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1. Aquest

any...

Un any més, la dedicació principal del Consell ha anat
encaminada a reforçar la integració de la farmàcia
comunitària en l’engranatge del sistema sanitari.
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1. Aquest any...

En aquesta línia, la 3a Jornada del Consell sobre estratègia i
accions per la farmàcia 2018-2020, amb el lema El futur és la integració. Pels pacients, per la qualitat, ha posat de relleu la conveniència que els serveis assistencials es prestin des de la necessitat, l’oportunitat, la pertinència i la factibilitat i que aquests
no es concebin com una substitució de competències d’altres
professionals, sinó com l’adequació de la provisió en termes
d’efectivitat, eficiència i resposta a la necessitat observada. Per
altra banda, també s’ha constatat que el registre de les activitats
esdevé un element clau i imprescindible per l’avaluació de les
intervencions, seguint un procés metodològic estricte per a la
construcció d’indicadors. Quant a l’abordatge de la cronicitat,
s’ha apuntat la necessitat que aquest sigui multidisiplinar i multinivell, de manera que el farmacèutic comunitari jugui un paper
clau en l’efectivitat i seguretat dels tractaments dels pacients
crònic complexos. Fruit del debat generat a partir del diversos
panells es conclou que és imprescindible la integració real del
farmacèutic en el sistema sanitari.
En sinèrgia amb les conclusions de la 3a. Jornada, cal ressaltar
la reunió mantinguda amb la directora operativa de l’Estratègia
Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC), en
la qual es va demanar la creació d’un grup de treball específic
per treballar al voltant del rol dels farmacèutics comunitaris en
aquesta estratègia nacional. Així, doncs, tenint en compte que el
sistema sanitari aposta clarament per la consolidació de la gestió compartida basada en una cartera de serveis consensuats i
integrats en les línies estratègiques del Departament de Salut,
projectes com l’ENAPISC haurien de permetre protocol·litzar les
activitats del farmacèutic i afavorir la seva integració amb altres
agents i nivells assistencials.
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La necessitat de disposar d’una farmàcia marcadament assistencial també es traspua en els resultats obtinguts en el Projecte
OCUPADORS, que ha posat en marxa l’Agència per la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb l’objectiu de
conèixer l’opinió dels ocupadors sobre les competències des
universitaris graduats recentment. Les farmàcies que han contestat l’enquesta han manifestat majoritàriament la seva aposta
per una farmàcia assistencial i la necessitat de formar als recent
graduats en aquestes competències.
Un altre repte important aconseguit al 2018 ha estat l’elaboració
d’una monografia sobre l’evolució de la prestació de serveis
d’atenció farmacèutica i serveis relacionats amb la salut comunitària a les farmàcies de Catalunya 2012-2017, que la Central de
Resultat va publicar el mes de juliol de 2018.
Aquest informe constitueix un primer pas per definir i incorporar
indicadors de qualitat de la farmàcia comunitària a la Central de
Resultats, tal com es fa en d’altres recursos sanitaris, i contribuir així a visualitzar el paper de la farmàcia comunitària en tot
l’engranatge sanitari.
Cal recordar que la Central de Resultats, depenent de l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels
diferents agents que integren el sistema sanitari. A més, fomenta i permet als professionals i gestors dels serveis sanitaris la
comparació i el monitoratge de la qualitat i l’eficiència per la
millora contínua de l’assistència. Entre la diversa documentació
que genera, hi ha els monogràfics, que són informes específics
amb anàlisis en profunditat, revisions o discussions sobre temes
d’interès.
Pel que fa a la xarxa de farmàcies sentinella, el projecte segueix
de forma exitosa el seu curs. En base als bons resultats obtinguts en la vigilància sindròmica de les infeccions respiratòries
agudes (grip) de la campanya 2017-20108, la Secretaria de Salut Pública ha anunciat la inclusió de les dades generades per
la xarxa en el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries
Agudes de Catalunya (PIRIDAC). També aquest 2018 s’ha fet
una adaptació de les activitats a notificar i s’ha realitzat una avaluació operativa dels aspectes tècnics i de procediment de la
xarxa per conèixer la idoneïtat i el grau de satisfacció de les
farmàcies participants.
En el capítol dels serveis professionals, també cal esmentar el
volum de pòsters i comunicacions que s’han presentat aquest
2018 en diversos congressos i fòrums científics i professionals.
Finalment aquest 2018, a partir de la factura de la prestació
farmacèutica de les receptes dispensades al mes d’agost, ha
quedat regularitzada la data de pagament d’acord amb allò que
especifica el Concert d’atenció farmacèutica entre el CatSalut i
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En quant a la tramitació d’iniciatives legals, un any més, aquestes s’han vist reduïdes com a conseqüència del context polític
general i no s’han tramitat normatives d’abast.
També cal ressaltar que el Consell ha assumit com a propi el
codi deontològic de la professió farmacèutica que ha elaborat el
Consejo de Colegios Farmacéuticos de España aprovat aquest
2018.
Pel que fa al desenvolupament tecnològic, el Consell ha mantingut la seva aposta per potenciar aquest àmbit i no ha escatimant
recursos per garantir el correcte funcionament de la recepta
electrònica, així com facilitar les adaptacions als nous requeriments per accedir al Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) a posar en marxa a partir del febrer del 2019.
La Directiva Europea de Medicaments Falsificats, i la seva adaptació a l’Estat Espanyol com a SEVeM, té per objectiu reduir el
nombre de medicaments potencialment falsificats que entren a
la cadena de subministrament de medicaments europea.
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el Consell i s’ha posat punt i final als endarreriments iniciats fa
vuit anys. Aquesta nova situació de recuperació de la data de
pagament ha propiciat l’actualització del conveni referit als Absorbents d’Incontinència Urinària.

També s’ha finalitzat el desenvolupament funcional del projecte
OF lliure de papers, quedant pendent el desenvolupament normatiu que permeti la seva posada en marxa i alguns aspectes
de validació tecnològica per part del CESICAT.
A nivell de corporació, s’ha continuat treballant en el nou model
col·laboratiu entre el Consell i els Col·legis per facilitar la implantació de determinades eines tecnològiques útils per al registre
dels serveis farmacèutics oferts per la farmàcia.
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2. El

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

Representar
Vetllar
2.1. Missió
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Col·laborar

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, constituït l’any 1985, 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.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la representació dels interessos generals de la professió farmacèutica davant de
l’administració autonòmica i això implica que esdevingui l’interlocutor
per aquells projectes que abasten al conjunt de Catalunya.
En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negociació del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels
projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi
Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa
de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el
Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i
modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al
col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells assessors en què es demana la seva participació.
Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es planifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre
els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu
en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els
seus col·legiats.
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Totes i cadascuna d’aquestes activitats tenen per objectiu que
l’actuació professional dels farmacèutics catalans incideixi en la millora de la salut de la població.

2.2. Funcions

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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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 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
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2.2. Òrgans de
Govern

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

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 Aleixandres
i Cirerol
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
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Durant l’any 2018, s’han realitzat un total de 20 reunions de la Junta
del Consell. D’aquestes, 16 s’han dut a terme a la seu del Consell,
una a la seu del Col·legi de Girona, una a Puigcerdà en el marc de la
II Jornada de la Professió Farmacèutica a la Universitat d’Estiu Ramon Llull, una a la seu de Farmamundi a Paterna (València) i una altra
a la vila de Cardona.

Reunió del Consell a Cardona

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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3.

EL CONSELL Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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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3.1. Col·legiats a
Catalunya

L’any 2018 el nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya ha
estat de 11.267, un 1,64% 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

7.479
961
501
8.941

822
48
52
922

444
42
49
535

769
46
54
869

9.514
1.097
656
11.267

Els 11.267 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el
gènere de la següent manera: 2.955 són homes i 8.312 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 26% i un
74%, respectivament.

COL·LEGIATS PER GÈNERE

Homes

Dones

26 %

74 %
Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats, 2.882, és la que va dels
45 a menys de 55 anys, seguida de la de 35 a menys de 45 anys,
amb 2.582; les franges de menys de 35 anys i de 55 a menys de
65 anys tenen un nombre de col·legiats molt similar, de 2.125 a
2.105, respectivament.
També s’observa que es manté la feminització de la professió
en percentatges similars en les franges d’edat de fins a menys
de 55 anys, amb una forquilla que va del 79,20% al 75,24% de
dones i del 24,75% al 20,80% d’homes. En la franja de 65 i més
anys, hi ha un 61,35% de dones i un 38,65% d’homes.
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> 65 anys

Homes

608

De 55 anys a < 65 anys

594

De 45 anys a < 55 anys

690

De 35 anys a < 45 anys

537

< 35 anys

526

Dones

0

965
1.511
2.192
2.045
1.599

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500
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COL·LEGIATS PER EDAT

A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació
de cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els
respectius 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

Nombre de col·legiats
457
184
45
235
104
283
435
55
5.897
615
182
70
8.562
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COL·LEGI DE GIRONA

Vocalies Col·legi de Girona

Nombre de col·legiats

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 de col·legiats

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

COL·LEGI DE TARRAGONA

Vocalies Col·legi de Tarragona
Alimentació, Nutrició i Dietètica
Analistes
Dermofarmàcia
Farmacèutics adjunts
Farmacèutics d’hospital
Farmacèutics d’indústria
Farmacèutics de magatzems de distribució
Homeopatia i fitoteràpia
IFM, medi ambient i administracions públiques
Oficina de farmàcia
Òptometria, òptica i acústica audiomètrica
Ortopèdia
Promoció i docència professional
Total
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290
332
518
12
5
12
52
234
11
30
633
82
208
294
2.713

160
19
38
535
142
353
43
26
1.316

Nombre de col·legiats
241
58
462
275
41
12
7
181
17
372
23
52
4
1.745

ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS
A LES DIFERENTS VOCALIES
45

Atenció Primària
Fitoteràpia i homeopatia

597

Administració i Salut Pública

137

Distribució

270

Farmàcia Hospitalària

402

Anàlsi Clíniques

291

Indústria

458

Docència i investigació

594

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts)

901

Alimentació

1.148

Dermofarmàcia

1.215

Ortopèdia, òpitica i acústica

1.023

Oficina de Farmàcia

7.255
0

3.2. Activitat 		
professional a
l’Oficina de
Farmàcia

Titulars únics
Cotitulars
Adjunts
Substituts
Regents
Col·laboradors
Total

1.000

2.000
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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.

