÏMENT
15 alertes emeses: 315 notificacions potencials de 21 farmàcies.
122 notificacions (38,7%) per part de 15 farmàcies.
Coneixement alerta: 61,4% web COF; 33% mail COF i 16% distribuïdor.
Activitat 2. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE QUALITAT
23 alertes emeses: 483 notificacions potencials de 21 farmàcies.
243 notificacions (50,3%) per part de 20 farmàcies.
Coneixement alerta: 49% web COF; 28,2% mail COF, 21,6% distribuïdor i 1,2% ns/nc.
Activitat 3. NOTIFICACIONS SOSPITES RAM
30 notificacions de sospita de RAM (targeta groga) corresponents a 15 farmàcies.
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698 notificacions per part de 18 farmàcies (medicaments MPOC i incontinència urinària
d’urgència).
14 sospites RAM detectades, 2 d’elles notificades a través de targeta groga.
Activitat 5. SEGUIMENT DISPENSACIÓ DE LA PINDOLA POSTCOITAL (PDD)
205 notificacions per part de 17 farmàcies.
Recollida de la PDD: 88,3% dones ( =28 anys); 11,7% homes (=24 anys)
56,6% no primeres dispensacions.
8 sospites RAM detectades.
Activitat 6. MONITORITZACIÓ DE L’ABÚS O ÚS RECREATIU DE MEDICAMENTS (OMA)
49 notificacions per part de 10 farmàcies.
En el 61,2% usuaris homes; 81,6% usuaris autòctons i en el 32,7% d’usuaris entre 46-55 anys.
Medicaments implicats: Benzodiazepines, Codeïna, Metilfenidat, Tramadol, Clometiazol,
Salbutamol, Fentanil i anàlegs i Tamoxifèn, entre d’altres.

Així mateix, en el marc del XX Congreso Nacional Farmacéutico,
dut a terme del 10 al 20 d’octubre a Castelló, es van presentar
dos pòsters referits a la prova pilot de la xarxa de farmàcies
sentinelles.
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Activitat 4. VIGILÀNCIA DE MEDICAMENTS SUBJECTES A SEGUIMENT ADDICIONAL (
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PROGRAMA INTERCANVI DE XERINGUES (PIX)
Aquest 2016, s’ha iniciat la redacció del Pla funcional del PIX,
tot i que fa anys que aquest servei es proporciona des de les
farmàcies comunitàries.
A més, s’ha realitzat una enquesta a través d’una plataforma on
line, entre el 15 de gener i el 29 de febrer, dirigida als farmacèutics que participants en el programa, amb l’objectiu de quantificar els recursos actuals del PIX, així com conèixer el model de
pagament i la quantitat a percebre que els farmacèutics trobarien adient en el cas que el programa fos remunerat, entre altres
aspectes del programa.
PROJECTE FARMÀCIES LLIURES DE PAPERS
A finals del 2016 s’han reprès es converses amb el Departament
de Salut per al desenvolupament del projecte farmàcies lliures
de papers.
Aquest projecte suposaria que les farmàcies disposessin del Llibre de comptabilitat d’estupefaents i del Llibre receptari en format electrònic, i que aquests fossin els únics Llibres electrònics
acceptats pel Departament de Salut, així com que la gestió dels
vals d’estupefaents també es fes electrònicament, eliminant o
reduint al màxim el paper en aquests procediments.
A l’apartat 5 d’aquesta memòria s’especifica les tasques realitzades pel departament de projectes tecnològics pel desenvolupament d’aquest projecte durant l’any 2016.
CAMPANYA SOBRE FIBRIL·LACIÓ AURICULAR PREN-TE
EL POLS
El mes de novembre es va posar en marxa la campanya Pren-te
el pols, amb l’objectiu de millorar la detecció, el diagnòstic i el
tractament de la fibril·lació auricular per disminuir el risc de patir
un ictus.
Així doncs, la campanya va consistir en la presa manual de pols
per detectar les possibles arítmies a persones majors de 60
anys, des de la farmàcia comunitària. En cas de detectar un pols
no rítmic, es derivava l’usuari al seu metge d’atenció primària.
La campanya va ser organitzada pel Departament de Salut, la
Fundació ICTUS i el Consell, i va comptar amb la participació
activa i col·laboració del Pla Director de la malaltia vascular cerebral, el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori i Cardiovascular i diverses societats científiques. També va quedar
emmarcada en les activitats dutes a terme per la Marató de TV3,
enguany focalitzada sobre les malalties cerebrovasculars.
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Un total de 3.294 persones es van prendre el pols a la farmàcia,
de les quals 193 van ser derivades per confirmar la detecció
d’una possible arítmia cardíaca.
Per a la difusió de la campanya es va elaborar i editar diferent
material promocional.

Adhesiu identificatiu per a les
farmàcies adherides a la
Campanya.
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La campanya va tenir una durada de 40 dies i hi van participar
370 farmàcies de l’Eixample dret, a Barcelona ciutat, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Terres de l’Ebre, que van rebre
una formació específica com a pas previ a la seva participació,
40 Ajuntaments i 105 centres d’atenció primària i centres hospitalaris.

Cartell de la Campanya.
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CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
Aquest 2016, el Consell s’ha sumat novament a la Campanya
Setmana sense fum, amb els lemes L’entorn és de tots, gaudimlo sense fum!; Passo de fumar, i tu?; Decideix-te a deixar de
fumar, avui és el dia, 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-, amb l’objectiu de sensibilitzar la població de la importància per a la salut d’abandonar o no iniciar-se a l’hàbit tabàquic.
La Campanya es va iniciar el 24 de maig i va culminar amb la
celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31.
La participació de les farmàcies comunitàries en aquesta activitat és fonamental per fer visible tot el que poden aportar per
convèncer i ajudar els fumadors a deixar de ser-ho, així com
posicionar la farmàcia com a establiment de referència amb la
màxima accessibilitat per aquelles persones que vulguin deixar
de fumar.
Entre totes les activitats, iniciatives i materials d’aquest any,
destaca l’enquesta adreçada a majors de 18 anys.
Des del Consell s’ha recordat a les farmàcies tenien disponible
el material preparat per a l’anterior edició: el cartell amb els 10
motius per deixar de fumar i la guia d’intervenció farmacèutica
per a l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària,
editada l’any 2008, així com l’actualització de l’apartat “Eixos
del tractament del tabaquisme”.
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 2016:
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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 2016 s’ha disposat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una
nota informativa recordant els consells preventius.

•

Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:

•

Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el
Consell.
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries:
Enguany el Consell s’ha adherit al Manifest en motiu del
Dia Mundial de les Malalties Minoritàries que se celebra el
29 de febrer juntament amb el Departament de Salut, la Federació Catalana de Malalties poc Freqüents (FECAMM),
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
i la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona,
entre d’altres. L’objectiu del document és manifestar el
compromís o suport als pacients afectats per una malaltia
minoritària i als seus familiars, al mateix temps que posa
en relleu la capacitat del col·lectiu farmacèutic per assistir
a pacients i familiars en col·laboració amb la resta de professionals sanitaris.

4.3. Relacions
amb el 		
CatSalut
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•

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.
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Dispensació de Receptes:
El 2016, s’han dispensat i facturat al CatSalut 136.263.230
receptes, de les quals 132.652.397 han estat electròniques
(97,35% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de
receptes totals ha augmentat un 0,48%.
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.646.256.949 € mentre que l’import del copagament satisfet
pels usuaris ha estat de 153.820.222 €, representant un 9,43%
del preu de facturació.
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la
prestació farmacèutica ha estat de 12,08 €, un 1,66% superior
al de l’any anterior.
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 1.397.508.496 €, que representa un 2,18% 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 novembre es va
començar a aplicar l’aportació reduïda a fórmules magistrals
elaborades amb principis actius que quan s’elaboren industrialment tenen aquesta consideració.
També des de la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules
Magistrals (CTAFM) que preveu el Concert, s’ha construït el
subcatàleg de les fórmules magistrals tipificades, imprescindible per incorporar aquestes fórmules al sistema de recepta
electrònica.
A finals del 2016, el CatSalut va plantejar la realització de proves pilot sobre el sistema de missatgeria de recepta electrònica
entre metge i farmacèutic comunitari, amb l’objectiu de millorar
i potenciar-ne l’ús.
En concret es tracta de les següents proves:
Prova pilot sobre les prescripcions que generen receptes/
envasos excessius: quan un farmacèutic detecti, en el moment de la dispensació, un nombre excessiu d’envasos per
a una prescripció, utilitzi el sistema de missatgeria per alertar al metge prescriptor d’aquesta circumstància i aquest
li confirmi, via missatgeria, que la prescripció és correcta o
bé que refaci la prescripció. En aquest pilotatge el farmacèutic és el que inicia el missatge cap al metge d’atenció
primària.
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El 15 de desembre es va fer la formació dels farmacèutics
participants, corresponents a 24 farmàcies, 22 farmàcies
coordinadores de sector del Col·legi de Barcelona, i dues
més de dos membres de Junta d’aquest mateix Col·legi.
La prova pilot s’ha iniciat l’1 de febrer de 2017 i es preveu
una durada de 6 mesos.
Prova pilot sobre la retirada gradual de benzodiazepines:
es va començar a treballar en el protocol de la prova pilot,
però no es va arribar a tancar.
En aquest cas, el metge prescriptor informa a través
del sistema de missatgeria de la retirada progressiva
d’aquests medicaments a la resta de professionals que
puguin atendre en un moment determinat al pacient, de
cara a què siguin conscients de la situació del pacient en
cas que aquest sol·liciti més medicació. El farmacèutic informa, via sistema de missatgeria, del seguiment del pacient en procés de retirada de les benzodiazepines en cas
que aquest tingui símptomes d’abstinència o intolerància,
que farà que el pacient no redueixi la dosis pactada amb
el metge prescriptor.
Es preveu que els participants a la prova pilot de l’àmbit de
Prescripció siguin 8 centres d’Atenció Primària de Vallès
Oriental (7) i Vallès Occidental (1). Des de l’àmbit de Dispensació, les farmàcies participants serien aquelles que es
troben dins les ABS dels EAPs participants, així com altres
farmàcies que es trobin fora de les ABS però dins la seva
àrea d’influència (farmàcies amb què treballen els centres
habitualment), que voluntàriament vulguin participar.
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El protocol es va tancar a principis de desembre.

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 2016, 160 farmàcies han comptat amb
l’autorització per prestar aquest servei i han atès en total
una mitjana mensual de 1.051 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.
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També cal destacar que a finals de l’any 2016 es va fer
una reunió amb tots els agents implicats en aquest programa (Drogodepndències, Direcció General d’Ordenació
Professionals i regulació Sanitària, CatSalut i Consell) en
què es va debatre sobre les millores que es poden aportar
al Programa i es va coincidir en que una d’aquestes millores seria la incorporació dels tractaments de metadona al
sistema de receppta electrònica.
Les parts implicades varen acordar endegar el projecte
d’incorporació dels tractaments de metadona al sistema
de recepta electrònica i abordar-lo en tres fases: a) Fase 1:
tractaments dispensats a les oficines de farmàcia; b) Fase
2: tractaments dispensats a CAS integrats en centres sanitaris; c) Fase 3: tractaments dispensats a la resta de CAS.
En l’apartat de tecnologia de la present memòria (apartat
5) es troba descrit les activitats realitzades al Portal de Serveis entorn al desenvolupament d’aquest servei.
Servei del programa per a la determinació del risc
d’infecció de l’VIH per mitjà del test ràpid (concertat des
de 2012).
Aquest 2016 s’han mantingut les mateixes àrees que l’any
anterior: les ciutats de Barcelona, Tarragona, Reus, Lleida,
Girona, El Vendrell, Valls, Amposta, Tortosa, Lleida, Girona,
i diverses poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona,
de Lleida i Girona.
Durant el 2016, 129 farmàcies han estat disponibles per
prestar aquest servei, i s’han realitzat un total de 3.572 proves.
La taxa de positivitat s’ha mantingut en 10:1000 proves.
Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).
Per aquest 2016 no s’han afegit noves ABS i el programa
ha seguit desenvolupant-se en les ABS que han participat
fins ara, seguint la ronda corresponent.
El programa, utilitzant el model farmàcia, es du a terme
a les àrees d’influència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital
del Mar de Barcelona, a Vilafranca del Penedès, Garraf,
a algunes zones del Baix Llobregat, a determinades ABS
d’Osona, també a la comarca del Baix Empordà, La Garrotxa i El Ripollès i a l’ABS de Tremp al Pallars Jussà (aquest
últim amb model mixt farmàcia-atenció primària).
En total hi ha participat 1.249 farmàcies que han prestat
aquest servei a 268.631 usuaris.
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Durant l’any 2016 s’ha posat en marxa la segona fase de la prova pilot, per tal d’arribar el nombre de pacients necessaris estimats per donar validesa als resultats de la prova pilot.
En aquesta segona fase s’han incorporat al projecte aquelles
Àrees Bàsiques de Salut (ABS), que compten amb EAPS que
han manifestat activament la seva voluntat i compromís a participar-hi. En concret es tracta de 24 EAPS, ubicats a Barcelona
ciutat, Igualada, Manresa, Mataró, Garraf rural, Sabadell, Santa
Coloma de Gramanet, Sant Adrià del Besòs, Tarragona ciutat,
Terra Alta i l’Aldea.
Les sessions formatives per als farmacèutics investigadors de
les ABS seleccionades per aquesta segona fase, així com les
sessions per als metges investigadors, es van dur a terme a
Barcelona i a Tarragona a finals del mes de setembre.
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Pel que fa a la prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic (PCAF), cal recordar que aquest projecte,
iniciat l’any 2014, té per objectiu 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 es va dissenyar 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).