7.255
3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Cal remarcar que 7.610 dels 11.267 col·legiats (67,54%) 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

2.029
594
235
2.728
7
304
5.897

311
90
269
28
1
0
699

180
18
119
3
0
33
353

296
82
279
4
0
0
661

2.816
784
902
2.763
8
337
7.610
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En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia
obertes per província.
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)

Nombre OF Capital
Nombre OF resta Província
Total

COFB

COFGi

COFL

COFT

Catalunya

1.026
1.295
2.321

44
311
355

48
150
198

57
281
338

1.175
2.037
3.212

El nombre d’oficines de farmàcia obertes al públic l’any 2018 s’ha incrementat en un
0,41% respecte a l’any anterior, conseqüència de l’obertura de 13 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, d’acord amb la Llei d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya (Llei 31/1991), respon a la necessitat d’assegurar un servei
farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant
la concentració en llocs més poblats o urbans assegurant la prestació del servei a la
població que viu en llocs més rurals o de poca concentració.
L’extensa xarxa farmacèutica de
Catalunya- 3.212 oficines de farmàcia i 112 farmacioles-, fa que la
ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes
d’Europa. Concretament a Catalunya, hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.366 habitants i 1
farmacèutic comunitari per cada
999 habitants, aproximadament,
a l’any 2018.
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
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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.

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, la majoria ja adscrits al
Cos de Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya i cada vegada menys 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.
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La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia
Hospitalària per províncies.

Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèutica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis
clíniques, que fan analítiques químiques, bioquímiques, hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i d’altres
ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.
També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera
en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant
de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat
en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants,
com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el
desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el registre i llicències i el màrqueting i vendes.
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Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica i/o logística de les centrals de distribució de medicaments i productes
sanitaris.
L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca
l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia, 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 delegat l’exercici de la competència d’autorització per a la
creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió
de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels seus
torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic.
La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de
local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els
Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel volum de sol·licituds que s’arriben a gestionar.
Per a l’any 2018, 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 2018, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme: un
primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de juliol
al 31 de desembre. La informació de les dades acumulades fa
referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les sol·licituds
corresponents a cada semestre.
Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de tramitació d’aquests expedients.
De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats:
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Del total de les 387 ABS, el 41,6% han tingut en algun moment
de l’any 2018 alguna sol·licitud en tràmit.
ABS afectades

ABS totals

ABS afectades/total

108
11
12
30
161

270
37
33
47
387

40,00%
29,73%
36,36%
63,83%
41,60%

COFB
COFGi
COFL
COFT
TOTAL

2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
Fins a 31 de desembre, els Col·legis tenien en tràmit un total de
1.023 sol·licituds, corresponents a 937 sol·licitants. Respecte a
l’any anterior, tant el nombre de sol·licituds com de sol·licitants
han augmentat en un 15,46% i 14,69%, respectivament.
Tipus de sol·licitud en tràmit
(fins a 31/12/2018)
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1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT

COFB
COFGi
COFL
COFT
Total
Les 1.023 sol·licituds del 2018 es distribueixen segons la següent tipologia:

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

737
0
12
1
0
750

8
2
4
0
1
15

43
0
1
0
0
44

210
0
4
0
0
214

998
2
21
1
1
1.023

El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves
oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova
instal·lació, el 73,85% són tramitades pel Col·legi de Barcelona,
el 0,80% pel de Girona, el 4,31% pel de Lleida i el 21,04% pel
Col·legi de Tarragona.
SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2018)

COFB

73,85%

COFGi

0,80%

COFL

4,31%

COFT

21,04%
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3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN
PENDENTS
Els motius pels quals les 1.023 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents:

COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

540

15

11

214

780

41

0

33

0

74

0

0

0

0

0

169

0

0

0

169

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

750

15

44

214

1.023

Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de
resolució per part del COF (fins a 31/12/2018)
1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.
2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada
d’una petició de nova obertura anterior.
3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part
del Departament de Salut, per abstenció del COF
4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de
delimitació de l’ABS

TOTAL

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 31/12/2018)

76,25%

1
7,23%

2
3

0%
16,52%

4
5

0%

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 2018, hi havia 50 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 31/12/2018)

COFB

35,70%

COFGi

7,14%

COFL
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4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE
SALUT

8,16%

COFT
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A més d’aquestes 50, hi ha 67 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 2018, els Col·legis han resolt 86 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

6

1

3

0

10

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

29

2

6

1

38

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

0

0

2

0

2

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

26

1

3

6

36

TOTAL

61

4

14

7

86

Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2018 al 31/12/2018)

6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
En tot l’any, els Col·legis han arxivat 432 sol·licituds. La major
part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades i/o
incompliment de la Llei de Taxes. Únicament pel Col·legi de Barcelona, també ha estat motiu d’arxiu el fet que l’interessat hagi
obert un nova oficina de farmàcia a la mateixa ABS o municipi.
Només 9 sol·licituds s’han arxivat per renúncia del sol·licitant. La
següent taula mostra el detall de les sol·licituds arxivades.

Nombre de sol·licituds arxivades pels COF,
segons les opcions: (de l’1/01/2018 al 31/12/2018)
1. Per manca de dades i/o per incompliment
de la Llei de Taxes
2. Per renúncia del sol·licitant
3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi
TOTAL
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COFB

COFGi

COFL

COFT

Total

291

30

38

140

373

8

0

1

0

9

50

0

0

0

50

349

30

39

14

432

L’acreditació d’activitats, programes i centres de formació continuada a l’àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries
(CCFCPS), creat l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament
de Salut.
Cada professió sanitària compte amb un Consell tècnic propi
que gestiona l’acreditació de les activitats del seu àmbit. En el
cas de l’àmbit farmacèutic, el Consell tècnic de farmàcia està
format per representants de la corporació farmacèutica, societats científiques, del Consell Interuniversitari i experts en la matèria.
En aquests moments, la presidència i la coordinació d’aquest
Consell tècnic recau en els representants del Consell.
A continuació s’exposa l’activitat duta a terme per aquest Consell tècnic durant el 2018:
S’han rebut 114 sol·licituds d’acreditació d’activitats. El 64% han
estat presencials, el 34,2% a distància i l’1,8% mixtes. La mitjana de crèdits atorgats de les activitats presencials ha estat de
1,51±1,48, de les activitats a distància 3,04±1,70 i de les mixtes
4,90.

XIFRES Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

3.6. Activitats de
formació
continuada
del Consell 		
Tècnic de
Farmàcia 		
(CCFCPS)

Pel que fa a la durada, en les activitats presencials la mitjana ha
estat de 11,04 hores±12,20, en les activitats a distància de 22,06
hores±14,52 i en la única mixta que ha hagut de 32 hores. De les
activitats acreditades el 33,3% ha estat en farmàcia comunitària,
el 29,0% en farmàcia hospitalària, el 9,7% en anàlisis clíniques i
el 28,0% d’altres.
El 48,4% de les activitats acreditades han estat organitzades
pels Col·legis de Farmacèutics.
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4. Professió

i
representació
“Adequació de l’activitat professional del
farmacèutic als interessos i al benestar dels
ciutadans”
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GRUP DE TREBALL INTERN DE LA CARTERA DE SERVEIS
Des de l’octubre del 2012, el Consell té constituït el grup de
treball intern de la cartera de serveis (CEMFACAT), 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.
Els principals projectes tractats durant l’any 2018, han estat:
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 d’actuació farmacèutica en salut bucodental: resentació d’aquesta guia que recull les consultes més freqüents que reben les farmàcies comunitàries sobre problemes de la mucosa oral i en protocol·litza les actuacions.
També inclou un apartat sobre els principis d’higiene oral. Va
ser elaborada conjuntament entre el Col·legi d’Odontòlegs
i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) i el Consell i ha comptat amb el suport del Departament de Salut. (SEFAC), i ha
estat patrocinada pels Laboratori Almirall.
Campanya Fibril·lació Auricular: arran de la campanya Pren-te el pols duta a terme a finals de l’any 2016, 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,
aquest 2018 s’ha elaborat un article científic amb el títol Cribado oportunista del pulso irregular para la detección de fibrilación auricular asintomática en farmacias comunitarias de
Cataluña. Proyecto: PREN-TE EL POLS , el qual s’ha publicat
el gener del 2019 a la revista Pharmaceutical Care.
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4.1. Desenvolupament
Projectes
Professionals