Com que en la primera fase de la prova pilot s’han perdut forces
pacients en el pas del CAP a la farmàcia, en aquesta segona
fase s’introdueix com a novetat que tots els EAPS tinguin un
llistat amb el nom de la farmàcia, l’adreça i la fotografia actualitzada perquè els pacients susceptibles de ser reclutats puguin
identificar més acuradament les farmàcies que participen en
l’estudi.
Així doncs, la primera fase de la prova pilot finalitza amb les
següents dades registrades: 181 professionals informats com a
investigadors per l’EAP; 392 pacients reclutats distribuïts entre
els grups control i intervenció, d’aquests, 109 pacients arriben a
la farmàcia (52 amb SFT i 57 amb STF i SPD).
Pel que fa a la segona fase de la prova pilot, a 31 de desembre
de 2016, queden registrades les següents dades: 310 professionals informats com a investigadors; 445 pacients reclutats
distribuïts entre els grups control i intervenció (i alguns encara
per classificar) i 7 pacients arriben a la farmàcia (5 amb SFT i 2
amb SFT i SPD).
El 20 de desembre de 2016, es va enviar una carta al CEIC
IDIAB Jordi Gol per notificar que el comitè científic de l’estudi
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planteja la necessitat d’allargar el període de reclutament fins
el mes de febrer 2017 davant de la necessitat d’augmentar el
nombre de pacients reclutats pels Equips d’Atenció Primària.
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.
Aquest Programa estaria emmarcat en el projecte 5.4 sobre
utilització de medicaments i coresponsabilització, de la línia 5
de política farmacèutica i del medicament del Pla de Salut de
2016-2020, que té com a un dels eixos de treball amb perspectiva 2020 potenciar eines per tal d’informar i oferir educació
sanitària sobre ús de medicaments i l’ús racional a professionals
i ciutadans.
Cal recordar, però, que ja en el Pla de Salut 2011-2015, el PESGG estava inclòs en la línia d’actuació 2, sobre un sistema
orientat als malalts crònics, en què, entre d’altres, es preveien
actuacions per potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties, així com l’autoresponsabilització
dels pacients i dels cuidadors amb la seva salut i fomentar
l’autocura.
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.
Per aquest 2016 s’ha ampliat la cartera del Programa amb dos
nous temes, resultant una oferta formativa amb les següents
cinc temàtiques:
Bon ús dels medicaments
La importància de seguir bé els tractaments
Què cal saber de la hipertensió arterial
Què cal saber de la hipercolesterolèmia NOU
Què cal saber de la diabetis NOU
Per als dos darrers temes també s’ha elaborat el document resum adreçat als professionals sanitaris/docents sobre el contingut de les presentacions, en què es ressalten els missatges
claus de la sessió, que se sumen als elaborats l’any anterior per
als tres primers temes.
Així, amb l’objectiu d’incorporar nous temes per tal de disposar
d’una cartera de serveis més diversa, durant el darrer trimestre
de l’any 2016 s’ha començat a treballar en la revisió i elaboració
del material didàctic de les sessions Què cal saber dels antibiòtics i Què cal saber del dolor.
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Les sessions s’han dut a terme a 200 poblacions diferents i han
estat impartides per 172 farmacèutics comunitaris; el nombre
total d’assistents ha estat de 6.022. La mitjana d’assistents per
sessió ha estat de 18.
Per aquest 2016, la novetat més rellevant ha estat la reorientació de la metodologia d’avaluació del Programa, que s’ha fet
d’acord amb l’assessorament de responsables de la Unitat de
Qualitat de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.
Així, l’objectiu de l’avaluació ha estat conèixer si els assistents
han realitzat algun canvi d’hàbit en relació amb l’ús dels medicaments, fruit de l’assistència a les xerrades. A tal efecte s’ha plantejat una enquesta telefònica a realitzar a aproximadament 350
persones que hagin assistit a les xerrades 2-3 mesos abans, per
tal que hagin tingut temps d’incorporar algun hàbit nou. L’edat
màxima per enquestar se situa als 85 anys. El càlcul de la mida
de la mostra s’ha fet sobre les enquestes recollides a l’edició del
2014 (3.400) i s’ha aplicat un grau d’incertesa de 0,6 (habitual en
temes relacionats amb la salut).
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Durant el 2016 s’han realitzat 326 sessions: 58 corresponents
al tema del bon ús dels medicaments, 33 al de la importància
de seguir bé els tractaments, 65 al dedicat a la hipertensió arterial, 89 al de la hipercolesterolèmia i 78 al de la diabetis. A
aquestes cal afegir 3 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, una d’elles emmarcades en
el programa RADARS i les dues restants a petició de l’entitat
sol·licitant.

Per poder fer l’enquesta, els farmacèutics que han impartit la
sessió han recollit les dades dels assistents, en què es registra el nom, cognoms, telèfon i CIP. Aquests fulls de recull són
proporcionats al CatSalut a través dels Col·legis i són eliminats
posteriorment pel CatSalut atès el seu caràcter temporal. També en el moment de fer l’enquesta telefònica, s’explicita que es
compleix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
En total s’han realitzat les enquestes telefòniques a una mostra
de 350 persones, d’acord amb la previsió inicial.
Els resultats són a nivell de Catalunya, però no s’ha pogut fer
una estratificació provincial, ja que, per diversos motius, no s’ha
pogut obtenir suficients registres d’assistents a la província de
Barcelona.
Els resultats més rellevants, han estat els següents:
Els principals canals de difusió del programa són casals i
centres cívics, oficines de farmàcia i ajuntaments.
La meitat de les persones ja havien assistit a alguna de les
xerrades (53,7%).

41

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

La majoria d’assistents, independentment que fos o no la
primera vegada que anava a aquest tipus de xerrades, va
decidir anar-hi perquè el tema li resultava interessant.
En segon lloc, en el cas de les dones destaquen que és
per ampliar coneixements i en els homes, perquè el tema li
afecta.
Tant l’accés a la sala, les condicions d’aquesta, com
l’adequació a la quantitat de persones assistents, obtenen
valoracions majoritàriament positives.
Vuit de cada deu assistents considera adequat el temps de
durada de l’activitat, si bé a un 13% els va semblar curt.
La majoria valora positivament el material utilitzat pel farmacèutic en la presentació.
Nou de cada deu assistents considera que el farmacèutic
coneixia bé la informació. També la gran majoria creu que
les explicacions que aquest va proporcionar eren entenedores. Vuit de cada deu és de la opinió que va promoure la
participació activa dels assistents.
L’assistència a la xerrada ha comportat un canvi en els
hàbits de consum dels medicaments en un 23.7% dels
entrevistats, segons manifesten.
La franja d’edat de 45-64 anys són els que més manifesten
haver implementat algun canvi en els hàbits de consum de
medicaments a partir de la xerrada. No hi ha diferències
significatives en aquest aspecte en funció del gènere o de
l’estat de salut percebuda.
Un 97,4% recomanaria la xerrada a algú.
La satisfacció amb la xerrada és molt elevada: 8.9 punts
de mitjana en una escala de 0 a 10.

Pòster sobre el PESGG
presentat al XX Congrés
Nacional Farmacèutic.
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El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents
comarques catalanes:

VIH: 129 farmàcies; 3.572 proves realitzades.
PDPCCiR: 1.249 farmàcies; 268.631 test lliurats.
Metadona: 160 farmàcies; 1.051 pacients atesos/mes.
PESGG: 172 farmacèutics; 326 sessions; 6.022 assistents.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
A partir del segon semestre de l’any 2016 s’ha aconseguit reduir
el retard en el pagament de la factura de la prestació farmacèutica a 25 dies, respecte a la data de pagament especificada pel
Concert.
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4.4. XV
Simposium
Val d’Aran

XIV Simposium Val d’Aran. II Jornades Farmacèutiques
Catalanes

Els dies 26 i 27 de febrer es va celebrar al Parador de Vielha la
XV edició del Simpòsium Val d’Aran i les II Jornades Farmacèutiques catalanes, organitzades pel Consell amb col·laboració
del Col·legi de Lleida, que van comptar amb la presència,
col·laboració i participació d’un centenar i escaig de professionals farmacèutics que van poder combinar formació, debat
professional i esbarjo en el marc incomparable de la Val d’Aran.
La inauguració va ser presidida per l’Alcalde de Vielha, Juan A.
Serrano, acompanyat pel President del Consell, Jordi de Dalmases, el President del Consejo General, Jesús Agulilar, i el vicepresident del Col·legi de Lleida, Daniel Manso.
La Dra. Maria Rodríguez-Palmero, Directora d’Investigació Bàsica de Laboratoris Ordesa, va ser l’encarregada de pronunciar
la conferència inaugural Avances en la alimentación infantil, en
la qual va explicar els reptes i oportunitats en aquest àmbit, així
com la investigació per a la millora de la innovació en els aliments infantil.

Moment de la conferència de la Dra. Rodríguez-Palmero
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La sessió del 27 de febrer es va iniciar amb la taula rodona Acceso a los medicamentos: rol fundamental de la farmàcia, moderada
per Joaquim Nolla, President del Col·legi de Tarragona, i que va
comptar amb la participació de Vicenç Calduch, President de Fedefarma, Enrique Ordieres, President de Cinfa, Marta FernàndezTeijeiro, Presidenta del Col·legi de Cantabria i David Elvira, Director
del CatSalut. En aquesta taula es va fer incidència en el dret dels
ciutadans a l’accés equitatiu de medicaments segurs, eficaços i
de bona qualitat, dret que es garanteix amb l’actual planificació
farmacèutica i amb la xarxa de distribució de medicaments que
facilita que aquests arribin ràpidament a tots els punts de la geografia; també es va posar sobre la taula la necessitat de trobar una
manera correcta de valorar, social i econòmicament aquest servei.
La conferència de clausura amb el títol La farmàcia en el mundo
va ser pronunciada per Carmen Peña, Presidenta de la Federació Internacional de Farmacèutics, qui va exposar els diversos
tipus i les possibles vessants de l’exercici professional farmacèutic d’arreu.
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La taula rodona medicamentos financiados: precio y modelos
de retribución, va ser moderada per Francesc Pla, vocal del
Consell, i hi van participar com a ponents, Antoni Gilabert, gerent de Farmàcia i del Medicament del CatSalut, Eugeni Sedano, director de Relacions Institucionals de Laboratori Esteve,
Rosa Sacrest, Presidenta del Col·legi de Girona i directora clínica territorial de farmàcia de l’Hospital de Girona Josep Trueta, i
Luis Amaro, secretari general del Consejo General. En aquesta
taula es van valorar diverses possibilitats de finançament tant al
nostre país com a la resta de la Unió Europea, així com el valor
afegit de l’atenció farmacèutica en els diversos àmbits.

L’acte de Clausura va comptar amb Luis Carlos Medina, Vicesíndic del Conselh Generau dera Val d’Aran, David Elvira, Director del CatSalut, en representació del Conseller de Salut Antoni
Comín, Jordi de Dalmases, President del Consell, Jesús Aguilar,
President del Consejo General i Daniel Manso, Vice-president
del Col·legi de Lleida.

Acte de cloenda
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4.5. 2a Jornada
del consell
sobre
estratègia
i accions
per a la
farmàcia
2016-2018

2a Jornada del consell sobre estratègia i accions per a la
farmàcia 2016-2018. Innovació professional en benefici del
pacient

El 15 de novembre va tenir lloc la 2a Jornada del Consell sobre
estratègia i accions per a la farmàcia 2016-2018, amb el lema
Innovació professional en benefici del pacient, que va reunir a
més de 200 farmacèutics a la seu de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
En aquesta segona edició, entesa com a continuació de la
primera que es va fer el 2014, s’ha perseguit com a objectius
consolidar aquesta Jornada de caràcter biennal com a punt de
trobada d’interès per als farmacèutics catalans, convèncer els
professionals de la necessitat d’apostar per una farmàcia que
sigui referent de salut per al pacient, integral i integrada al sistema sanitari, i potenciar el lideratge del Consell com a institució
capdavantera en innovació professional, promoció i implantació
de serveis assistencials.

Moment de la inauguració de la Jornada.