També s’han mantingut reunions amb el responsable del Pla
director de les malalties de l’aparell circulatori per impulsar
un estudi en què s’avaluï el cribratge de la fibril·lació auricular
des de la farmàcia comunitària amb la utilització de dispositius smart-core. En cas que el projecte tiri endavant, el pilotatge es faria a les terres de l’Ebre.
Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX) a les farmàcies comunitàries. (veure punt 4.2 d’aquesta Memòria)
Test autodiagnòstic VIH (veure punt 4.2 d’aquesta Memòria)
Campanya grip 2018-2019: les accions emmarcades en la
campanya de la grip 2018-2019 s’han centrat en tasques
de prevenció primària i en la col·laboració per incrementar
les taxes de vacunació, tant entre població de risc com
entre el propi col·lectiu de farmacèutics comunitaris.
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Durant aquest 2018 es va realitzar, juntament amb el CIBERESP, una nova enquesta sobre les actituds i coneixements dels farmacèutics comunitaris sobre la vacunació
antigripal, tal com es va fer en la campanya 2013-2014,
però afegint preguntes referents a la promoció de la vacunació entre el personal farmacèutic i sobre la disposició del
kit d’higiene de mans a la farmàcia. L’objectiu d’aquesta
acció va ser investigar els factors associats amb la no vacunació del personal sanitari farmacèutic a Catalunya.
L’enquesta, on line i anònima, va estar operativa del 14 de
setembre al 5 d’octubre. La taxa de resposta obtinguda és
de 10,94%. Es té previst que els resultats es publiquin en
forma d’article científic.
Per altra banda, entre el 20 de juny i el 20 de juliol es va realitzar una enquesta per conèixer el percentatge de persones que, tot i pertànyer als diferents grups de risc susceptibles de vacunar-se enfront la grip estacional, no han rebut
aquesta immunització preventiva en la darrera Campanya
2017-2018. En aquest sentit, es va posar a disposició de
les farmàcies comunitàries l’enquesta on line i se’ls va demanar que la realitzessin a una mostra de població de 60
anys o més, amb o sense malalties cròniques, i a persones
d’edat compresa entre els 16 i els 59 anys amb malaltia
crònica, que freqüentessin a la farmàcia.
En total es van obtenir 1003 registres. L’anàlisi dels resultats s’ha fet durant el 2019.
L’objectiu final d’aquesta actuació, doncs, ha estat conèixer la magnitud del possible grup de població que podria
ser detectada des de les farmàcies, a fi d’establir estratègies en què els farmacèutics contribueixin a augmentar la
cobertura vacunal de la població.
Aquesta iniciativa va dur-se a terme fruit de la col·laboració
entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, juntament amb
la Federació de Farmàcies de Catalunya, FEFAC, i la secció catalana de SEFAC.
També aquest 2018 s’ha publicat al número 2 de la revista
Vacunas una revisió de tot el que s’ha fet sobre vacunes i
farmàcia comunitària a nivell mundial: Coberturas vacunales y farmacia comunitaria: ¿un binomio estratégicamente
necesario y operativamente factible?.
En el marc del VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos
Comunitarios (SEFAC) (Alacant, 24-26 maig), es va presentar el pòster Gripe estacional 2017-2018. Estrategia operativa desde la farmacia comunitaria en Catalunya i en el
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XXI Congreso Nacional Farmacéutico (Consejo General)
(Burgos 3-5 octubre), el que porta per títol Gripe: avaluación sobre el estado vacunal de la población susceptible
atendida en las farmacias comunitarias de Cataluña durante la temporada 2017-2018, en què es donava compte dels
resultats obtinguts en els primers 15 dies de l’enquesta a
población susceptible.

Projecte ús de les apliccions de telefonia mòbil en
la promoció de les proves del VIH i altres infeccions
de transmissió sexual en homes que tenen sexe amb
homes(HSH). (Projecte HSH APP): de la mà de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, el Consell col·labora en
aquest projecte que té per objectiu estimar la taxa de resposta, l’acceptabilitat i efectivitat d’un programa que ofereix la prova ràpida del VIH, Sífilis i Hepatitis C a través
d’una APP destinada a contactes sexo-socials en usuaris
HSH a Barcelona durant el 2017-2019.
Pel que fa a l’àmbit de la farmàcia comunitària, al primer
semestre del 2018 es va acabar de definir el desplegament del pilot i la selecció de les 13 farmàcies participants
ubicades en els següents barris de la ciutat de Barcelona: Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i
Horta-Guinardó. Es van establir diferents torns, de manera
que en cada torn, de dos mesos, hi participaven de 2 a 3
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farmàcies. Els torns es van iniciar a partir del mes de juny.
A l’acabar el segon torn es va valorar aturar el projecte en
l’àmbit de la farmàcia comunitària pels bloquejos rebuts
per part dels usuaris de l’APP.
Aquest projecte compta amb una beca per a projectes
d’investigació en salut (FIS) que atorga l’Inistitut de Salut
Carlos III (FIS: PI16/02025).
Projecte pilot pel cribratge de la malaltia de Chagas
en farmàcies comunitàries: aquest 2018 s’ha continuat
amb la planificació d’aquest projecte liderat per la Unitat
de malalties tropicals de l’Hospital de la Vall d’Hebron.
L’objectiu principal del projecte és facilitar l’accés dels pacients de zones de risc a proves de cribratge de la malaltia de Chagas. Els objectius secundaris són: augmentar el
nombre de pacients amb malaltia de Chagas que reben
atenció en unitats de medicina tropical, avaluar el valor
predictiu positiu d’una prova de diagnòstic ràpid realitzat
des de les farmàcies comunitàries, realitzar una anàlisi de
fortaleses, oportunitats, debilitats i amenaces, identificar
barreres en l’accés al sistema i avaluar el cost efectivitat
d’un programa de cribratge de Chagas a les farmàcies comunitàries.
Aquest projecte és un dels seleccionats per a la Fundació
La Marató TV3 i per tant, compte amb finançament extern.
Indicadors de qualitat a la farmàcia comunitària: s’ha
continuat treballant en la possible construcció d’indicadors
propis de la farmàcia comunitària per tal de facilitar
l’avaluació de resultats i dimensionar el seu valor específic
pel sistema de salut. També han continuat els contactes
amb l’AQUAS perquè aquests indicadors es puguin incorporar en els documents que genera aquesta Agència.
Identifcadors de serveis farmacèutics: durant l’any
2018 es continua treballant sobre la possibilitat de disposar d’identificadors de serveis proveïts a la farmàcia amb
la voluntat d’informar a l’usuari de la prestació d’aquests
serveis i de valorar, d’alguna manera, a la farmàcia que
l’ofereix. L’escull principal es troba en la cerca d’un mecanisme que pugui garantir la correcta prestació del servei
proporcionat per les farmàcies a les quals se les atorga el
distintiu.
Aquesta actuació estaria en línia amb el punt 8, Gestió
d’excel·lència i Seguretat, del Pla de Salut 2016-2020 que
es basa en la necessitat de certificació de la garantia de
qualitat de l’atenció sanitària i farmacèutica als ciutadans.
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Projecte d’Atenció Farmacèutica davant Primeres Dispensacions (PPDD): s’ha començat a dissenyar el projecte d’atenció farmacèutica davant de primeres dispensacions. Consisteix en què en el moment de consultar el
pla de medicació, es visualitzarien uns avisos en aquells
medicaments que es dispensin per primera vegada a un
pacient en el termini dels últims 12 mesos i en el registre
de l’atenció farmacèutica proporcionada en aquestes primeres dispensacions.
S’ha escollit recollir la informació de l’atenció farmacèutica
prestada davant de les primeres dispensacions de grups
de medicaments que es presenten en formes farmacèutiques complexes o que tenen un estret marge terapèutic.
Per això, s’han triat els grups terapèutics de les insulines,
inhaladors i anticoagulants. En qualsevol cas, cal recordar
que la informació personalitzada que el farmacèutic proporcioni a la primera dispensació, abans que l’usuari iniciï
el tractament, és cabdal per aconseguir un ús el màxim de
segur i efectiu.
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Guia per l’Abordatge de la Hipertensió Arterial a la farmàcia comunitària: durant aquest 2018 el Consell ha elaborat la guia per l’abordatge de la Hipertensió arterial a la
farmàcia comunitària i s’ha enviat a l’Àrea del Medicament
del Servei Català de la Salut, al Pla Director de l’Aparell Circulatori del Departament de Salut, a la CAMFIC i a la SEHLELHA (Sociedad Española de Hipertensión Arterial - Liga
Española para la lucha contra la Hipertensión Arterial), per
a la seva revisió. Està previst que surti publicada al 2019.

Valoració dels serveis professionals concertats amb el
CatSalut. (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria)

4.2. Relacions 		
amb el
Departament
de Salut
i entitats 		
adscrites

Durant l’any 2018, el Consell ha col·laborat amb el Departament
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:

XARXA DE FARMÀCIES SENTINELLA
Cal recordar que la xarxa de farmàcies sentinelles es va posar
en marxa el juliol del 2017, després de l’èxit de la prova pilot
duta a terme de març a desembre del 2016.
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La xarxa està formada per 60 oficines de farmàcia distribuïdes
en base a un equilibri territorial i a la probabilitat de detecció per
ocurrència fenomenològica observable, que permet la monitorització sobre un 2% de la població catalana: 32 farmàcies són
ubicades a la província de Barcelona, 10 a la de Girona, 8 a la
de Lleida i 10 a Tarragona.
Tal com estava previst, s’han realitzat dues sessions de seguiment, una al març i una al setembre, per explicar a les farmàcies
de la xarxa la marxa del projecte, els resultats obtinguts, identificar/suggerir punts de millora i aclarir determinats conceptes.
També s’han publicat fins a onze butlletins informatius (info@
sentinella) sobre diversos aspectes d’interès.
Les activitats sobre les quals es focalitzen les tasques de vigilància es mostren a continuació. Destacar que l’activitat de seguiment de tractaments amb glifozines va finalitzar el setembre
de 2018, i a partir del mes d’octubre va ser substituïda per la del
seguiment de la dispensació d’àcid valproic en dones adultes
en edat de gestació. L’activitat de seguiment de la dispensació
de la píndola postcoital va finalitzar el mes de juny.
Activitats de farmacovigilància:
ACTIVITAT 1: Gestió d’alertes farmacèutiques de qualitat.
ACTIVITAT 2: Notificació dels incidents relacionats amb els
errors de medicació detectats en la farmàcia comunitària
(EM).
ACTIVITAT 3: Notificació de l’actuació farmacèutica envers
el pacient que pateix una reacció adversa a medicaments
(RAM).
ACTIVITAT 4a: Determinació del perfil terapèutic de pacients amb diabetis mellitus que prenen medicaments de
seguiment addicional Seguiment (glifozines) (fins al setembre 2018).
ACTIVITAT 4b: Seguiment de la dispensació d’àcid valproic
en dones adultes en edat de gestació (a partir d’octubre
2018).
Activitats de salut pública:
ACTIVITAT 5: Seguiment de la dispensació de la píndola
postcoital (fins al juny 2018).
ACTIVITAT 6: Vigilància sindròmica d’infeccions respiratòries agudes (grip). Temporada 2017-2018 i 2018-2019.
Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments. Observatori de Medicaments d’Abús (OMA):
ACTIVITAT 7: Detecció i registre OMA.
Des de la posada en marxa de la xarxa el juliol del 2017 fins al
desembre del 2018, s’han rebut un total de 5.027 notificacions
d’activitat.
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•
•
•