La Jornada va ser inaugurada per David Elvira, Director de
CatSalut, Jordi de Dalmases, President del Consell i del Col·legi
de Barcelona, Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del Col·legi de
Girona, Josep Aiguabella, President del Col·legi de Lleida i vicePresident del Consell, i Joaquim Nolla, President del Col·legi
de Tarragona. En el seu parlament, el President del Consell va
manifestar la voluntat dels farmacèutics d’assolir, a través dels
serveis professionals, nous rols en una professió indispensable
com la farmacèutica, alhora que va recordar que la farmàcia comunitària catalana és pionera a l’estat espanyol i que el desenvolupament de serveis professionals està en línia amb altres
països capdavanters. Pel que fa a la intervenció del Director del
CatSalut, aquest va deixar palès l’aposta de l’administració per
disposar d’un sistema de salut més comunitari, més intercto-
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El panell inaugural amb el títol Els serveis d’atenció farmacèutica: on som, on volem ser i què estem fent per aconseguir-ho, va
comptar amb la ponència de la Secretària del Consell, M. Pilar
Gascón, i del President del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España i membre del comitè executiu de la PGEU,
Jesús Aguilar. Josep Aiguabella va fer la moderació del panell.
En la seva exposició, la senyora Gascón va facilitar les darreres
dades disponibles referides a l’evolució de l’activitat dels tres
serveis concertats (VIH, PDPCC i PMM), així com del programa
d’educció sanitària per a la gent gran (PESGG), i va destacar
les accions més rellevants que es poden fer des de la farmàcia
comunitària de forma alineada amb el Pla de Salut 2016-2020.
També va remarcar que la innovació del professional és la clau
perquè el pacient pugui beneficiar-se de les actuacions farmacèutiques i afavorir, d’aquesta manera, la visualització del farmacèutic com a un agent indispensable del sistema sanitari de
Catalunya.
Per la seva banda, Jesús Aguilar, va argumentar que el desenvolupament assistencial de la farmàcia és una tendència mundial i que es disposa d’un sistema farmacèutic amb importants
pilars que poden facilitar la implementació d’aquests serveis:
planificació, titularitat, dispensació de tots els medicaments i
concertació.
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rial i transversal que posi el focus en les actuacions de promoció de salut i prevenció de la malaltia, més coordinat entre els
professionals sanitaris que estan a la comunitat, entre els qual
es troben als farmacèutics; Així mateix, també s’aposta per seguir treballant per una política del medicament més integral i
integrada, orientada a obtenir resultats de salut avaluats, més
col·laborativa i amb major benefici de tots els ciutadans.

D’esquerra a dreta: Jesús Aguilar, Josep Aiguabella i M. Pilar Gascón.
Participants en el panell Els serveis d’atenció farmacèutica: on som,
on volem ser i què estem fent per aconseguir-ho.
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La conferència magistral de la Jornada va ser a càrrec de Deborah Evans, English Pharmacy Board of the Royal Pharmaceutical
Society, qui va explicar en què consisteix la xarxa de farmàcies
Healthy Living Pharmacies, centrada en la promoció de la salut i
la prevenció de la malaltia.
La xarxa es va iniciar al 2009, quan es va identificar el paper
rellevant que podia tenir la farmàcia en la salut comunitària en
una zona desafavorida del sud del país. El model Healthy Living
Pharmacies reuneix tots els serveis de la farmàcia comunitària
i ofereix una eina de desenvolupament organitzatiu, una visió i
objectius comuns i una marca de qualitat que els usuaris poden
reconèixer. En aquest sentit, permet actuar en l’optimització del
medicament, el benestar per aconseguir una vida sana, el suport a l’autocura, i sobretot en el camp de les malalties cròniques, a ajudar a la gent a viure de forma independent.

Deborah Evans en un moment de la conferència Healthy Living
Pharmacies.

Imatge de la sala en la conferència Healthy Living Pharmacies.
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Xavier Tarradas, farmacèutic comunitari, va ser l’encarregat de
parlar de la prova pilot del Programa d’atenció farmacèutica al
pacient crònic complex (PCAF) i presentar els resultats preliminars de la primera fase, fent èmfasi en el nombre de problemes
relacionats amb el medicament (PRM) detectats, situats en 4,49
PRM/pacient de mitjana.
M. José Gaspar, cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut, va presentar el projecte
pilot de la xarxa de farmàcies sentinella i els resultats obtinguts
en els primers 8 mesos de funcionament.
Felip Burgos, del Centre de diagnòstic respiratori de l’Hospital
Clínic, va explicar l’experiència de la intervenció de les farmàcies en patologies respiratòries com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o en la millora de l’ús i efectivitat dels
inhaladors. En la seva intervenció va defensar la importància de
l’accés a la història clínica per part del farmacèutic.
Paqui Moreno, presidenta de la SEFAC Catalunya, que va reflexionar sobre els serveis com el de cessació tabàquica i del
test d’estreptococ des de les farmàcies, va evidenciar que perquè un servei funcioni cal que aquest sigui útil per als pacients i
que els professionals tingui una actitud proactiva alhora d’oferirlos. En aquest punt va coincidir amb Guillermo Bagaria, vocal de
la Juta de Govern del Col·legi de Barcelona, que va parlar sobre
el servei de detecció precoç del risc cardiovascular des de les
farmàcies, concertat per primer cop per una entitat asseguradora privada, Mútua General de Catalunya.
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En el panell d’experts Què fa que un servei funcioni? es van presentar diversos serveis i es va reflexionar sobre els factors que
han fet que alguns d’ells hagin reeixit i altres no. Rafel Guayta,
Director de Projectes i Recerca del Consell, va moderar aquest
panell.

M. Ángeles Pérez, representant de Venalink, va presentar els resultats de l’enquesta sobre la utilització de l’SPD realitzada per
aquest proveïdor, en la qual van participar farmacèutics d’arreu
de l’estat.
Com a conclusió d’aquest panell, es van identificar sis aspectes a tenir en compte perquè un servei funcioni: que l’usuari el
percebi com a necessari, que sigui avaluable i sostenible, que
aporti valor en termes de resultats de salut, que l’actuació farmacèutica sigui resolutiva i integrada en el sistema sanitari, i
que el farmacèutic el proporcioni amb la formació i l’acreditació
corresponent, seguint els protocols consensuats establerts.
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Participants en el Panell d’experts Què fa que un servei funcioni?.
D’esquerra a dreta: M. José Gaspar, Felip Burgos, Guillermo Bagaria,
Xavier Tarradas, M. Ángeles Pérez i Paqui Moreno.

En la conferència Tecnologia: juga al nostre favor? La tecnodependència dels serveis i la importància de les TIC, Francesc Pla,
vocal del Consell, va parlar de la recepta electrònica destacant
que es tracta d’una xarxa tecnològica única que des de fa 10
anys ha aconseguit, entre d’altres aspectes, connectar les farmàcies entre si i facilitar la comunicació amb el CatSalut, així
com la necessitat de consolidar el sistema de missatgeria interprofessional que permet el sistema de recepta electrònica o
facilitar l’historial clínic compartit. També va alertar que tecnològicament el sistema sanitari està construït en parcel·les aïllades,
i que si es volen unificar, requereix esforç, inversió, col·laboració
i projectes concrets.

De d’esquerra a dreta: Francesc Pla i Joan Calduch en la conferència
Tecnologia: juga al nostre favor? La tecnodependència dels serveis i
la importància de les TIC
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El darrer panell d’experts de la Jornada Qui posa el preu? Conceptes clau en l’oferta i la demanda d’un servei, va comptar
amb la moderació de Rosa Núria Aleixandre, presidenta del
Col·legi de Girona.
Ivan Planas, gerent de compres del CatSalut, va centrar el seu
discurs en les diferències entre contracte programa i concert i
va especificar les dues vies bàsiques per les quals es poden obtenir recursos econòmics per al desenvolupament d’un servei: a
través d’un catàleg, amb finançament privat, o bé a través de la
cartera de serveis, amb un finançament públic. També va parlar
de la futura llei de contractes de serveis a les persones, que
regularà el règim específic de contractació pública en l’àmbit
dels serveis socials, comunitaris, sanitaris i altres serveis a les
persones.
Per la seva banda, Anna Garcia, responsable de l’Observatori
del Sistema de Salut de Catalunya de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries (AQUAS), va fer una repàs dels indicadors
d’avaluació amb pes específic en la compra. Alhora, va obrir la
porta a construir amb el Consell indicadors propis de la farmàcia
comunitària que facilitin l’avaluació de resultats i contribueixin a
dimensionar el seu valor específic per al sistema de salut.
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Joan Calduch, vocal del Consell i moderador de la conferència,
va concloure que es necessiten facilitadors i aliats per aconseguir la visió de sistema i una xarxa de farmàcies integrada a
aquest sistema, una decisió ferma i la implicació col·lectiva en el
desenvolupament de la tecnologia a favor de la professió.

Participants al panell d’experts Qui posa el preu? Conceptes clau
en l’oferta i la demanda d’un servei. D’esquerra a dreta: Ivan Planas,
Rosa Núria Aleixandre, Anna Garcia i Pere Ibern.
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Finalment, Pere Ibern, del Centre de Recerca en Economia de
la Salut de la Universitat Pompeu Fabra, després de reflexionar
sobre la compensació segons el valor i els resultats de l’activitat
professional farmacèutica, va concloure que el model retributiu
ideal és aquell que té dos grans pilars: una part fixa, que inclou
allò que es fa, i una part variable, segons el valor dels resultats i
en funció dels indicadors.
Les conclusions de la Jornada varen ser exposades per Joaquim Nolla, President del Col·legi de Tarragona, i l’acte de cloenda va ser dut a terme pels quatre Presidents.

D’esquerra a dreta: Joaquim Nolla, Jordi de Dalmases, Rosa Núria
Aleixandre i Josep Aiguabella. Presentació de les conclusions i cloenda de la Jornada.

Assistents de la Jornada en un recés.
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1.

Els serveis professionals farmacèutics assistencials tenen
una progressió adequada a Catalunya. Aquests serveis
han d’integrar-se en les línies estratègiques i els projectes
singulars continguts en el Pla de Salut vigent.

2.

El desenvolupament dels nous serveis assistencials contribueixen, sense dubte, a fer més forta la farmàcia comunitària i integrar-la de manera efectiva en el sistema sanitari.

3.

El desenvolupament de programes de qualitat (marca Q)
que identifiquin i diferenciïn les farmàcies, com és el programa Healthy Living Pharmacy al Regne Unit, afavoreixen
la implementació dels serveis a la població.

4.

Perquè un servei assistencial funcioni, cal:
a. Que l’usuari el percebi com a necessari.
b. Que sigui avaluable i sostenible.
c. Que aporti valor en termes de resultats en salut.
d. Que l’actuació farmacèutica sigui protocol·litzada, resolutiva i integrada en el sistema sanitari.
e. Que el farmacèutic el proporcioni amb la corresponent formació i acreditació.

5.

Tenim una arquitectura tecnològica idònia. Necessitem
aliats amb visió de sistema, i finalment hem de tenir una
voluntat ferma per invertir en tecnologia al servei de la professió. La tecnologia ha de ser entesa com a una inversió.

6.

En els contractes de serveis per part de l’administració
s’atendrà el valor afegit de l’oferta des de la perspectiva
de la qualitat i la garantia de la continuïtat, accessibilitat i
disponibilitat, basant-se en resultats de salut i eficiència de
la provisió.

7.

És necessari disposar d’indicadors vàlids que permetin
mesurar el valor en termes d’impacte dels serveis d’Atenció
Farmacèutica.

8.

En una relació contractual entres dos actors en el mercat
sanitari, el valor específic de la provisió marcarà fortament
la interdependència de la relació contractual.

9.

El comprador públic quan no pugui proveir serveis amb
els recursos propis, buscarà altres proveïdors basant-se
en estrictes criteris d’efectivitat i eficiència dintre del marc
jurídic establert en els contractes públics.
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4.6. Altres
activitats

Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb
SEFAC.
Aquest 2016 s’ha continuat mantenint 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 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 la Societat Catalana d’Atenció
i Tractament del consum del Tabac (SCATT).
En data 5 de febrer, es va signar el conveni de col·laboració entre la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de
Tabac (SCATT), entitat que forma part de la Fundació Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, i el
Consell.
Les activitats emmarcades en aquest conveni de col·laboració,
incloen l’organització d’activitats científiques dirigies a estudiants i professionals dels àmbits de coneixement compartits
per ambdues institucions, afavorir la participació en projectes
acadèmics, tecnològics, programes d’investigació i desenvolupament bilaterals o multilaterals, cooperar en programes de
formació a personal acadèmic i investigador, l’assessorament
mutu en qüestions relacionades amb l’activitat d’ambdues entitats, l’intercanvi recíproc de llibres, publicacions o altres materials d’investigació i recolzament de la docència, i proveir els
espais per contribuir en activitats conjuntes.
En el marc d’aquest conveni, el Consell ha col·laborat en la realització de la VII Jornada de la SCATT que ha tingut lloc el 10 de
febrer de 2017.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Abadia de
Montserrat
El 22 de desembre de 2016 es va signar el conveni de
col·laboració entre el Consell i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025, amb una vigència de quatre anys.
Amb aquest Conveni, el Consell dóna continuïtat a la col·laboració
també realitzada a través de convenis anteriors, destinada a la
millora dels equipaments culturals i socials del santuari, com ara
l’ampliació de la biblioteca del Monestir, la restauració de papirs
i teixits coptes de la col·lecció Roca-Puig, entre d’altres.
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En data 1 d’abril es va signar el conveni de col·laboració entre la
Universitat de Barcelona, SIGRE Medicamento y Medio Ambiente, i
el Consell per a promocionar, implementar, avaluar i difondre el projecte Aprenentatge i Servei (APS) “Medicaments: quin, quan, com”.
L’origen d’aquest conveni té lloc arran de la creació d’un grup
de treball, en el marc de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
de la Universitat de Barcelona, format per professors de 3er i 4rt
d’ESO, que van desenvolupar el disseny d’una formació relacionada amb els medicaments, dins del projecte Aprenentatge i Servei (APS), i que va comptar amb l’assessorament i participació
del Col·legi de Barcelona. Aquesta formació ha de permetre el
desenvolupament de la competència dels joves en l’ús dels medicaments, tant en aspectes de salut com d’impacte mediambiental, i consta d’una part teòrica i d’una de pràctica, que consisteix en què els alumnes facin una revisió de la farmaciola de
casa i dipositin els medicaments no útils en un contenidor Sigre.
Aquest conveni de col·laboració s’ha signat per tal de garantir
l’auditoria del material i de la formació, davant d’una eventual
extensió d’aquesta iniciativa a altres Comunitats Autònomes.