27 alertes emeses: 1.620 notificacions potencials de 60 farmàcies (no es tenen en compte
alertes referides a la retirada de lots de varlsartan)..
1.232 notificacions (76%) per part de 60 farmàcies.
En 75 casos (6.1%) hi havia lots afectats

les 15

Activitat 2. NOTIFICACIÓ INCIDENTS RELACIONATS AMB ELS ERRORS DE MEDICACIÓ (EM)
•
•
•

•

•

270 notificacions, corresponents a 43 farmàcies.
En 196 casos (72,6%) els EM detectats no han arribat al pacient. En 6 dels 74 casos en què sí han
arribat, han provocat lesió.
En el 38,9% dels casos l’origen de l’EM és al Centre d’Atenció Primària, en el 23,7% l’oficina de farmàcia, en el 13,7% a l’hospital i al domicili del pacient, respectivament; en el 4,4% a les residències
geriàtriques i en el 5,6% en altres àmbits.
S’han fet 185 actuacions addicionals, realitzant un control i/o revisió de la medicació, educant al
pacient respecte l’ús racional del medicament o confirmant amb el prescriptor la pauta correcte, entre
d’altres.
S’han notificat 31 possibles sospites de reaccions adverses, de les quals només 3 han estat informades a targeta groga.

Activitat 3. NOTIFICACIÓ ACTUACIÓ FARMACÈUTICA ENVERS LA SOSPITA DE REACCIÓ
ADVERSA A MEDICAMENTS (RAM)
•
•

133 notificacions de sospita de RAM corresponents a 40 farmàcies. El 79,7% s’han notificat a targeta
groga.
Actuació addicional: en 106 casos s’ha dut a terme una actuació addicional i en 27 no se n’ha fet cap.
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Activitat 1. GESTIÓ ALERTES FARMACÈUTIQUES DE QUALITAT

Activitat 4a. DETERMINACIÓ PERFIL TERAPÈUTIC PACIENTS DIABÈTICS TRACTATS AMB MEDICAMENTS SUBJECTES A SEGUIMENT ADDICIONAL (▼) (GLIFOZINES) (fins a setembre de 2018).
•
•

505 notificacions per part de 48 farmàcies.
77 sospites RAM detectades; el 28,6% d’elles notificades a través de targeta groga.

Activitat 4b. SEGUIMENT DE LA DISPENSACIÓ D’ÀCID VALPROIC EN DONES ADULTES EN EDATA DE GESTACIÓ (a partir d’octubre de 2018).
•
•

•
•

26 notificacions per part de 19 farmàcies.
El 57,7% de les usuàries han estat diagnosticades de trastorn bipolar i el 34,6% d’epilèpsia. El 8%
restant, es reparteix entre diagnosticades d’epilèpsia, depressió i angoixa, i trastorn psicoafectiu.
Només en un cas es desconeix el diagnòstic.
La mitjana d’edat de les usuàries és de 40,2 anys ± 8,1 anys (Me= 39,5 anys).
5 usuàries (19,2%) han afirmat que han rebut a l’inici del tractament algun material informatiu sobre
els riscos de l’ús d’àcid valproic. S’han fet 11 actuacions farmacèutiques addicionals (42,3%) per
informar sobre els riscos associats al medicament durant la gestació.

Activitat 5. SEGUIMENT DISPENSACIÓ DE LA PINDOLA POSTCOITAL (PDD)
(fins a juny del 2018).
•
•
•
•

941 notificacions per part de 58 farmàcies (78,9% levonorgestrel i 21,1% d’acetat d’ulipristal)
Recollida de la PDD: 80% dones ( edat mitjana 26,9 anys); 20% homes (edat mitjana 27,1 anys)
44,23% no primeres dispensacions.
Última relació sexual sense protecció (RSSP): 86,2% <= 24 h; 9,3% 25-48 h; 2,3% 49-72 h; 1% >72 h
i 1,2% ns/nc.
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•
•
•
•

Últim període menstrual: 20,2% fa una setmana; 29,1% fa 2 setmanes; 17,1% fa 3 setmanes; 8,1% fa
4 o més setmanes i 25,5% ns/nc.
Mètodes anticonceptius més utilitzats: 60% preservatiu; 25,8% mètode natural i 8,2% píndola anticonceptiva.
25 sospites RAM detectades, només dues notificades a targeta groga.
En el 80,7% dels caos l’usuari resideix a la mateixa zona de la farmàcia on se li dispensa la PDD.

Activitat 6. MONITORITZACIÓ DE L’ABÚS O ÚS RECREATIU DE MEDICAMENTS (OMA)
•
•
•
•
•

836 casos notificats des de la setmana 40 (2 octubre 2017) a la setmana 20 (maig 2018).
La majoria de casos, el 79,4%, corresponen al grup d’edat de 15-64 anys. La mitjana d’edat és de 44
anys.
TEMPORADA 2018-2019
274 casos notificats des de la setmana 40 (1 octubre 2018) a la setmana 52 del 2018.
La majoria de casos, el 78,5%, corresponen al grup d’edat de 15-64 anys. La mitjana d’edat és de
39,4 anys.

Activitat 7. MONITORITZACIÓ DE L’ABÚS O ÚS RECREATIU DE MEDICAMENTS (OMA).
•
•
•

406 notificacions per part de 44 farmàcies.
En el 61,1% usuaris homes; 59,4% usuaris autòctons i en el 30,3% d’usuaris entre 36-45 anys.
Medicaments implicats: Benzodiazepines, Codeïna, Tramadol, Metilfenidat, Buprenorfina, Clometiazol, Dextrometorfan, Misorprostol, Pregabalina, Tropicamida, entre d’altres.

A principis del 2018, després de 6 mesos de funcionament de la
xarxa, es va fer una avaluació operativa dels aspectes tècnics i
de procediment de la xarxa i així conèixer la idoneïtat i el grau de
satisfacció de les farmàcies participants. Amb aquest objectiu
es va elaborar un qüestionari ad-hoc validat en format on line,
disponible entre el 23 de febrer i el 8 de març, al qual només
podien accedir les farmàcies de la xarxa.
El qüestionari comptava amb 30 afirmacions referides als següents blocs: a) sessió inicial i consultes; b) registre; c)activitats;
d) gestió i e) altres aspectes. Les possibles respostes es van
tabular segons l’escala Likert. La pregunta 31 referida al grau de
satisfacció es va valorar mitjançant escala visual analògica amb
una puntuació del 0 al 10.
Van contestar el qüestionari 52 farmàcies de les 60 que formen
la xarxa (86,67%). Al voltant del 70% de les farmàcies tenen en
el seu equip entre 1 i 2 farmacèutics a més del titular.
A continuació s’exposa un petit resum dels resultats obtinguts:
Sessió inicial i consultes: Les respostes valoren positivament la sessió formativa, la documentació i el suport donat
en la resolució de consultes.
Registre: El 75% de les respostes estan d’acord en què
l’accés a la plataforma de registre és fàcil i ràpid, mentre
que un 17,3% està en desacord.
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Gestió: Pel 21% de les farmàcies, el fet de participar a
la xarxa els ha afectat al funcionament de la farmàcia i el
44,2% han hagut de modificar la gestió i coordinació interna de l’equip.
Altres aspectes: El 84,6% de les farmàcies reporten llegir
el Butlletí mensual de la xarxa (info@FarmàciesSentinella)
i troben interessants els temes tractats. El 80,7% valoren
positivament la realització de sessions de seguiment.
Pel que fa al grau de satisfacció (0 molt negativa i 10 molt
positiva), s’ha obtingut una moda de 8, una mitjana de 7,6,
amb un rang de respostes entre el 3-10. El grau d’afectació
al funcionament de la farmàcia, la introducció de modificacions en la gestió i coordinació interna de la farmàcia i la
dificultat d’identificar i complimentar el registre, són factors
que influeixen en el grau de satisfacció.
D’aquesta avaluació es conclou que malgrat els bons resultats
referits a la idoneïtat i la satisfacció, s’ha detectat la necessitat
de reflexionar sobre el grau d’usabilitat de la plataforma de registre i de reforçar els coneixements per a la identificació dels
aspectes a vigilar en les diferents activitats.
Arran dels resultats de l’enquesta, del seguiment de les notificacions i de les qüestions sorgides en les sessions de seguiment,
es va plantejar la realització d’un taller per aclarir i ajudar a identificar sospites de reaccions adverses i errors de medicació.
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Activitats: S’han identificat alguns aspectes de millora relacionats amb la identificació del concepte a monitoritzar.

La fórmula emprada en aquest cas va ser la de formar a formadors; és a dir, el desembre del 2018 es va fer un taller adreçat a
les farmacèutiques dels Centres d’Informació del Medicaments
(CIM) de cada Col·legi, que al seu torn, en posterioritat hauran
d’impartir el taller a les farmàcies sentinelles.
Per altra banda, i en base als bons resultats obtinguts en la vigilància sindròmica de les infeccions respiratòries agudes (grip), la
Secretaria de Salut Pública va anunciar la inclusió de les dades
generades per la xarxa en el Pla d’Informació de les Infeccions
Respiratòries Agudes de Catalunya (PIRIDAC).
Per últim, assenyalar que aquest 2018 l’activitat de la xarxa i
altres aspectes del projecte s’han difós en diferents Congressos
científico-professionals (veure apartat 4.5 Intervencions i presentació de treballs en congressos i jornades d’interès professional): VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
(SEFAC); XIII Congreso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia. XXXVI Reunión científica de la Sociedad Española de
Epidemilogía (SEE); 78th FIP World Congress of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences i XXI Congreso Nacional Farmacéutico
(Consejo General).
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El 21 de febrer va tenir lloc la Jornada de presentació del Pla
funcional del Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), elaborat
i consensuat amb la Sub-direcció general de drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
La inauguració de la Jornada va anar a càrrec del Secretari de
Salut Pública del Departament de Salut, Joan Guix, i del President del Col·legi de Tarragona i Tresorer del Consell, Joaquim
Nolla.
La Jornada va comptar amb una taula rodona amb el títol Més
de 25 anys d’experiència amb el PIX. Lliçons apreses i reptes de
futur, moderada per la secretària del Consell, M. Pilar Gascón,
en la qual es va explicar el procés d’elaboració del Pla funcional,
el rol de les farmàcies comunitàries com a agents de salut en
drogodependències i l’experiència d’un dels primers farmacèutics comunitaris participant en el Programa.
Una vegada presentat el Pla funcional, s’ha constituït la comissió de seguiment que s’hi preveu. En aquesta comissió s’ha treballat per compartir i homogeneïtzar les dades de les farmàcies
participants, diferenciant d’entre les adherides, aquelles que tenen activitat i aquelles que no. També s’ha començat a treballar
en la planificació de la formació a proporcionar a les farmàcies
PIX i d’aquelles que s’hi vulguin adherir, així com en l’obtenció
d’un registre de l’activitat del Programa, de manera que, com a
primer pas, s’ha aconseguit que a partir del mes de setembre
els kits ja venen identificats amb un codi de barres per facilitar
el registre.
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PROGRAMA INTERCANVI DE XERINGUES (PIX)

Pel que fa al nombre de farmàcies adherides al PIX, a novembre
de 2018 n’hi havia 367: 287 a la província de Barcelona, 26 a la
de Girona, 4 a Lleida i 50 a Tarragona.
TEST AUTODIAGNÒSTIC VIH
Arran de l’autorització de la dispensació de productes per a
l’autodiagnòstic del VIH a les farmàcies, el Consell i el Departament de Salut varen consensuar un document per lliurar a
l’usuari en la dispensació d’aquest test. En aquest document,
entre d’altres aspectes, s’especifica que en cas de resultat reactiu es truqui a CatSalut Respon 061, al telèfon d’informació de
la sida, 900 21 22 22 o al metge de capçalera.
El Consell també va preparar un protocol d’actuació farmacèutica en què, com a premissa, s’aclaria que aquesta activitat no
substitueix el Programa de Cribratge Oportunista mitjançant
test ràpid de quarta generació que es ve realitzant en algunes
oficines de farmàcia de Catalunya, i que aquelles farmàcies que
estan duent a terme el Programa de Cribatge Oportunista poden oferir a l’usuari que sol·licita assessorament per l’autotest
la pràctica del test de cribratge del VIH i actuar seguint el pla
funcional descrit en aquesta prova.
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En el cas de la dispensació de l’autotest per a la detecció del
VIH, el protocol indica com procedir:
Recordar a l’usuari que es tracta d’un test de cribratge,
no d’una prova de diagnòstic. Per tant, un resultat reactiu
requereix d’una prova de confirmació per establir el diagnòstic de certesa.
Explicar el significat del “període finestra”. Emfatitzar que
si no han passat 3 mesos des de la pràctica de risc, un
resultat negatiu no és concloent ni vàlid, ja que el nivell
d’anticossos pot ser indetectable.
Explicar el procediment de realització per tal d’assegurar
una lectura vàlida del resultat.
Explicar com ha de procedir per eliminar de manera correcta el residu sanitari que comporta la realització de
l’autotest.
Emfatitzar que en cas d’un resultat reactiu, cal fer una prova de confirmació. Pot trucar a CatSalut Respon 061, al
telèfon d’informació de la sida 900 21 22 22 ó acudir al
metge de capçalera.

Fulletó per a l’usuari
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Lliurar a l’usuari el fulletó Informació usuaris autotest VIH.
Recordar que en aquest fulletó hi figura l’enllaç a una enquesta de complementació voluntària sobre certs aspectes de l’autotest.
A banda dels documents esmentats, el Ministeri de Sanitat i el
Consejo General també van consensuar la Guía de actuación
farmacéutica en la dispensación de productos sanitarios para el
autodiagnóstico del VHI, en què es donen les recomanacions a
seguir per dispensar aquest tipus de producte.
PROJECTE FARMÀCIES LLIURES DE PAPERS
Amb aquest projecte les farmàcies podran disposar del Llibre
de comptabilitat d’estupefaents i del Llibre receptari en format
electrònic, així com també de vals d’estupefaents de gestió
electrònica, 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 2018.
CAMPANYA SETMANA SENSE FUM
Aquest 2016, eniciar-se a l’hàbit tabàquic.
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Recordar que en cas d’un resultat negatiu, si les pràctiques
de risc de contraure el VIH persisteixen, existeix una probabilitat elevada de contraure la infecció en el futur immediat.

El Consell s’ha sumat novament a la Campanya Setmana sense
fum, que aquest 2018 ha tingut per lema Viu a sac sense tabac.
Cal recordar que la Campanya és 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, i té per objectiu sensibilitzar la població de la
importància per a la salut d’abandonar o no iniciar-se a l’hàbit
tabàquic i poder gaudir d’un ambient lliure de fum.
Enguany la Campanya es va iniciar el 25 de maig i va culminar
amb la celebració del dia Mundial sense tabac, el mateix dia 31.
En el marc de les activitats de la SETMANA SENSE FUM,
l’Agència de Salut Pública de Catalunya va demanar, un any
més, fer ressò de l’enquesta on line dirigida a la població general (majors de 14 anys), amb l’objectiu de conèixer l’opinió
respecte a temes d’actualitat en tabaquisme. També va posar
a disposició dels professionals sanitaris diferent material per fer
visible durant aquests dies la tasca que es realitza entorn a la
prevenció i la deshabitació tabàquica.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació
i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i
recollit en diferents documents. 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 2018:
•

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 2018 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.

CIMERA PROFESSIONAL. I FÒRUM DE DIÀLEG PROFESSIONAL (FDP)
El 19 de setembre de 2018, el Departament de Salut va convocar a tots els agents i entitats del sector salut amb l’objectiu de
millorar la planificació dels recursos professionals del sistema
sanitari. En aquesta Cimera es van presentar documents referits
al context de la mesura, el resum de la diagnosi interna elaborada pel Departament i el resum de la metodologia dels primers
passos a seguir, que inclouen diferents fases.
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Així, una de les fases centrals del projecte ha estat la identificació precisa dels reptes professionals a abordar per aportar-hi
solucions transformadores. Arran de la identificació d’aquests
reptes, s’ha previst establir grups de treball específics.
Els representants del Consell en la primera i la segona fase han
estat el senyor Rafel Guayta i la senyora M. Pilar Gascón.
MONOGRÀFIC CENTRAL DE RESULTATS. AQUAS.
La Central de Resultats, depenent de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), mesura, avalua
i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents
agents que integren el sistema sanitari. A més, fomenta i permet
als professionals i gestors dels serveis sanitaris la comparació i
el monitoratge de la qualitat i l’eficiència per la millora contínua
de l’assistència. Entre la diversa documentació que genera, hi
ha els monogràfics, que són informes específics amb anàlisis en
profunditat, revisions o discussions sobre temes d’interès.
Aquest 2018, i arran de la participació en el grup de treball conjunt de definició d’indicadors de la farmàcia comunitària, el Consell ha elaborat una monografia sobre l’evolució de la prestació
de serveis d’atenció farmacèutica i serveis relacionats amb la
salut comunitària a les farmàcies de Catalunya 2012-2017, que
la Central de Resultat va publicar el mes de juliol de 2018.
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En la primera fase del procés, eminentment tècnica, s’ha abordat l’anàlisi de les dades de demografia sanitària i les variables
que s’hi relacionen i en la segona fase s’ha establert un marc
comú útil per a tots els professionals sanitaris de cara a monitorar la situació dels professionals i planificar-ne les necessitats
de present i de futur.

Aquest informe constitueix un primer pas per definir i incorporar
indicadors de qualitat de la farmàcia comunitària a la Central de
Resultats, tal com es fa en d’altres recursos sanitaris, i contribuir així a visualitzar el paper de la farmàcia comunitària en tot
l’engranatge sanitari.
La Monografia se centra en els tres serveis concertats amb el
CatSalut i fa palesa l’aposta del Consell per a integrar els serveis
farmacèutics en les línies estratègiques i els projectes singulars continguts al Pla de Salut, alhora que també fa referència
al procediment normalitzat per a la incorporació d’un nou servei
farmacèutic i a aquells aspectes a tenir en compte perquè un
servei farmacèutic assistencial funcioni.
La voluntat d’ambdues parts és seguir col·laborant amb l’elaboració d’un monogràfic a l’any sobre la farmàcia comunitària.
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Imatges del Monogràfic central de resultats. AQUAS

Així mateix, cal destacar que en el marc del XXI Congreso Nacional Farmacéutico (Burgos, 3-5 octubre), es va presentar conjuntament amb l’AQUAS el pòster Integración de la actividad de
las farmàcies comunitarias en los sistemas de información de la
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Catalunya.