Projecte DEMCAT
DEMCAT és un projecte participatiu per mantenir el Diccionari
enciclopèdic de medicina en català actualitzat regularment i per
promoure’n la difusió en tots els àmbits de l’atenció sanitària i
de les ciències de la vida i la salut. Hi ha, però, prevista una revisió del nom del Diccionari per tal d’adaptar-lo al seu contingut.
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Conveni de col·laboració entre la Univeritat de Barcelona,
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente i el Consell

Les entitats propietàries del Diccionari, que fan possible el projecte DEMCAT, són l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, Enciclopèdia Catalana i TERMCAT.
Des del Consell es va demanar als Col·legis la incorporació a
les seves webs d’un enllaç a la pàgina del DEMCAT per poder
facilitar la resolució dels dubtes lingüístics que puguin tenir els
farmacèutics col·legiats.
També hi ha la possibilitat de revisar i ampliar els termes relacionats amb la farmàcia que consten en el DEMCAT.

Estudi sobre salut, estils de vida i condicions de treball dels
farmacèutics comunitaris de Catalunya
Aquest estudi es va realitzar a l’empara del conveni de conveni
de col·laboració entre la Fundació Galatea, Fundació Privada i
el Consell, el proppassat maig de 2015.
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Cal recordar que 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.
Aquest 2016 s’han avaluat les dades obtingudes a partir de
l’enquesta autoadministrada disponible a través de les webs
col·legials entre el 29 de juny i el 30 d’octubre de 2015, sobre
la salut, estils de vida i condicions de treball dels farmacèutics
de Catalunya.
El document final de l’estudi també s’ha elaborat durant el 2016
i està previst presentar-lo als col·legiats dins del 2017.
Van contestar a l’enquesta 693 farmacèutics dels 6.630 farmacèutics comunitaris col·legiats a Catalunya, sent una mostra representativa pel que fa a sexe, edat i distribució territorial.
Aquest estudi consisteix el primer d’aquestes característiques a
l’entorn europeu amb aquest col·lectiu.

4.7. Participació
institucional

Representació del Consell en comissions
i grups de treball amb l’administració i en
patronats d’institucions farmacèutiques
Durant aquest any 2016, s’han realitzar prop de 150 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.
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Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Rosa Núria Aleixandre (COFGI-CCFC)
Josep Aiguabella (COFL-CCFC)
Joaquim Nolla (COFT-CCFC)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Fernando Espí (CCFC)
Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla (COFB-CCFC)
Joan Calduch (COFB-CCFC)
Fernando Espí (CCFC)
Comissió de seguiment de la cartera de serveis
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
Comissió tècnica assessora de formulació magistral
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Francesc Llambí (COFB-CCFC)
Alba Rodríguez (COFGI-CCFC)
Pilar Rius (CCFC)
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A EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL

Comissió de seguiment de l’annex d’absorbents d’incontinència urinària
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Comissió de farmacovigilància
Francisca Aranzana (COFB)
Núria Casamitjana (COFB)
Núria Bou (COFGI)
Gemma Galofré (COFT)
Jaumina Casanovas (COFL)
Pilar Rius (CCFC)
Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent
gran (PESGG)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Maria Estrada (COFB)
Sílvia Cabarrocas (COFGI)
Teresa Hernández (COFL)
Jordi Blanch (COFT)
Pilar Rius (CCFC)
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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 (COFB-CCFC)
Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments
Jordi Comabella (COFB)
Ramon Bonet (COFB)
Comissió d’informació terapèutica
Josep Manuel Llop (COFB)
Comissió de seguiment programa manteniment amb metadona
Pilar Rius (CCFC)
Comissió tècnica en matèria de documentació clínica coordinada per l’Agència de qualitat i avaluació
sanitàries de Catalunya (AQUAS)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
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 (COFB-CCFC)
Comitè de Bioètica de Catalunya
Palmira Jolonch (COFT)
Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de
Catalunya
Núria Casamitjana (COFB)
Consell assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentària (IRTA)
M. Teresa Hernández (COFL)
Consell assessor sobre tabaquisme de Catalunya
Antoni Veciana (COFT)
Consell general de participació de l’ICS
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Consell de Salut de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
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Ortopèdia
Montserrat Gironés (COFB)
Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de
calor sobre la salut (POCS)
Rafel Guayta (CCFC)
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:
Comissió mixta de pràctiques tutelades UB
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Josep Vilabrú (COFGI)
Llorenç Lladonosa (COFL)
Palmira Jolonch (COFT)
Comissió de seguiment SEFAC-Consell
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
Fundació Pharmaceutical care
Josep Brunsó (COFGI)
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Consell tècnic de formació farmacèutica continuada
Cristina Rodriguez (COFB)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
M. José Ferri (COFGI)
Èlia Esteve (COFT)

Fundació Concòrdia farmacèutica
Jaume Casas (COFB)
Andreu Suriol (COFT)
Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
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 o per tractar altres
temes o projectes d’interès.

Intervencions i presentació de treballs en
congressos i jornades d’interès professional
Infarma 2016, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Madrid, del 8 al 10 de març). Participació de membres del
Consell en diverses taules rodones.
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XII Jornada de reflexió sobre despesa farmacèutica i el
seu impacte en la sostenibilitat del sistema i la X Jornada
de debat sobre eficàcia i seguretat en la utilització actual
dels medicaments. Organitzada pel CatSalut (Barcelona, 6
d’abril).
Jornada sobre l’ús apropiat dels broncodilatadors en la
malaltia pulmonar obstructiva crònica. Organitzada pel Pla
Director de l’aparell respiratori (Barcelona, 20 d’abril).
VII Congreso Nacional de farmacéuticos comunitarios Estamos más cerca, llegamos más lejos. Organitzat per SEFAC (Saragossa, 26-28 de maig)
Jornada de distribució farmacèutica. Organitzada pel
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Departament de
Salut i la secció catalana de l’Associació Espanyola de Farmacèutics d’Indústria (AEFI) (Barcelona, 15 de juny)
XXII Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica amb el lema Integrats i desintegrats (Barcelona, 28 de
juny).
Cursos d’Estiu de la Universitat de Barcelona ELS JULIOLS. Curs Medicament: des de l’invent fins a la ciutadania (Barcelona, 8 de juliol). Participació del senyor de Dalmases en la taula rodona sobre sostenibilitat del sistema:
el preu dels medicaments i la seva sostenibilitat.
XX Congreso Nacional Farmacéutico. Organitzat pel Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España (Castelló, 19-21 octubre). Participació del senyor de Dalmases
com a ponent en la taula rodona sobre Nuevos retos para
la farmàcia comunitaria del siglo XXI. Presentació dels
pòsters Que hay que conocer sobre la hipertensión arterial: Programa de educación sanitaria a la gente mayor
(PESGG) 2015; Red farmacias centinela en Catalunya: uso
inadecuado de la píldora poscoital; Red farmacias centinela en Catalunya: usabilidad de los instrumentos de registro.
VI Edició Foro FEDIFAR El futuro de la ditribución y dispensación de medicamentos innovadores. Organitzat per
Fedifar (Madrid, 26 d’octubre).
I Reunión Autonómica de Coordinación para la impementación de los Servicios profesionales. Organitzat pel
Col·legi de Farmacèutics de Las Palmas (Las Palmas de
Gran Canaria, 16-18 de novembre). Participació del senyor de Dalmases en la taula rodona concertación farmacèutica: Nuevos modelos i en la taula rodona aspectos
legales de la implantación de Servicios profesionales en
farmacia comunitaria.
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Fórum farmacia latina. Organitzat pel Consejo General de
Colegios Farmacéuticos de España (Palma de Mallorca, 28
de novembre).
XIV Jornada sobre Normes de Correcta Fabricació de Medicaments. Organitzada per la comissió assessora sobre
garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments del Departament de Salut (Barcelona, 14 de desembre).
Acte commemoratiu 25 anys CatSalut. Organitzat pel
CatSalut (Barcelona, 14 de desembre).

4.8. Normativa
legal

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.
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Presentació Pla Nacional Adherència. Organitzat per Farmaindustria (Barcelona, 23 de novembre).

A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2016, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del
Consell:
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Març 2016).
Proposta d’acord del Govern pel qual es modifica la denominació del Consorci d’Atenció Primària de Salut de
l’Eixample que passa a denominar-se Consorci d’Atenció
Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) i se
n’aproven els nous Estatus i la seva memòria justificativa.
(Abril 2016).
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques. (Maig 2016).
Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès. (Juny 2016).
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret
196/2010, de 14 de desembre, dels sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). (Novembre
2016).
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També cal destacar l’enviament per part del Departament de
Salut del Projecte de Decret per a l’autorització de centres i serveis sanitaris, en fase prèvia a l’inici de la seva tramitació jurídica, per a la seva revisió.

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;
Informe sobre la implicació de les Lleis 39/15 de Procediment Administratiu 40/15 de règim Jurídic del
Sector Públic;
Nota sobre el procediment a seguir per procedir a la
inscripció d’un grup d’interès en el Registre de grups
d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu
sector públic;
Nota sobre els canvis introduïts a l’estructura del
Servei Català de la Salut mitjançant la resolució
SLT/1393/2016, de 26 de maig.
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.
Finalment, cal destacar que aquest 2016 la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha resolt arxivar
l’expedient sancionador incoat contra el Consell l’any 2015
pel presumpte incompliment de les seves obligacions en matèria de numeració i portabilitat referits al projecte TicFarma.
L’advocat Juan Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, ha
estat l’encarregat de la defensa del Consell en aquest procediment.
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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): En data 22 de desembre de 2016, el
Jutjat contenciós-adminsitratiu núm 5 de Barcelona
va emetre la sentència d’aquest procediment, favorable als interessos dels farmacèutics. Com que des
del Consell es va demanar un aclariment de part del
contingut de la sentència, aquesta no es va donar per
ferma abans d’acabar l’any 2016.

b)

Segona reclamació (factures de gener a abril i de
setembre a desembre de 2013 i de gener a març de
2014): Aquest 2016 s’ha fet efectiva l’execució de la
sentència emesa pel Jutjat Contenciós-administratiu
núm 15 de Barcelona en data 27 d’octubre de 2015,
que inclou el pagament per part del CatSalut als titulars de les farmàcies reclamants, la quantitat global
reclamada, els interessos d’anatocisme (els interessos meritats sobre les quantitats reclamades en concepte de morositat del període comprès entre la presentació del recurs contenciós (23/12/2014) i la data
de la Sentència (27/10/2015)) i els interessos processals (interessos entre la data en què es va dictar la
sentència i la data en què es va fer el pagament dels
interessos reclamats).
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Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics.