Pòster Integración de la actividad de las farmàcies comunitarias en los sistemas de información de la Agencia de Calidad y Evaluación
Sanitaria de Catalunya
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CONCERTACIÓ
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
Es diferencien tres apartats: un referit a l’accés a la prestació
farmacèutica mitjançant recepta mèdica, un segon apartat sobre serveis professionals consolidats i un tercer sobre altres iniciatives.

Dispensació de Receptes:
El 2018, s’han dispensat i facturat al CatSalut 137.354.114
receptes, de les quals 134.693.719 han estat electròniques
(98,06% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de
receptes totals ha augmentat un 0,47%.
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de
1.728.920.157 €, un 2,72% més que l’any anterior, mentre
que l’import del copagament satisfet pels usuaris ha estat de
162.065.417 €, representant un 9,37% del preu de facturació, i
un 2,82% més que l’aportació del 2017.
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la
prestació farmacèutica ha estat de 12,59 €, un 2,25% 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 1.469.975.826 €, que representa un 2,58% més que l’any
anterior.
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4.3. Relacions
amb el 		
CatSalut

Serveis Professionals consolidats:
En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis
concertats i la seva activitat al 2018:
Servei del programa de manteniment amb Metadona
(concertat des de 1998).
Durant aquest 2018, una mitjana mensual de 156 farmàcies
han comptat amb l’autorització per prestar aquest servei i
han facturat en conjunt 11.768 ordres mèdiques (4,63%
ordres menys que l’any anterior). Això suposa que en total
han atès una mitjana mensual de 981 pacients, 45 menys
que l’any anterior.
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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Aquest 2018 s’ha seguit treballant en el disseny que ha
permetre la incorporació dels tractaments de metadona al sistema de recepta electrònica. Aquest projecte
s’abordarà en 3 fases diferents. La primera d’elles es refereix a la incorporació al sistema de recepta electrònica dels
tractament dispensats a les oficines de farmàcia, mentre
que la segona i tercera fases es refereixen als tractaments
dispensats als CAS, integrats en centres sanitaris i no integrats, respectivament.
Servei del programa per a la determinació del risc
d’infecció de l’VIH per mitjà del test ràpid (concertat des
de 2012).
El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les
àrees geogràfiques on es presta aquest servei i el nombre
de farmàcies necessàries, seguint criteris de seroprevalença.
Aquest 2018 s’han mantingut les mateixes àrees que
l’any anterior: diverses poblacions de l’àrea metropolitana
de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i Reus, que es
presta el servei des de l’inici de la concertació al 2012, a
Lleida ciutat i Girona ciutat, així com a altres poblacions
d’aquestes demarcacions territorials, des del 2014 i a les
ciutats del Vendrell, Valls, Amposta, Tortosa i la ciutat de
Barcelona, des del 2015.
Al 2018, un total de 125 farmàcies han estat disponibles
per prestar aquest servei, i s’han facturat un total de 2.795
proves realitzades.
La taxa de positivitat s’ha mantingut entorn al 10:1000 proves.
Es recorda que les farmàcies que presten el servei han de
rebre una formació específica, que inclou coneixements
sobre l’VIH, la realització de la prova, i habilitats comunicatives i d’acompanyament per encarar els resultats reactius,
a fi d’obtenir la corresponent acreditació per prestar el servei.
La prestació del servei preveu un copagament per part de
l’usuari.
Servei del programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte (concertat des de 2012).
El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei. Un cop incorporat un
territori, el cribratge es repeteix cada dos anys.
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Les farmàcies que presten aquest servei reben una formació específica i passen a ser col·laboradores en el programa. Aquest 2018, hi ha hagut un total de 1.713 farmàcies
col·laboradores, mentre que la mitjana mensual de farmàcies que han facturat el servei és de 705 i el nombre total
de col·lectors entregats als usuaris de 337.133.
En tractar-se d’un cribratge poblacional, no s’aplica cap
copagament als usuaris.
Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran
(PESGG)
El Programa 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.
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Actualment totes les poblacions de l’Alt Pirineu, de de la
província Barcelona i de la de Girona estan cobertes pel
programa amb el model farmàcia.

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. També va estar integrat,
entre 2015 i 2016, en el projecte Europeu “Envelliment actiu
i saludable”, on es recullen iniciatives engegades a tota Europa enfocades a perllongar una vida activa i independent
en la gent gran.
Des del 2014 el programa està coordinat pel CatSalut i el
Consell, tot i que de moment no es troba incorporat en
el Concert d’Atenció Farmacèutica subscrit per ambdues
parts.
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Aquest 2018 s’ha començat a treballar en el material d’una nova
sessió dedicada a la salut bucodental i s’ha planificat una nova
temàtica sobre l’insomni, de cara a incorporar-les en la cartera
formativa del 2019. Per tant, durant l’any 2018 s’ha mantingut
l’oferta de sessions de l’any anterior:
Bon ús dels medicaments
La importància de seguir bé els tractaments
Què cal saber de la hipertensió arterial
Què cal saber de la hipercolesterolèmia
Què cal saber de la diabetis
Què cal saber dels antibiòtics
Què cal saber del dolor
Així mateix, a la pàgina web medicament i farmàcia del Departament de Salut, es pot consultar el document resum sobre el
contingut de les sessions perquè les entitats puguin valorar quines sessions sol·licitar.
Durant el 2018 s’han realitzat 249 sessions: 39 corresponents al
tema del bon ús dels medicaments, 30 al de la importància de seguir bé els tractaments, 1 amb aquests dos temes conjuntament,
30 al dedicat a la hipertensió arterial, 22 al de la hipercolesterolèmia, 19 al de la diabetis, 34 al d’antibiòtics i 74 al del dolor.
Les sessions s’han dut a terme a 151 poblacions diferents, han
estat impartides per 155 farmacèutics comunitaris i n’han gaudit
4.714 assistents.
En acabar les xerrades s’ha proporcionat als assistents una enquesta de satisfacció, segons el mateix model d’enquesta que
l’emprat en anteriors edicions, que va ser complimentada per
2.522 dels 4.714 assistents (53,5%). Segons els resultats obtinguts, al voltant del 73% dels assistents a les sessions de Girona, Lleida i Tarragona han estat dones, mentre que a Barcelona
aquest percentatge augmenta fins al 82,6%.
A Barcelona i Girona el 50, 6% i el 53,9%, respectivament, dels
assistents es troben en les franges d’edat de més de 75 anys;
en canvi a Lleida i Tarragona, el 39,9% i el 43,4%, respectivament, es troben en la franja d’edat d’entre els 65 i els 74 anys. El
13,1% dels assistents a Girona tenen menys de 65 anys, mentre
que a Lleida i a Tarragona el percentatge d’assistents en aquesta
franja d’edat se situa al voltant del 25% i del 8% a Barcelona.
De manera general, doncs, s’observa que a Barcelona i a Girona
els assistents tenen una major edat que els de Lleida i Tarragona.
El perfil dels assistents quant a nivell d’estudis a Girona, Lleida i
Tarragona és similar: entre el 51,8% i el 43,6% dels assistents reporten tenir estudis primaris, entre el 20,8% i el 28,5% estudis secundaris, entre el 6,5% i el 7,6% no tenen estudis i entre un 7,1%
i un 8,9% estudis universitaris. Quant a Barcelona, el 35,8% dels
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Pel que fa als aspectes referits a les sessions, tots han estat àmpliament valorats com a perfectes i molt bé. La valoració global
de la xerrada i la valoració del professorat han obtingut valors
superiors al 80%. L’interès del tema obté valors molt similars a
Girona, Lleida i a Tarragona, amb un 87,1%, 83,6% i 84,1% de
perfecte i molt bé, respectivament. A Barcelona aquest aspecte
es valora amb un 77,1% de perfecte i bé. La claredat de les
explicacions aconsegueix valors entre el 87,0% i el 90,1% de
perfecte i molt bé a Girona, Lleida i Tarragona, mentre que a
Barcelona és del 76,1% de perfecte i molt bé i un 11,9% de bé.
Els aspectes valorats més críticament, tot i que entre un 65,1%
i 79,0% de perfecte i molt bé, han estat la valoració de l’horari i
la valoració de les instal·lacions.
El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents
comarques catalanes:
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assistents diuen tenir estudis secundaris, el 34,9% estudis primaris, el 14,7% no tenen estudis i un 8,2% d’estudis universitaris.

VIH: 125 farmàcies; 2.795 proves realitzades.
PDPCCiR: 1.713 ; 337.133 test lliurats.
Metadona: 156 farmàcies; 981 pacients atesos/mes.
PESGG: 155 farmacèutics; 249 sessions; 4.714 assistents;
151 poblacions.
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Altres iniciatives:
Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crònic
(PCAF)
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).
Durant l’any 2018 s’han monitoritzat els últims pacients de
la segona fase, que han tingut les últimes visites durant els
mesos de juliol i agost, donant-se per finalitzada la prova
pilot del projecte.
En aquesta segona fase han acabat participant 23 EAPs,
ubicats a Barcelona ciutat, Igualada, Manresa, Mataró, Garraf rural, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià
del Besòs, Tarragona ciutat, Terra Alta; 293 professionals
dels EAP informats com a investigadors i 127 farmàcies formades i amb el contracte d’investigador signat. En total es
van reclutat 617 pacients distribuïts entre els grups control
(218) i intervenció (249) (121 amb SFT i 128 amb STF i SPD)
i 150 pacients que es van reclutar però que no es van assignar a cap grup.
A més, a partir de les enquestes destinades tant als farmacèutics participants com als pacients de la fase I, es
van presentar dues comunicacions al Congrés Nacional
Farmacéutico del 2018 dut a terme a Burgos acceptades
com a pòsters. Una titulada Evaluación de la idoneidad de
la primera fase de un programa de Atención Farmacéutica
a Pacientes Crónicos Complejos: Proyecto PCAF i l’altra,
Valoración de la satisfacción de los pacientes con Atención
Farmacéutica recibida en el programa de Atención Farmacéutica a Pacientes Crónicos Complejos: Proyecto PCAF.
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Evaluación de la idoneidad de
la primera fase de un programa de Atención Farmacéutica
a Pacientes Crónicos Complejos: Proyecto PCAF

Valoración de la satisfacción de los pacientes con Atención
Farmacéutica recibida en el programa de Atención Farmacéutica a Pacientes Crónicos Complejos: Proyecto PCAF
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Campanya sobre el bon ús dels antibiòtics
Dels del Consell es va coordinar la creació d’un grup de treball amb representants del CatSalut, del Col·legi de Metges
de Barcelona i del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, per consensuar el contingut i el material per a
aquesta campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania. La idea era visualitzar la mateixa campanya en els
diversos els centres i establiments sanitaris. El contingut i
el disseny es va tancar a finals de l’any 2017 i ha estat el
mes de maig del 2018 quan s’ha donat a conèixer aquesta
Campanya.

Cartell sobre el bon ús dels antibiòtics

Carpeta La Meva Salut
Aquest 2018 s’ha abordat treballar conjuntament amb el
CatSalut per facilitar l’accés dels ciutadans a la Carpeta
La Meva Salut, a través de les oficines de farmàcia. Amb
aquesta finalitat, s’ha aprofundit en la possibilitat de crear
una APP pels usuaris que permetria, d’entre d’altres funcionalitats, disposar del pla de medicació vigent o compartir
les dades de paràmetres biomèdics presos des de la farmàcia comunitària amb els centres d’atenció primària.
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El 17 d’abril es va rebre del Departament de Salut i del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tres documents provisionals corresponents al Model d’Atenció
Sanitària Integrada a les persones que viuen en centres residencials per a gent gran:
Model d’Atenció Sanitària Integrada a les persones
que viuen en centres residencials per la gent gran.
Model d’Atenció Farmacèutica per a les persones
que viuen en residències de Catalunya.
Marc avaluatiu del Model d’Atenció Sanitària Integrada per a persones en residències de Catalunya.
Des del Consell es va revisar i analitzar el contingut de cadascun d’aquests documents i es va manifestar clarament
el desacord vers el model de provisió de l’atenció farmacèutica a través dels serveis de farmàcia d’atenció primària,
ja que contravé els principis del model d’Atenció Farmacèutica vigent a Catalunya i ni de la normativa legal vigent a
Catalunya ni de la normativa bàsica estatal es desprèn que
els serveis de farmàcia de l’atenció primària puguin tenir un
paper en la dispensació de medicaments i productes sanitaris als pacients que viuen en les residències assistides, tal
com se li assigna en el document. A més, tot i reconeixent
la necessitat de millorar el model d’Assistència Sanitària
Integrada i també d’atenció farmacèutica als pacients que
viuen en residències per a la gent gran, el Consell va manifestar el convenciment que des de les farmàcies comunitàries es pot prestar l’atenció farmacèutica amb la màxima
qualitat, comptant amb una sèrie de punts forts com són
la proximitat i accessibilitat, la equitat i poder proporcionar
el contínuum assistencial que necessiten les persones que
viuen en les residencies.
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Prestació farmacèutica a centres residencials per a la
gent gran

Finalment, però, el CatSalut no va progressar amb la idea
de fer la prova pilot amb la provisió de l’atenció farmacèutica a través dels serveis de farmàcia d’atenció primària i
també es va descartar la realització d’una prova pilot en
farmàcies comunitàries.
Després de diverses reunions amb el CatSalut i d’una avaluació de la situació, s’ha coincidit amb el CatSalut en la
voluntat que en el període d’un any es defineixi i s’estableixi
un nou model per a la provisió de l’atenció i la prestació
farmacèutica des de la farmàcia comunitària, emmarcat dins dels canvis que promou el CatSalut per millorar
l’assistència integral sanitària a la gent gran. S’ha fet palès
la voluntat de treballar conjuntament amb el desplegament
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d’aquest model. Mentre no es disposi del mateix, s’ha tractat la possibilitat d’aplicar un descompte a la facturació dels
medicaments a pacients residents, amb la garantia de continuïtat d’aquesta prestació des de la farmàcia comunitària.
Adequació Concert d’Atenció Farmacèutica.
S’ha acordat amb el CatSalut fer una adequació del Concert de cara al 2019, arran del nou context generat amb la
implementació de la Recepta Electrònica i les seves funcionalitats.
Prescripció i dispensació electrònica de fórmules magistrals estandarditzades (FME)
A partir del 1 de Febrer del 2018, els metges del CatSalut
van començar a emetre prescripcions electròniques de Fórmules Magistrals estandarditzades (FME).
En el llistat de FME aprovades per ser prescrites electrònicament hi consten fórmules finançades pel CatSalut i
fórmules no finançades. Cadascuna de les fórmules tenen
assignat un codi identificatiu, a mode del codi nacional dels
medicaments elaborats industrialment.
Fins que el 100% d’entitats prescriptores estiguin adaptades, les FME podran arribar en recepta paper o bé en recepta electrònica, dins del Pla de medicació dels pacients,
com a un codi nacional més.
Les FME finançades no cal tarifar-les, donat que és el
propi sistema de recepta electrònica qui retorna el preu i
l’aportació de l’usuari al moment de tancar la venda. Per a
les fórmules no finançades el preu és lliure i és l’oficina de
farmàcia qui informa del preu de venda.
Actualització conveni sobre Absorbents d’Incontinència
Urinària.
En data 22 d’octubre es va signar l’actualització del conveni
referit als Absorbents d’Incontinència Urinària del Concert
d’Atenció Farmacèutica. El nou acord respon a la nova situació de recuperació de la data de pagament de la prestació farmacèutica establerta pel Concert d’Atenció Farmacèutica. Els principals punts a destacar d’aquest conveni
són els següents:
Es continua preservant la dispensació dels AIU a les
oficines de farmàcia i es manté el mateix esglaonat
d’aportació que l’aplicat en l’anterior conveni i per
tant, a efectes pràctics, no representa cap canvi per
a les oficines de farmàcia en aquest sentit.
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Per assegurar solucions de cara a nous possibles
retards en el pagament, es manté la condició que
en cas que el CatSalut s’endarrerís en el pagament
d’una part o de la totalitat de la factura mensual de
la Prestació Farmacéutica, l’aportació resultant de
l’aplicació de l’esglaonat, es destinarà a compensar
els perjudicis econòmics que aquest endarreriment
pugui causar als farmacèutics titulars de les oficines de farmàcia. També es manté que sempre que,
mitjançant el mecanisme previst, s’hagin pal·liat de
forma efectiva els efectes perjudicials que la demora
pugui provocar, el Consell no interposarà cap reclamació econòmica ni organitzarà cap reclamació individual o col·lectiva per aquest concepte.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ
FARMACÈUTICA
Des de la factura de les dispensacions fetes al mes de gener
fins a la factura del mes de juliol es van mantenir els 25 dies de
retard en el pagament de la prestació farmacèutica respecte a la
data de pagament del Concert d’Atenció Farmacèutica vigent,
aconseguits durant el segon semestre del 2016.
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Se suprimeix la dotació al fons creat per a finançar
actuacions lligades a la cartera de serveis contemplades en el Concert, a partir de l’aportació resultant
de l’aplicació de l’esglaonat.

A partir de la factura del mes d’agost, va quedar regularitzada la
data de pagament d’acord amb allò que especifica el Concert,
i es va posar punt i final als endarreriments iniciats fa vuit anys.

4.4. 3a Jornada del
consell sobre
estratègia i
accions per a
la farmàcia 		
2018-2020

3a Jornada del consell sobre estratègia i accions per a la
farmàcia 2018-2020. El futur és la integració. Pels pacients,
per la qualitat.
La 3a Jornada del Consell d’Estratègia i Accions per a la Farmàcia Comunitària 2018-2020, amb el lema El futur és la integració.
Pels pacients, per la qualitat, va tenir lloc el 27 de novembre a la
seu de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i va reunir a gairebé 200 farmacèutics.
En aquesta Jornada es va reflexionar sobre el futur de la integració dels serveis farmacèutics al sistema sanitari com a fil conductor dels diferents panells d’experts i conferències que hi van
tenir lloc.
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Està prou integrada la farmàcia en el sistema sanitari? Quin és
el rol que han de tenir els farmacèutics comunitaris? Quin és el
futur dels serveis d’atenció farmacèutica? Com podem millorarne la qualitat? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals
es va donar resposta en aquesta 3a edició.

Imatge de la Jornada

La Jornada va ser inaugurada pels Presidents dels quatre
Col·legis de Farmacèutics.

Moment de la inauguració de la Jornada. D’esquerra a dreta: Jordi de
Dalmases, President del Consell i del Col·legi de Barcelona; Joaquim
Nolla, President del Col·legi de Tarragona; Rosa Núria Aleixandre, Presidenta del Col·legi de Girona, i Josep Aiguabella, President del Col·legi
de Lleida.
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Definim el futur dels serveis d’atenció farmacèutica: què estem
fent i què més podem aportar.
Ponents:
M. Pilar Gascón. Secretaria del Consell.
Josep Torrent. Director de l’Àrea del Medicament del
CatSalut.
Moderador: Jordi de Dalmases. President del Consell.
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PANELL INAUGURAL

D’esquerra a dreta, Jordi de Dalmases,; M. Pilar Gascón i Josep Torrent.