Altres aspectes
El 2 de novembre de 2016 el Grup Parlamentari de Ciutadans
va presentar una Proposició de Llei de coordinació de la farmàcia assistencial per a la millora del sistema de salut. En
el marc d’aquesta proposició, es recull que és indispensable
que les farmàcies comunitàries puguin accedir a una part de
l’historial clínic de l’usuari per realitzar amb garanties els serveis
sanitaris requerits. Alhora, especifiquen que els farmacèutics
també haurien de poder contribuir a completar aquest historial
amb indicadors que hagin pogut detectar.
Aquest document s’ha elaborat amb l’objectiu de “millorar la
coordinació de la farmàcia amb altres actors del sistema sani-
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tari”, i aconseguir així optimitzar recursos per fer front als reptes
del Sistema Nacional de Salut, com l’envelliment de la població,
l’augment de la cronicitat i la polimedicació. D’altra banda, s’ha
volgut fomentar el reconeixement i la implementació del model de farmàcia assistencial a través dels serveis professionals,
“una alternativa viable i complementària amb el nostre actual
model de prestació pública de serveis d’atenció sanitària”; així
com posar en valor la figura dels farmacèutics, “professionals
capacitats i experts en els medicaments” que atenen als ciutadans en condicions de “proximitat i accessibilitat”.
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va ser consultat sobre aquesta proposició de Llei i va fer aportacions que
han estat recollides.
La proposició, però, no va ser aprovada pel Parlament de Catalunya.
A nivell de Taula lletrada, s’ha continuat analitzant 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 i els Consell i s’ha treballat per aclarir l’afectació
del Decret 171/2015, de 28 de juliol, de desplegament d’e
l’esmentada Llei, pel qual es crea i es regula el registre de grups
d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Tot i que inicialment des de la Taula Lletrada es defensava
la no inscripció dels col·legis professionals, en exercici de les
seves funcions públiques, finalment sí que ha calgut fer efectiva
aquesta inscripció.
Així, en data 1 de desembre de 2016, el Consell va rebre la resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia per la qual s’inscriu i es classifica el
grup d’interès Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord amb la sol·licitud cursada pel
Consell, quedant registrat en la categoria II, Sector empresarial i
de base associativa, subcategoria Corporacions de dret públic.
Pel que fa a la Llei 39/15 de Procediment Administratiu i la 40/15
de Règim jurídic dels sector públic, a nivell de Consell s’ha analitzat la incidència d’aquestes sobre els col·legis i el Consell.
Aquesta afectació se centra principalment en els següents aspectes: a) Habilitació d’un sistema electrònic de notificacions
rebudes i emeses pels Col·legis i pel Consell; b) Registre electrònic dels documents; c) Disposar d’un arxiu electrònic. d)
Disposar i donar-se d’alta de la direcció electrònica habilitada
(DEH), perquè l’administració pugui enviar/penjar les comunicacions que li adreci. Les notificacions fetes a la DEH, poden
generar un avís o no i es donaran per entregades al cap dels 10
dies de la seva emissió; fet que fa que el receptor hagi de ser
proactiu per conèixer les notificacions que pugui rebre.
Per altra banda, recordar que la publicació del Decret 147/2014,
d’11 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el pro-
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La presentació de la sol·licitud i documentació acreditativa corresponent a l’any 2016 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 2017. En total hi hagut 47 farmàcies que compleixen els
requisits per a l’aplicació de l’índex corrector per a l’any 2016
(12 a Barcelona, 5 a Girona, 15 a Lleida i 15 a Tarragona).
Pel que fa a les oposicions de farmacèutics de salut pública, en
el BOE del 31 de maig, va sortir publicada la Sentència del Tribunal Constitucional 86/2016, de 28 d’abril de 2016, relativa a la
qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Suprem en el recurs de cassació
3970-2013, en relació amb els apartats 2 b) i 3 de la disposició
transitòria novena de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció
de la salut, modificada per la disposició final primera de la Llei
8/2007, de 30 de juliol, de l’ICS, per una possible vulneració del
dret a la igualtat en l’accés a la funció pública. Segons aquesta
sentència, es declara inconstitucional i nuls els preceptes legals
que regulen un procediment d’accés a la funció pública en el
qual es valoren especialment els serveis prestats pels interins
del cos de farmacèutics titulars.
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cediment 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.

Sobre aquesta mateix temàtica, el Consell ha presentat al Departament de Salut un escrit d’al·legacions referit a l’oferta
SLT072-16 de convocatòria de la plaça per al Servei de Registres i Censos de la Secretaria de Salut Pública del Departament
de Salut, exclusiva per a veterinaris, per realitzar funcions de
gestió d’expedients de notificació de posada en el mercat de
productes alimentaris, funcions aquestes que no els són pròpies.

4.9. Reconeixement

Aquest 2016 ha tingut lloc la quarta 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 Benet Fité Novellas, en reconeixement al seu compromís amb la farmàcia
comunitària i haver estat durant anys un referent en l’àmbit de
l’atenció farmacèutica.
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El senyor Benet Fité va ser el primer vocal d’oficina de farmàcia de la Junta de Govern del Col·legi de Barcelona i ha estat
membre destacat de diverses societats científiques com son la
Fundació Pharmaceutical Care i la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del
curs acadèmic 2017.
Per altra banda, el 4 d’abril va tenir lloc una nova edició del lliurament de premis que atorga la publicació professional Correo
Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de l’Any’,
corresponents a l’any 2015.
En la categoria de ‘Atenció Farmacèutica i Educació Sanitària’, un dels premis va recaure en el Consell i el Departament
de Salut per la Xarxa de farmàcies sentinelles.
Cal recordar que amb els Premis Correo Farmacéutico, aquesta
publicació reconeix la tasca diària d’aquelles persones, institucions o empreses que amb la seva aportació han ajudat a millorar el món de la farmàcia, l’atenció farmacèutica i la salut.

Recollida de guardons: Pilar Gascón (Consell), la sisena començant per l’esquerra
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5. Tecnologia
“La xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya, una realitat que avança cap a
nous projectes de serveis”
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Durant el 2016 s’ha dut a terme la reorganització interna del
Departament d’eProjectes, amb l’objectiu d’internalitzar els serveis de desenvolupament d’aplicacions. Des del 2005, tot el
desenvolupament d’aquestes aplicacions ha estat 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 es va dissenyar aquest procés de reorganització interna, de cara a la seva execució durant el 2016.
La reorganització s’ha assolit sense impacte al Pla de Sistemes
del CCFC, amb impacte pressupostari positiu, i sense pèrdua
del coneixement extern adquirit pels proveïdors durant tants
anys de servei, donat que molts membres del nou equip intern
ja formaven part d’aquests proveïdors.
Alhora que es feia aquesta reorganització, 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:

5.1. SIFARE

SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica):
El conjunt d’infraestructures (servidors i aplicacions) que
connecten les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya amb
els Sistemes d’Informació del CatSalut, i que els hi 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 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Permetre la identificació dels pacients d’altres Comunitats
Autònomes amb el seu NIF, per tal de solucionar tots els
problemes que havien sortit al 2015 amb la identificació a
través de les seves targes sanitàries:
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 trobes-
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Amb aquesta identificació per NIF dels pacients d’altres
Comunitats Autònomes, el 90% de les seves dispensacions han rebut resposta per part del MSSSI (un 82% amb
la TSI del pacient, i un 8% amb resposta de no cobertura del pacient), front al que passava al 2015, on el 60% de
dispensacions no es podien dur a terme degut al problema
d’identificació dels pacients amb les seves targes sanitàries.
Aquest rati d’èxit amb la dispensació per NIF a pacients d’altres Comunitats Autònomes ha fet que disminueixi també l’ús de les dispensacions per urgències
(9URG000000000), que es feien servir, al marge de per
les dispensacions pròpies d’urgències, per quan els Sistemes d’Informació del MSSSI no trobaven les dades dels
pacients. S’ha tornat a una mitja de 4.000 dispensacions
mensuals d’urgència, front al pic de 14.000 que es va assolir al Desembre del 2015, quan la identificació dels pacients
d’altres Comunitats Autònomes es feia amb la seva tarja
comunitària i no amb el seu NIF.
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sin les dades del pacient (com per exemple, amb pacients del País Valencià o del País Basc).
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.

Al 2016 s’ha habilitat també la dispensació electrònica
de Fórmules Magistrals d’aportació reduïda a càrrec del
CatSalut, on el pacient només aporta un 10% fins al màxim
establert per Llei. Al moment de tarifar la Fórmula, el propi
SIFARE detecta si aquesta conté algun dels principis actius d’aportació reduïda establerts, i deixa marcada la Fórmula com d’aportació reduïda. Al moment de dispensar,
l’Oficina de Farmàcia haurà d’informar del codi especial
500.018, que indica que la Fórmula és d’aportació reduïda.
SIFARE comprovarà aleshores que efectivament aquesta
Fórmula es va tarifar amb aportació reduïda, i deixarà fer
la dispensació, indicant a l’Oficina de Farmàcia que el pacient haurà d’aportar el 10% del preu tarifat, fins al màxim
establert per Llei. Cas de tractar de dispensar una Fórmula
com d’aportació reduïda, però no contenir la seva tarifació
cap principi actiu d’aportació reduïda, SIFARE retornarà el
corresponent missatge d’error, i no permetrà la dispensació com d’aportació reduïda. Òbviament, ja des del 2015,
no es permet la dispensació de cap dispensació de Fórmula Magistral que no hagi segut prèviament tarifada, sigui
d’aportació reduïda o no.
Durant el 2016 també s’ha treballat amb CatSalut la prescripció i dispensació electrònica de Fórmules Magistrals tipificades, tot i que la seva posada en marxa s’ha endarrerit
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al 2017, per prioritzacions d’altres projectes per part del
CatSalut. S’ha analitzat el Top 100 de les Fórmules Magistrals més utilitzades, i se les hi ha assignat un Codi Nacional
a cadascuna, amb un preu fixe provinent de la seva composició. D’aquesta manera, al moment de prescriure una
d’aquestes Fórmules, el prescriptor només haurà d’afegir
aquest codi al Pla de Medicació del pacient, eliminant la recepta paper clàssica, i convertint-la en recepta electrònica.
El pacient només haurà d’anar a la seva Oficina de Farmàcia, amb el seu Pla de Medicació, i se li dispensarà la Fórmula com qualsevol altre medicament prescrit. L’Oficina de
Farmàcia no haurà de tarifar la Fórmula, donat que aquesta
ja té un preu fixat. Tot aquest procés minimitza la feina de
prescriptors i dispensadors, alhora que optimitza el procés
de facturació de dispensacions a càrrec del CatSalut, en la
seva vessant de Fórmules Magistrals.
Una altra línia de treball amb CatSalut, per la recepta electrònica, ha segut el de mostrar avisos automàtics a les Oficines de Farmàcia al moment de consultar el Pla de Medicació d’un pacient. L’objectiu és mostrar un d’aquests
avisos (o dos, o tots tres, segons si el pacient compleix
una, dos, o les tres condicions), i definir les actuacions que
l’Oficina de Farmàcia haurà de dur a terme (i registrar electrònicament) per cadascú:
Identificació de tractaments amb dificultats pel mode
d’administració. Detecció de si és la primera prescripció d’un pacient, per determinats productes o malalties.
Identificació de medicaments que requereixen farmacovigilància.
Detecció de possible manca d’adherència al tractament.
Inicialment es volia que la detecció d’aquestes casuístiques es fes a SIRE (CatSalut), per tal de dotar al Sistema
de més intel·ligència professional, però des del Departament de Sistemes del Departament de Salut s’ha descartat, per tenir molt d’impacte en els temps de resposta de la
recepta electrònica. S’ha de pensar que, per exemple, pel
primer avís, el de primera presa, el Sistema s’ha de recórrer, al moment que l’Oficina de Farmàcia consulta el Pla de
Medicació del pacient, totes les prescripcions fetes amb
anterioritat al pacient, per detectar si una de les prescripcions consultades és la primera pel pacient o no i, cas de
ser-ho, retornar l’avís de primera presa. Si cada mes tenim
2.812.437 prescripcions diferents, el fet de mirar enrere un
any implica recórrer 33.749.251 registres electrònics, tasca
que satura molt els Sistemes del Departament de Salut,
fent que el temps de resposta a la consulta de l’Oficina de
Farmàcia sigui molt elevat (més de 9 segons per medica-
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S’ha començat el disseny de la validació del filtre de substitució per canvi de dosi. Ara per ara, si una Oficina de
Farmàcia s’equivoca en la substitució d’un medicament, i
dona al pacient un altre medicament totalment equivalent
però amb dosi diferent, el servei de recepta electrònica ho
accepta, però la dispensació és causa de devolució total
a la corresponent mixta posterior. Amb aquest nou evolutiu, previst pel 2017, quan SIRE (CatSalut) detecti que
està ocorrent aquest cas, s’informarà a l’Oficina de farmàcia, mostrant el missatge “cal signar per forçar el canvi de
dosi”, i se li obligarà a signar la dispensació al moment, si
l’Oficina de Farmàcia té clar que el canvi de dosi és correcte.
S’ha començat a treballar amb CatSalut el projecte
d’interoperabilitat nacional de la recepta electrònica, el
qual permetrà que les Oficines de Farmàcia de Catalunya puguin consultar les prescripcions electròniques dels
pacients d’altres Comunitats Autònomes, i poder-li’ls fer
la corresponent dispensació electrònica. La solució tecnològica es fonamenta amb un nou Sistema d’Informació
del CatSalut, el qual fa d’enllaç entre SIFARE (i, per tant,
les Oficines de Farmàcia de Catalunya) i els Sistemes
d’Informació del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
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ment). Per tant, donat que el projecte és molt interessant
des del punt de vista professional de farmàcia, el CCFC ha
adquirit el compromís, pel 2017, d’analitzar si aquesta línia
de treball és viable dins dels seus Sistemes d’Informació.

L’arquitectura software del Sistema de recepta electrònica
del CCFC (SIFARE), desenvolupada al 2005, es fonamenta
en una peça client, l’API de recepta electrònica, integrada
dins de cada ordinador que vol treballar amb la recepta
electrònica, i una peça servidora, els serveis web de recepta electrònica, que comuniquen amb els corresponents
serveis del Sistema del CatSalut (SIRE). Les dos peces han
de ser evolucionades tecnològicament, per tal de tenir una
arquitectura estable i en línia amb les noves tecnologies.
Durant el 2016 s’ha actualitzat la primera de les peces,
la client, l’API de recepta electrònica, per tal de fer servir unes llibreries internes més actuals. Aquesta evolució
s’implementarà a les Oficines de Farmàcia al 2017, amb la
implantació de la nova API 6.0.0. L’altra peça, la part servidora, s’evolucionarà al 2017 amb la implantació de l’Oracle
Service Bus, producte que permetrà aquesta evolució, alhora que permetrà la integració dels Sistemes del CCFC
amb altres Sistemes, com ara l’EMVO del CGCOF.
A nivell de Sistemes i infraestructures, des del 2014
s’estava treballant amb HP per donar continuïtat al con-
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tracte de gestió i administració de SIFARE, vigent des del
2005. Arribat a un punt de no concordança, des del CCFC
s’ha obert la possibilitat de signar aquest contracte amb
altres proveïdors. S’han demanat ofertes a la pròpia HP,
a NTT Communications (de la mà de Colt Telecom), a BT,
a MediaCloud (de la mà d’AvantTIC), i a Oracle. Un cop
analitzades les propostes, i superades les corresponents
reunions de tancament de dubtes i negociació, s’ha adjudicat el contracte amb NTT Communications.
NTT Communications presenta un model de servei fonamentat en Teams, en petits grups de tècnics orientats a un
nombre reduït de clients, donant un servei de proximitat
que encaixa molt be amb el model de projectes del CCFC.
NTT Communications presenta, per altra banda, una proposta de hosting dels servidors de recepta electrònica,
dins del Centre de Dades de Colt Telecom, on ja estan ubicats actualment els servidors, fet que facilita la posada en
marxa de la nova plataforma de recepta electrònica i del
Portal de Serveis. El contracte permetrà, per altra banda,
reduir un 30% els costos de gestió, administració, explotació, operació, i monitorització de les infraestructures de
recepta electrònica del CCFC.
-

Un cop escollit el proveïdor responsable d’administrar la
plataforma de recepta electrònica i del Portal de Serveis,
s’ha continuat amb la posada en marxa de la nova plataforma, que es va començar a dissenyar al 2015. No es volia
posar en marxa la nova plataforma dins d’HP, per després
tenir-la que migrar a un altre proveïdor. Era millor mantenir
la plataforma actual a HP i, un cop escollit el futur proveïdor, muntar-la ja dins del Centre de Dades del nou proveïdor, tenint la plataforma antiga com a contingència cas de
tenir problemes amb la posada en marxa de la nova.
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 segons, en períodes de màxima activitat (de 11:00 a 13:00 del matí). La nova plataforma, que
s’ha començat al Setembre d’aquest any, i que es posarà
operativa al 2017, consta exclusivament de dos servidors,
però tres vegades més potents que els servidors actuals,
donant més prestacions amb un menor nombre de servidors. A més a més, el Portal de Serveis comptarà amb un
servidor addicional, fent que es tingui l’alta disponibilitat
de la qual no es disposava fins ara. A banda, el sistema
d’emmagatzematge de les dades (cabina de discos) serà
propi del CCFC, a diferència del anterior que era compartit
per diferents clients, fent que s’esperi una reducció considerable als temps de resposta del servei de recepta electrònica i del Portal de Serveis.
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Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de
Recepta Electrònica
Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a
implantació, eficiència, i qualitat del Servei
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de
SIRE, composat pels responsables tecnològics del CatSalut, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTiTI), i del Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya. Aquest Grup es reuneix periòdicament, i té
com objectiu bàsic dur a terme tasques proactives a la Plataforma de Recepta Electrònica, per tal d’optimitzar el rendiment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar
possibles incidències o minimitzar el seu impacte.
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Suport de nivell 3 a les incidències de recepta electrònica
de les OFs o dels PGOFs, que no puguin ser resoltes pels
nivells 1 i 2 del CGO, i escalat als diferents proveïdors, o al
CatSalut si escau.

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 cada dos mesos, 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 semestralment,
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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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.
Durant el 2016 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, i fins a Juny del
2016, s’ha estat treballant amb Telefónica, Vodafone, i BT,
de cara a tancar les condiciones més favorables per les
Oficines de Farmàcia pel que fa a la XCCFC, tant en qualitat de servei com en estalvis econòmics.
Després d’analitzar durant mesos les propostes presentades per Telefónica, BT, i Vodafone, el CCFC ha pres la decisió de concedir la gestió de la XCCFC a Vodafone. Per dur
a terme aquest anàlisi, s’ha comptat amb l’empresa Sayós
& Carrera, com a consultora externa experta en serveis
de telecomunicacions. S’han valorat diversos punts, com
l’arquitectura presentada, els equips involucrats, la qualitat
del servei, l’experiència prèvia, la dificultat de la migració, i
la proposta econòmica. La proposta de Vodafone, no sent
la més econòmica, ha tret més punts degut a la xarxa de
backup proposada, fonamentada en una xarxa totalment
independent de la connexió principal, monitoritzable punt
a punt, amb transmissió 4G multioperador, agafant la senyal de l’operador que més cobertura doni, entre Vodafone,
Telefónica, i Orange. Tot i no ser la Xarxa més econòmica,
l’estalvi anual per les Oficines de Farmàcia, en concepte
de connectivitat, s’estima en 1 milió d’Euros, sent la Xarxa
de Recepta Electrònica amb fibra òptica més econòmica a
nivell Nacional.
Previ a començar la migració, s’ha treballat durant molts
mesos l’Oficina de Migració, responsable de la seva coordinació, la qual s’ha adjudicat a l’empresa Sayós & Carrera,
donat el seu expertise en oficines tècniques i la seva experiència durant molts anys com a Centre d’Atenció a l’Usuari
(CAU) de la recepta electrònica a Catalunya. S’han definit
els procediments de treball, s’han dimensionat els recursos necessaris, i s’han estimat els costos lligats a aquesta
gestió. Aquesta Oficina serà el canal únic de comunicació
amb les farmàcies (comunicació informativa inicial, comunicació de cita amb els tècnics per la migració, comunica-

74

Un cop presa la decisió de l’operadora gestora de la XCCFC, i de l’empresa responsable de l’Oficina de Migració,
a l’Agost ha començat aquesta migració. És un projecte de
quasi 12 mesos, donat que s’han de migrar tots els serveis
centrals (comunicació farmàcies amb SIFARE, de SIFARE
amb SIRE, i de les farmàcies amb la sortida a Internet centralitzada), i 3.200 punts de xarxa corresponents a cadascuna de les farmàcies de Catalunya. La migració a cada
farmàcia implica muntar una nova línia de comunicacions,
per tal de no perdre el servei actual, amb fibra òptica com a
línia principal allí on es pugui, o ADSL allí on no es pugui, i
línia de comunicacions mòbils 4G multioperador com a línia
de backup. A la fi de la migració s’espera tenir un 40% de
farmàcies amb fibra òptica, i un 60% amb ADSL, les quals
entraran dins d’un procés de millora tecnològica continua,
per tal d’instal·lar-lis fibra, amb l’objectiu d’assolir el 80%
durant els propers tres anys. L’adreçament IP de cada PC
de les farmàcies es mantindrà per facilitar el procés de migració, i involucrar el menys possible a les empreses de
manteniment informàtic de les farmàcies.
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ció i proves el dia de la migració, i comunicació de seguiment de la migració), i es responsabilitzarà de la gestió de
les corresponents accions amb Vodafone, sent el CCFC el
responsable únic de tot el procés de migració.

Mentre duri la migració de la XCCFC, des del CCFC
s’hauran de gestionar dues Xarxes alhora, duent a terme
les tasques recurrents de cada any:
Seguiment del Servei de Sortida Segura a Internet per
les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal
de garantir la seguretat de la xarxa global i de cada
punt individual (detectant incidències proactivament
o patrons de virus a les Oficines de Farmàcia), i gestionar les sol·licituds d’obertura de comunicacions
entre les Oficines de Farmàcia i servidors públics
d’Internet.
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 Oficines de Farmàcia que no puguin ser resoltes
pels nivells 1 i 2 del CGO, o d’aquelles que superin
els SLAs acordats amb Telefónica per la resolució
d’incidències, i que requereixen d’un procediment
d’escalat amb Telefónica.
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5.3. Portal
de serveis

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 Oficines
de Farmàcia als nous serveis oferts pel CCFC (servei de recepta
electrònica, serveis professionals, i serveis tecnològics – TicFarma).
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Al Maig s’ha posat en marxa el nou Portal de Serveis per les
3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya, i els 4 Col·legis
Oficials de Farmacèutics de Catalunya (COFs d’ara en endavant), des del qual es poden gestionar electrònicament
els següents serveis:
Servei de recepta electrònica:
Gestió de les Oficines de Farmàcia que poden treballar amb el servei de Recepta Electrònica.
Gestió dels usuaris que poden treballar amb el servei de Recepta Electrònica. Els usuaris col·legiats són
gestionats pels COFs, mentre que els usuaris auxiliars
són gestionats pels propis titulars de les Oficines de
Farmàcia.
Gestió dels permisos que poden tenir aquests usuaris
amb el servei de Recepta Electrònica. Per exemple, la
signatura de recepta electrònica només està permesa,
per defecte, pels titulars i els substituts de l’Oficina de
Farmàcia, els quals, mitjançant el Portal de Serveis,
poden permetre que els adjunts de l’Oficina de Farmàcia també puguin fer aquesta signatura.
Gestió dels equips (PCs, datàfons, ...) de l’Oficina de
Farmàcia que poden treballar amb el Servei de Recepta Electrònica, o que requereixen de connexió a
Internet a través del servei centralitzat de la XCCFC
Gestió de les farmacioles de les Oficines de Farmàcia.
A través del Portal es poden donar d’alta aquestes
farmacioles, per tal que també puguin treballar amb el
Servei de Recepta Electrònica.
Control de qualitat de la signatura electrònica de les
dispensacions del servei de Recepta Electrònica. Mitjançant diversos avisos al Portal, i un informe detallat
de lo pendent de signar, les Oficines de Farmàcia po-
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den actuar proactivament per tal d’evitar les corresponents devolucions per part del CatSalut, ja sigui
per dispensacions no signades o per dispensacions
signades fóra de termini
Tancament de la facturació electrònica a càrrec del
CatSalut. Les Oficines de Farmàcia tenen la potestat
d’establir un dia al mes, a partir del qual, totes les
dispensacions posteriors, fins a la fi del mes, es facturaran al mes següent de la dispensació. A través
del Portal de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden
establir aquest dia cada mes. Cas de no establir cap
dia, el tancament de la facturació es farà de manera
automàtica, incloent totes les dispensacions fetes durant el mes a la factura d’aquest mes.
Impressió de fulls de cupons buits. A través del Portal
de Serveis, les Oficines de Farmàcia poden treure “n”
fulls buits on enganxar els cupons precintes de les
dispensacions a càrrec del CatSalut, amb les dades
de l’Oficina de Farmàcia, i els requadres per enganxar
els cupons de manera adreçada.
Obtenir un llistat amb les dades de facturació (import
líquid, previ a descomptes) de les dispensacions a càrrec del CatSalut, d’un període determinat, en format
PDF, DOC, o HTML.
Obtenir un llistat amb les dades de prescripció i dispensació de les dispensacions a càrrec del CatSalut, d’un període determinat, en format PDF, DOC, o
HTML.
Obtenir un llistat amb el detall de les Fórmules Magistrals dispensades per l’Oficina de Farmàcia, a càrrec
del CatSalut, d’un període determinat, en format PDF,
DOC, o HTML.
Pel 2017 s’afegiran nous serveis, com ara el de dispensacions pendents de signar, o informes econòmics
comparatius, o de fidelitat dels pacients, de cada Oficina de Farmàcia amb les seves 9 més properes.
Serveis Professionals:
L’objectiu del Portal de Serveis és ser l’eina única de
gestió electrònica de tots els Serveis Professionals
que puguin donar les Oficines de Farmàcia als ciutadans de Catalunya. Al 2014 es varen analitzar els
diferents serveis que s’estaven proporcionant a Catalunya, i els diferents sistemes o eines amb els que
es feia la seva gestió. D’aquest anàlisi es va prendre
la decisió d’implantar al Portal de Serveis, com a primer servei a gestionar electrònicament, el Programa
de Manteniment amb Metadona (PMM d’ara en endavant). Al 2016 s’ha obert la gestió electrònica del
PMM a les 160 Oficines de Farmàcia que hi participen, amb les següents funcionalitats:
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–

Gestió electrònica de l’alta, baixa, i renovació,
d’una Oficina de Farmàcia al PMM. Mitjançant
el Portal de Serveis, aquella Oficina de Farmàcia
que vulgui entrar al PMM, pot omplir el corresponent formulari de sol·licitud, adjuntant tota la documentació obligatòria, el qual entra a un fluix de
validacions fins arribar al Departament de Salut.
Anàlogament, les sol·licituds de baixa o de renovació de les Oficines de Farmàcia que ja estan
dins del PMM, també es poden fer electrònicament a través del Portal de Serveis. Ara per ara,
tots aquests fluixos no són 100% electrònics, i
es continua fent servir el paper. S’espera que al
2017 la gestió sigui totalment electrònica.

–

Gestió electrònica de l’assignació dels pacients
PMM a les Oficines de Farmàcia. Mitjançant el
Portal de Serveis, les Oficines de Farmàcia del
PMM poden donar d’alta les dades dels pacients
assignats a la seva Oficina de Farmàcia, afegir la
informació de la seva prescripció, i pujar i emmagatzemar al propi Portal tots els papers necessaris per aquesta alta. Aquest pas és necessari per
fer la gestió electrònica dels pacients a cada Oficina de Farmàcia, però només s’ha de fer un cop.
S’espera que un futur, el Portal de Serveis estigui
integrat amb els Sistemes d’Informació dels Centres Prescriptors, per tal que aquesta alta es pugui automatitzar, sense incorporació manual de
les dades per part de les Oficines de Farmàcia.

–

Planificació electrònica de les cites amb els pacients, per la presa del seu tractament, i seguiment electrònic d’aquestes preses. A partir de
la informació mensual de la prescripció de cada
pacient, introduïda per l’Oficina de Farmàcia a
partir de l’ordre mèdica en paper, el Portal de
Serveis genera un calendari on l’Oficina de Farmàcia pot veure quines seran les seves properes
visites dels seus pacients. L’Oficina de Farmàcia
pot modificar aquestes cites, segons els seus
acords amb els seus pacients i, un cop el pacient es presenti per prendre la seva medicació,
l’Oficina de Farmàcia introduirà al Portal totes
les dades associades a aquesta dispensació.
L’Oficina de Farmàcia comptarà també amb informació de tota la medicació que s’està prenent
el pacient, per tal de detectar possibles interaccions amb la metadona.

–

Tancament mensual dels pacients, per tal
d’enviar de manera automàtica les dades de

Serveis Tecnològics:
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facturació al corresponent Col·legi Oficial de
Farmacèutics (l’ordre mèdica en paper s’haurà
de continuar enviant físicament, fins que es tingui prescripció electrònica de metadona, previst
pel 2018), i de generar automàticament el full de
seguiment mensual de cada pacient, amb la informació de prescripció i dispensació, que cal
enviar físicament al Departament de Salut (pel
2017 s’espera que aquest full que surt del Portal
ja no es tingui que enviar, donat que les dades
arribaran directament en format electrònic al Departament).
S’espera que pels propers anys, es puguin afegir més
serveis professionals al Portal, per tal de fer la seva
gestió electrònica de manera única a tota Catalunya, com ara el Servei Personalitzat de Dispensacions
(SPD), la Detecció Precoç de Càncer, Colon i Recte
(DPCCiR) , la prova del SIDA (VIH), o el Programa
d’Atenció Farmacèutica a Crònics (PCAF).

A través del Portal de Serveis es pot consultar el catàleg de productes oferts pel CCFC, sota la marca
TicFarma, en quan a serveis de telefonia fixa, mòbil,
i dades. El Portal també permet que cada Oficina de
Farmàcia pugui consultar el detall de les trucades fetes amb els terminals contractats a TicFarma. Pels
propers anys s’espera que des del propi Portal les
Oficines de Farmàcia puguin gestionar tots els seus
serveis, així com de demanar de nou. De moment,
aquesta tasca s’ha de fer a través del Centre de Gestió d’Operacions (CGO) de TicFarma.
Suport de nivell 3 a les incidències del Portal de Serveis de
les Oficines de Farmàcia o dels Col·legis Oficials de Farmacèutics, que no puguin ser resoltes pels nivells 1 i 2 del
CGO

5.4. L’Oficina
de Farmàcia
lliure de
papers

L’Oficina de Farmàcia lliure de papers:
L’objectiu del projecte és convertir a format electrònic els Llibres
Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents, així com els vals
de compra i devolució dels vals 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’Oficina de Farmàcia,
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
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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 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Reunions de treball amb el Departament de Salut, per tal
de tancar el Model Funcional del projecte, en el qual es
fonamenta tot el seu desenvolupament.
Reunió de presentació d’aquest model funcional a les
empreses responsables dels punts de venda (PGOF)
de les Oficines de Farmàcia, i planificació del calendari
d’implantació, previst pel 2017.
Inici del desenvolupament de l’API 6.0.0 de recepta electrònica, que permetrà a les Oficines de Farmàcia la gestió electrònica dels Llibres Receptari i de comptabilitat
d’estupefaents, així com dels vals de compra i venda
d’estupefaents, a través del seu PGOF. Aquest desenvolupament es va aturar al 2014, donat que es va donar prioritat
a la tarifació de les fórmules magistrals a través del PGOF,
i al 2015, donat que es va donar prioritat a la dispensació
electrònica de receptes papers a pacients d’altres Comunitats Autònomes. La seva implementació està prevista pel
2017.
Disseny de les funcionalitats del Portal de Serveis que permetrà a les Oficines de Farmàcia consultar els llibres oficials, publicats des dels seus PGOFs, els quals podran ser
inspeccionats pel Departament de Salut a través del propi
Portal. Les Oficines de Farmàcia, podran, també a través
del Portal, presentar la declaració anual d’estupefaents, i la
declaració mensual d’especial control mèdic.
Disseny de l’arquitectura de comunicacions que permetrà
l’accés, de forma segura, del Departament de Salut, i de
la distribució, a les infraestructures del projecte, a través
d’Internet.

5.5. TicFarma

TicFarma (Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i de Valor
Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya):
Sota el paraigües de TicFarma, i gràcies a la força que proporciona la Xarxa d’Oficines de Farmàcia 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 Oficines de Farmàcia de Catalunya. L’objectiu del CCFC és

80

Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
A principis del 2016, el CCFC proporcionava els serveis
de TicFarma a 967 OFs (amb un total de 2.222 línies fixes
i ADSLs, i 2.314 línies mòbils). A la fi del 2016, els serveis
s’oferien a 969 OFs (amb un total de 2.249 línies fixes i
ADSLs, i 2.369 línies mòbils). S’ha arribat a un punt en el qual
el creixement anual dels Serveis de TicFarma s’ha estancat.
Després de dos anys de treball amb Telefónica, per tractar
d’obtenir les millors condicions per les OFs pel que fa a
TicFarma, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va prendre la decisió, al 2015, d’obrir la possibilitat
de gestió de TicFarma a altres proveïdors de telecomunicacions, com ara BT i Vodafone. Durant tot el 2015, i fins a
Juny del 2016, s’ha estat treballant amb Telefónica, Vodafone, i BT, de cara a tancar les condiciones més favorables
per les Oficines de Farmàcia pel que fa a TicFarma, tant en
qualitat de servei com en estalvis econòmics.
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anar afegint més serveis de valor afegit, de caràcter professional
o empresarial per les Oficines de Farmàcia.

Després d’analitzar durant mesos les propostes presentades per Telefónica, BT, i Vodafone, el CCFC ha pres la
decisió de concedir la gestió de TicFarma a la mateixa
Operadora que gestionarà la XCCFC, Vodafone. Per dur a
terme aquest anàlisi, s’ha comptat amb l’empresa Sayós
& Carrera, com a consultora externa experta en serveis de
telecomunicacions. S’han valorat diversos punts, com la
proposta econòmica, els equips involucrats, la qualitat del
servei, l’experiència prèvia, i la dificultat de la migració.
Previ a començar la migració, s’ha treballat durant molts
mesos l’Oficina de Migració, responsable de la seva coordinació, la qual s’ha adjudicat a l’empresa Sayós & Carrera, donat el seu expertise en oficines tècniques i la seva
experiència durant molts anys com a Centre d’Atenció a
l’Usuari (CAU) de la recepta electrònica a Catalunya. S’han
definit els procediments de treball, s’han dimensionat els
recursos necessaris, i s’han estimat els costos lligats a
aquesta gestió. Aquesta Oficina serà el canal únic de comunicació amb les farmàcies (comunicació informativa inicial, comunicació de cita amb els tècnics per la migració,
comunicació i proves el dia de la migració, i comunicació
de seguiment de la migració), i es responsabilitzarà de la
gestió de les corresponents accions amb Vodafone, sent el
CCFC el responsable únic de tot el procés de migració.
Finalment, aquesta migració s’ha endarrerit al 2017, donat
que s’han prioritzat les tasques de migració de la XCCFC.
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Mentrestant, s’han continuat fent les tasques continues de
gestió dels serveis de TicFarma oferts per Telefónica:
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.
Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de
qualsevol altre tipus, que no poden 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 Oficines de Farmàcia.

5.6. 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) a dubtes o incidències amb la recepta electrònica, el portal de serveis, o la XCCFC,
així com la monitorització global de tota la XCCFC, i la monitorització individual de cadascú dels 3.200 punts de Xarxa. Aquest
servei el proporciona l’empresa Sayós & Carrera des del 2009.
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, classificades per dubtes i incidències, per tipologia de dubte o
incidència, i anàlisi dels temps de resolució, per tractar de
trobar punts de millora als serveis.
Monitorització de tots els Serveis del CCFC, a través de les
següents eines:
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, d’ara cap endavant).
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M2M, com a eina de monitorització de la nova xarxa
de backup de Vodafone, per detectar Oficines de Farmàcia que estan funcionant per la línia secundària, i
actuar proactivament amb la possible incidència de la
línia principal.
FortiViewer i FortiReport, com a eina bàsica de monitorització de totes les comunicacions entre les Oficines de Farmàcia i Internet, per la nova Xarxa de Vodafone.
Oracle Enterprise Manager, com eina bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE: servidors
(CPU, memòria, ...), middleware, base de dades, etc.
La visibilitat d’aquesta eina des del CCFC, juntament
amb les eines de monitorització de la Xarxa, dona una
visió global de totes les Infraestructures del Servei de
Recepta Electrònica als responsables tecnològics del
CCFC.
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eSight, com a eina de monitorització de cada punt
individual de la nova Xarxa de Vodafone, per detectar
caigudes de les línies principals o backup de les Oficines de Farmàcia

Generació, revisió, i comprovació de les factures als COFs
pels costos de la XCCFC de les seves Oficines de Farmàcia.
Seguiment amb el CGO i Telefónica dels SLAs (acords
de nivell de servei) de la XCCFC, i càlcul anual de les devolucions a les Oficines de Farmàcia per l’incompliment
d’aquests SLAs.

5.7. Facturació
Electrònica
a càrrec del
CatSalut

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.
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Posada en marxa 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.
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5.8. Business
Intelligence

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,
tant des del punt de vista del seguiment del servei, com de la
gestió i seguiment de la facturació a càrrec del CatSalut, garantint sempre la normativa legal, i sense treballar amb cap dada
de caràcter personal. En fases futures s’analitzarà la viabilitat
d’estendre el servei a les Oficines de Farmàcia.
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Manteniment dels dos grups de quadres de comandament
oberts al 2015 pels COFs, el de dispensació i el de facturació.
Disseny de nous llistats a afegir al 2017 al Portal de Serveis, fonamentats en una comparativa entre una Oficina de
Farmàcia i les nou que la envolten, des del punt de vista
econòmic i des del punt de vista de fidelitat dels pacients,
per un període determinat.
Desenvolupament i posada en marxa d’una funcionalitat
que permet als COFs, a partir d’un fitxer d’entrada amb
codis de recepta dispensades, obtenir totes les dades
associades a la seva dispensació, per tal de presentar
al·legacions davant de certes reclamacions presentades
per CatSalut a la facturació, a les corresponents reunions
mixtes.

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, Oficines de Farmàcia, PGOFs,
CatSalut, Departament de Salut).
Durant el 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
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Des del 2005, el Sistema d’Informació de recepta electrònica del CCFC (SIFARE), s’ha comunicat única i exclusivament amb el Sistema d’Informació de recepta electrònica
del CatSalut (SIRE). A partir del 2016 es comença a treballar per tal que SIFARE es comuniqui també amb altres
Sistemes externs, com el PIRE de CatSalut per la interoperabilitat nacional de la recepta electrònica, o el EMVO
del CGCOF per la traçabilitat dels medicaments. Cadascú
d’aquests altres Sistemes “parla” el seu propi “idioma”,
diferent al que parla SIRE, el que fa necessària una peça
que faci de nexe d’unió únic, i faci de traductor dels diferents idiomes a integrar. Una possible peça seria el producte Service Bus d’Oracle. Per aquest motiu, s’han reprès
les converses del 2012 amb Oracle i AvantTIC, al voltant
d’aquest producte, i s’han fet diferents visites a clients que
ho tenen implantat dins del sector Salut, com ara l’Hospital
General de Vic. A més a més, l’arquitectura software del
Sistema central de recepta electrònica és una arquitectura del 2005, que no permet, per exemple, comunicacions
SSL amb encriptació SHA2. Es farà servir també, per tant,
l’Oracle Service Bus com a eina d’actualització tecnològica
d’aquesta Arquitectura.
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S’ha continuat amb la posada en marxa de la nova plataforma, que es va començar a dissenyar al 2015. La plataforma actual es va muntar al 2009, i consta de 7 servidors, els quals connecten les 3.200 Oficines de Farmàcia
de Catalunya amb els Sistemes d’Informació del CatSalut,
rebent fins a 70 peticions per segons, en períodes de màxima activitat (de 11:00 a 13:00 del matí). La nova plataforma, que s’ha començat al Setembre d’aquest any, i que
es posarà operativa al 2017, consta exclusivament de dos
servidors, però tres vegades més potents que els servidors
actuals, donant més prestacions amb un menor nombre de
servidors. A més a més, el Portal de Serveis comptarà amb
un servidor addicional, fent que es tingui l’alta disponibilitat
de la qual no es disposava fins ara. A banda, el sistema
d’emmagatzematge de les dades (cabina de discos) serà
propi del CCFC, a diferència del anterior que era compartit
per diferents clients, fent que s’esperi una reducció considerable als temps de resposta del servei de recepta electrònica i del Portal de Serveis.

Continuïtat del Grup de Treball de Comunicacions (GTCOMS), format per experts en temes de telecomunicacions, del CCFC, Telefónica, Vodafone, BT, 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 Oficines de Farmàcia de Catalunya.
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Continuïtat del Grup de Treball de Posada en Marxa (GTCONFIG), format per experts tecnològics del CCFC, Telefónica, Vodafone, BT, 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.
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de
SIRE, composat pels responsables tecnològics del CatSalut, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTiTI), i del Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya. Aquest Grup es reuneix periòdicament, i té
com objectiu bàsic dur a terme tasques proactives a la Plataforma de Recepta Electrònica, per tal d’optimitzar el rendiment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar
possibles incidències o minimitzar el seu impacte.
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.
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

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 Oficines
de Farmàcia, 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 2016 s’han desenvolupat les següents tasques al voltant d’aquest projecte:
Des del 2013, totes les infraestructures que sustenten els
nous projectes del CCFC, al marge de la recepta electrònica, s’han allotjat al centre de dades de Telefónica. Al 2015 es
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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).
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
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va començar a dissenyar el trasllat d’aquestes infraestructures, des d’aquest centre de dades cap al centre de dades de
BT. BT presenta un gran expertise en gestió d’arquitectures
Oracle, en les quals es fonamenten aquestes infraestructures. Durant el 2016 s’ha dut a terme aquest trasllat, de manera satisfactòria, sense cap afectació al Portal de Serveis,
ni a cap servei dependent d’aquestes infraestructures.

Sistemes d’Informació interns:
Al marge de tots els projectes tecnològics lligats a serveis a
COFs, Oficines de Farmàcia, 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 2016 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.
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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.
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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

Campanya Pren-te el pols
Serveis professionals, amb menció al COFB

Envelliment
actiu i saludable

Infarma Barcelona 2017

Retards en el pagament, amb menció a les farmàcies catalanes
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El Consell en els mitjans
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8. Tancament

Pressupost
2016

Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
any 2016 (EUR)

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

575.612,35
453.528,00
49.883,00
28.149,35
44.052,00

8.201,65
6.126,00
1.255,00
681,65
139,00

ALTRES INGRESSOS
13.000,00
Programa PESGG
2.500,00
II Jornada Consell
10.500,00
Patrocini Esteve - PCAF		

20.666,12
3.000,00
15.600,00
2.066,12

7.666,12
500,00
5.100,00
2.066,12

100,00
100,00

25,17
25,17

160.383,45
25.733,45
134.650,00

160.383,45
25.733,45
134.650,00

Diferència
any 2016 (EUR)

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

INGRESSOS FINANCERS
Interessos c/c Administració
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS
Recl. interessos de demora (2013)
Recl. interessos de demora (complerta 2013)

155,94
155,94

INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.
Ingressos Exepcionals
TOTAL INGRESSOS

580.510,70

596.459,58

15.948,88

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

964.960,00

983.871,48

18.911,48

GESTIÓ PER MANTENIMENT ESTRUCTURA R.E.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

964.960,00
719.305,90
86.740,95
53.127,56
105.785,59

983.871,48
734.900,39
87.875,31
53.905,16
107.190,62

18.911,48
15.594,49
1.134,36
777,60
1.405,03

4.505.046,96

4.746.481,75

241.434,79

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA XARXA
3.265.399,44
Connexió OF
3.225.240,00
Trucades fora de Tarifa Plana de les OF
40.159,44
SLA’s Serveis Xarxa 2016		

3.298.241,33
3.251.423,18
46.818,15
0,00

32.841,89
26.183,18
6.658,71
0,00

1.239.647,52
976.481,70
477.381,22
-214.215,40

1.448.240,42
951.073,25
712.247,17
-215.080,00

208.592,90
-25.408,45
234.865,95
-864,60

CONNECTIVITAT

SERVEIS TICFARMA
Telefonia Fixa i ADSL
Telefonia Mòbil
Subvenció a la Xarxa
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Ingressos 2016
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Ingressos 2016 (continuació)

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.
i altres (AIU 18/03/15)
Acord CatSalut utilització Nov.Tecno.
i altres AIU
TOTAL INGRESSOS CONSELL

Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
any 2016 (EUR)

diferència
any 2016 (EUR)

4.676.000,00

4.953.779,57

277.779,57

4.176.000,00

4.453.779,57

277.779,57

500.000,00

500.000,005

10.726.517,66

11.280.592,38

554.074,72

Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
diferència
any 2016 (EUR) any 2016 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
145.861,04
19.003,56
40.857,48
68.000,00
18.000,00

140.768,45
19.003,56
40.857,48
64.461,54
16.445,87

-5.092,59
0,00
0,00
-3.538,46
-1.554,13

COMISSIONS TÈCNIQUES
Dietes i Comissions

38.000,00
38.000,00

34.774,38
34.774,38

-3.225,62
-3.225,62

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

14.900,00
3.500,00
4.100,00
600,00
600,00
4.000,00
1.500,00
600,00

12.234,18
2.382,95
3.439,16
596,81
642,94
3.330,15
1.427,12
415,05

-2.665,82
-1.117,05
-660,84
-3,19
42,94
-669,85
-72,88
-184,95

199.133,45
60.000,00
1.000,00

206.922,25
47.041,29
993,14

7.788,80
-12.958,71
-6,86

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
17.950,00
Comunicació i Publicacions
15.450,00
Programa PESGG
2.500,00
Guia Dermo		

16.047,91
6.430,91
1.867,00
7.750,00

-1.902,09
-9.019,09
-633,00
7.750,00

DESPESES ADMINISTRATIVES
16.040,00
Fotocòpies
1.700,00
Lloguer Fotocopiadora
Material d’Oficina
2.000,00
Material Informàtic
1.500,00
Distribució Postal
40,00
Missatgers
6.500,00
Programes Informàtics
1.300,00
Serveis bancaris
Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis) 3.000,00

12.343,56
1.710,24
358,60
572,18
566,14
49,82
5.677,13
887,40
22,85
2.499,20

-3.696,44
10,24

JUNTA DEL CONSELL
Assignació President Consell
Assignació Secretària Consell
Reunions juntes del Consell
Atencions corporatives

SERVEIS PROFESSIONALS
Advocats i Assessories
SP Activa (Riscos Laborals)
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Despeses 2016

-1.427,82
-933,86
9,82
-822,87
-412,60
22,85
-500,8
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Despeses 2016 (continuació)
Pressupost
any 2016 (EUR)
DESPESES PERSONAL
Despeses de Personal
Seguretat Social Empresa
Formació personal

299.142,40
246.254,12
44.888,28
8.000,00

294.135,98
246.768,13
45.047,08
2.320,77

-5.006,42
514,01
158,80
-5.679,23

JORNADES DEL CONSELL
II Jornada Consell
Simposium Vall d’Aran

27.000,00
20.000,00
7.000,00

29.863,18
23.860,18
6.003,00

2.863,18
3.860,18
-997,00

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica
Concòrdia Farmacèutica
Fundació Pharmaceutical
Reial Academia de Farmàcia
Conveni Abadia de Montserrat
Patronat Fundació ACMiCiB

17.690,12
4.100,00
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00

14.590,12
1.000,00
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00

-3.100,00
-3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TRIBUTS
IBI
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals
IAE
Ajust IVA

16.019,71
2.750,00
270,00
2.999,71
10.000,00

21.836,70
2.681,10
257,52
3.022,96
15.875,12

5.816,99
-68,90
-12,48
23,25
5.875,12

95,45
90,00
5,45

5,45
0,00
5,45

0,00

1.823,67

1.823,67

3.270,16
937,33
500,00

4.014,63
1.359,27
454,11

744,47
421,94
-45,89

1.832,83

2.201,25

368,42

656.963,43

628.738,97

-28.224,46

DESPESES FINANCERES
90,00
Despeses Financeres c/c Admo
90,00
Despeses Financeres c/c Ticfarma		
DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.
AMORTITZACIONS
Dotació Amortit. Aplica. Infor. i patents (2016)
Dotació Amortització Seu (2016)
Dotació Amortització E.Inf./mobi/e.Oficina
i instal. (2016)
TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA
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Realitat
diferència
any 2016 (EUR) any 2016 (EUR)

Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
any 2016 (EUR)

diferència
any 2016 (EUR)

PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA
+ FACTURACIÓ CATSALUT

1.187.576,21

1.214.422,01

26.845,80

MANTENIMENT RECEPTA ELECTRÒNICA
+ FACTURACIÓ CATSALUT
HP Recepta Electrònica
HP: manteniment (Correctiu) Facturació
ORACLE (llicències)
Sayós & Carrera (SLA - Telecom)
Oracle (ACS/OCS)
Firma Profesional
Assessorament Legal

1.776.925,22

1.779.085,51

2.160,29

410.969,99
492.629,89
8.000,00		
98.000,00
97.427,75
53.000,00
53.000,00
35.000,00
4.552,96
169,68		
6.000,00
1.500,00

81.659,90
-8.000,00
-572,25
0,00
-30.447,04
-169,68
-4.500,00

SERVEIS DE PROJECTES O.F.

Sayós & Carrera (CAU)
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics

412.000,00
6.000,00
148.986,70
9.449,84

412.000,00
3.080,19
141.175,12
9.056,10

0,00
-2.919,81
-7.811,58
-393,74

PROJECTE SIFADATA + PORTAL + BI

589.349,01

564.663,50

-24.685,51

MANTENIMENT SIFADATA + PORTAL
SIFADATA-BT: manteniment (CPD,
Administració, Explotació, Monitorització)
SIFADATA-ORACLE: manteniment
(hardware, Exadata y Exalytics)
SIFADATA-ORACLE: manteniment
(llicències). Inclou GG i Cloud Documents
SIFADATA-ORACLE (Avanttic/OCS)
SIFADATA-Firma Profesional
SIFADATA-Assessorament Legal
PORTAL-ORACLE: manteniment (hardware)
PORTAL-ORACLE: manteniment (llicències).
Inclou BIP

199.421,96
198.000,00

193.313,51
152.830,43

-6.108,45
-45.169,57

31.000,00

48.755,50

17.755,50

81.244,60

80.515,50

-729,10

35.000,00
70.177,50
173,88		
6.000,00
6.173,59
5.000,00
8.702,50
44.000,00
24.585,48

35.177,50
-173,88
173,59
3.702,50
-19.414,52

MANTENIMENT BI
ORACLE: manteniment (llicències BI)
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics
Amortitzacions 2016

7.000,00
7.000,00

6.315,89
6.315,89

-684,11
-684,11

3.000,00
160.305,50
9.449,84
9.175,19

5.590,41
144.250,52
9.056,10
7.710,08

2.590,41
-16.054,98
-393,74
-1.465,11

TANCAMENT PRESSUPOST 2016 Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Despeses 2016 (continuació)
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TANCAMENT PRESSUPOST 2016 Memòria’14 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Despeses 2016 (continuació)
Pressupost
any 2016 (EUR)

Realitat
diferència
any 2016 (EUR) any 2016 (EUR)

4.116.629,02

4.349.291,17

232.662,15

XARXA COMUNICACIONS
2.913.706,88
Connexió OF
2.785.572,00
Trucades fora Tarifa Plana O.F.
40.159,44
Servei d’Internet
81.975,44
Regularització previsió exercici
SLA’s Serveis Xarxa 2016		
Sayós & Carrera oficina tècnica migració		
Assessorament Legal
6.000,00

3.055.690,18
2.826.319,84
41.600,00
80.760,00

141.983,30
40.747,84
1.440,56
-1.215,44

0,00
87.360,34
19.650,00

0,00
87.360,34
13.650,00

TICFARMA
942.258,74
1.114.615,93
Telefonia Fixa i ADSL
548.918,58
525.397,86
Telefonia Mòbil
399.657,18
567.740,31
Sayós & Carrera TicFarma
161.294,25
164.552,20
Rappel 8%
-75.201,94
-87.451,05
Provisió per expedient CNMC
48.862,42		
Despeses CNMC
1.817,33		
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00		
Regularització previsió exercici anterior			
Sayós & Carrera oficina tècnica migració		
9.884,56
Assessorament Legal
6.000,00
13.575,00

172.357,19
-23.520,72
168.083,13
3.257,95
-12.249,11

CONNECTIVITAT

Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics

3.000,00
84.124,48
9.449,84

10.013,26
80.832,75
9.056,10

7.013,26
-3.291,73
-393,74

4.176.000,00
4.176.000,00

4.453.779,57
4.453.779,57

277.779,57
277.779,57

10.726.517,66

11.210.895,22

484.377,56

DIFE. INGRESSOS - DEPESES		

69.697,16

SUBVENCIONS ATORGADES
Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7
(AIU 18/03/15)

TOTAL DESPESES CONSELL
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9.884,56
7.575,00

9. Auditoria
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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AUDITORIA Memòria’16 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
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C/ Girona, 64-66, 1er pis
08009 BARCELONA
Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03
E-mail: consell@ccfc.cat