Jordi de Dalmases, President del Consell, va destacar que la
presència de la farmàcia comunitària en el territori i la proximitat
a la població són peces perfectes per orientar la brúixola cap
a la farmàcia assistencial, que és l’única via per poder seguir
el futur. L’èxit d’aquest futur, que passa per la integració dels
professionals sanitaris, serà directament proporcional al que els
farmacèutics aporten en la millora de la salut de les persones.
M.Pilar Gascón, Secretària del Consell, va fer un resum dels
serveis concertats que actualment es presten a les farmàcies
comunitàries, recollits en l’informe de la Central de Resultats
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQUAS) publicat el proppassat mes de juliol, i que analitza per primera vegada l’activitat de la farmàcia catalana vinculada a la prestació
d’activitats assistencials.
També va exposar els resultats obtinguts a partir de la posada
en marxa de la implantació de la xarxa de farmàcies sentinella el
juliol del 2017, en què 60 farmàcies distribuïdes a tot el territori
permeten monitoritzar el 2% de la població. Els trets més no-
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vedosos respecte a altres xarxes sentinelles existents a la resta
de l’Estat són la monitorització de l’ús i abús recreatiu dels medicaments, de la píndola postcoital i la vigilància sindròmica de
la grip, que ha permès demostrar que la farmàcia té utilitat en
aquesta tasca i contribuir a identificar l’inici de la grip.
Pel que fa al Programa d’Educació Sanitària a la Gent Gran sobre el bon ús dels medicaments, estès a tot el territori, a comentar que els resultats obtinguts fan plantejar ampliació a altres
col·lectius.
En el decurs de la seva intervenció va anunciar els nous cinc
reptes que encara el Consell: l’atenció farmacèutica a les primeres dispensacions; l’elaboració d’una Guia per a l’abordatge de
la hipertensió arterial (HTA) a la farmàcia i el registre de la tensió
arterial; identificar indicadors de l’activitat dels farmacèutic comunitari per monitoritzar l’activitat i millorar-ne la seva qualitat; la
detecció de la malaltia de Chagas i millorar i avaluar l’adherència
al tractament dels pacients amb tuberculosi latent.
Per la seva banda, Josep Torrent, director de l’Àrea de Medicament de CatSalut, va fer un resum dels recursos que comprenen el Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), així
com la visualització de les 3.202 farmàcies de Catalunya com
a porta d’entrada del sistema. Després de repassar diferents
dades relacionades amb la despesa farmacèutica a Catalunya,
va enumerar alguns dels reptes per millorar la qualitat i seguretat
de la prescripció i dispensació, com la creació d’alertes en la
recepta electrònica i la millora de la missatgeria per connectar
diferents professionals; l’empoderament del pacient, mitjançant
eines que ja s’han posat en marxa des de l’Administració com
La Meva Salut, on el pacient pot navegar i consultar la seva història clínica, diagnòstic, pla de medicació i tractament. Concretament, els reptes que va mencionar en l’àmbit de la farmàcia
van ser la millora de l’adherència i la detecció de problemes
relacionats amb la medicació; bones praxis en la conciliació i
revisió farmacoterapèutica, així com impulsar l’educació per la
Salut, entre d’altres.
Finalment, va destacar com a reflexions de futur la voluntat
de continuar consolidant la confiança i el treball mutu, dins
del marc actual, entre CatSalut i el Consell i de posar en valor
l’activitat de la farmàcia comunitària i els seus professionals en
l’entorn sanitari de Catalunya. També va ressaltar que per obtenir un sistema de qualitat caldrà formació, registre i avaluació
dels programes i que, per altra banda, s’haurà de posar al dia
la legislació vigent.
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Servei no registrat, servei no realitzat.
Ponents:
Àngels Dronda. Farmacèutica comunitària. Vicesecretària
del Consell.
Anna Garcia-Altès. Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS).
Joan Calduch. Vocal del Consell responsable de l’Àrea
tecnològica.
Corine Zara. Gerent d’Acció Territorial del Medicament del
CatSalut.
Moderador: Joaquim Nolla. Tresorer del Consell.
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PANELL D’EXPERTS

D’esquerra a dreta, Joaquim Nolla; Corine Zara; Joan Caduch; Anna
Garcia-Altès, i Àngels Dronda.

Àngels Dronda, farmacèutica comunitària i vicesecretaria de
consell, va deixar clar que la única manera d’aconseguir el reconeixement dels diferents serveis que ofereix la farmàcia, i per
tant que presta el farmacèutic, és el registre. Tanmateix per a ferho es necessiten protocols d’actuació i una pla de qualitat per
a cada servei que es realitza. Alerta que el sistema de registre
digital ha de ser ràpid i no ferragós per fer-lo factible en el dia a
dia de les farmàcies.
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Anna Garcia-Altés, responsable de l’Observatori del Sistema de
Salut de Catalunya a Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya (AQuAS), va explicar la tasca desenvolupada per
l’Observatori que permet als actors del sistema rendir comptes,
comparar-se amb altres proveïdors de serveis de salut i aportar
transparència al sistema. En aquest sentit, cal destacar que la
inclusió de la farmàcia comunitària, per primera vegada, al 2018,
a la Central de Resultat, és el primer pas per arribar als informes que s’emeten en altres recursos sanitaris, com els centres
d’atenció primària o els hospitals.
Joan Calduch, vocal del Consell de Col·legis de Farmacèutics, va
abordar la qüestió de quines dades útils podria aportar la professió
farmacèutica i va exposar que s’hauria de crear un repositori únic
estandarditzat on tots els professionals que tenen el lideratge del
registre de dades puguin participar-hi. En qualsevol cas, s’haurien
de complir els principis d’ètica, seguretat, transparència i control.
Finalment, Corine Zara, gerent d’Acció Territorial del Medicament
del CatSalut, va compartir diferents experiències d’integració de
la farmàcia comunitària com a agent de salut en estructures de
gestió i participació del territori.

CONFERÈNCIA
Atenció farmacèutica i abordatge a la cronicitat.
Ponent:
Sebastià J. Santaeugènia. Director Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i Pla Director Sociosanitari.
Moderador: Josep Aiguabella. Vicepresident del Consell.

Moment de la conferència impartida per Sebastià J. Santaeugènia.
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En relació al final de la vida, hi ha dues opcions, que a vegades
esdevenen consecutives: primer l’atenció domiciliària i posteriorment les residències geriàtriques. En aquest sentit, va explicar que, de les persones que viuen a residències a Catalunya,
el 32,4% responen al perfil de pacient crònic complex (PCC) i el
9,3% al de pacient amb malaltia crònica avançada (MACA).
Santaeugènia, que va reflexionar sobre quin paper pot tenir el
farmacèutic en l’atenció a la cronicitat, va destacar que el model
farmacèutic no pot anar separat del model assistencial. Aquest
model ha d’estar centrat en el benefici i en la salut de les persones, garantint la màxima aplicabilitat possible.

PANELL D’EXPERTS
La intervenció dels professionals sanitaris en el pacient crònic: què es fa i què es pot millorar?
Ponents:
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En la seva intervenció, Sebastià J. Santaeugènia, director del
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director
Sociosanitari, va fer una anàlisi epidemiològica acurada sobre
l’escenari del binomi envelliment demogràfic i espectre de malaltia. Va fer èmfasi en la disminució del nombre de naixements i en
l’augment dels anys de vida que comporta un augment com mai
de la població amb dependència i discapacitat, dins d’un entorn
social i econòmic complex.

Guillermo Bagaria. Farmacèutic comunitari. Vicetresorer
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Esther Limon. Metge especialista en Medicina de Família
i Comunitària.
Javier González. Farmacèutic adjunt. Servei de Farmàcia
del Consorci Hospitalari de Vic.
Moderador: Rafel Guayta-Escolies. Director de Projectes i Recerca del Consell.
La visualització de tres vídeos que mostren el curs clínic d’un
malalt per tres estadis diferents de la malaltia va servir com a
fil conductor per debatre sobre com hauria de ser l’atenció al
pacient per part dels diferents agents sanitaris. Des de la seva
diagnosi després d’un cribratge oportunista, fins a l’atenció de
les seves necessitats en l’etapa de la malaltia crònica avançada.
Farmacèutics comunitaris, d’hospitals i els professionals de
l’atenció primària de salut varen destacar la necessitat de posar realment la persona al centre i no parlar de desplaçament
de l’activitat cap a altres agents o nivells, sinó de la necessària
adequació del recurs que proporcioni resposta en base al grau
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de complexitat i a la voluntat i preferència del pacient, i fer-ho
en base a criteris d’idoneïtat, factibilitat, oportunitat i pertinença.
Guillermo Bagaria, vicetresorer del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, va posar en valor la funció del farmacèutic per explicar, informar i acompanyar el pacient per aconseguir objectius
de control terapèutic i va remarcar la necessitat d’un sistema
integrat d’informació compartida, imprescindible per a la contínua presa de decisions i un feedback evolutiu que optimitzi
l’assistència.

D’esquerra a dreta: Javier González; Esther Limon; Guillermo Bagaria i
Rafel Guayta-Escolies.

Javier González, farmacèutic adjunt del Servei de Farmàcia del
Consorci Hospitalari de Vic, va coincidir en què és clau compartir informació i que tots els agents implicats treballem en la
mateixa línia.
Esther Limón, metgessa especialista en Medicina de Família i
Comunitària, va apuntar que tenir carteres de serveis alineades
i comunes és un element que pot millorar la integració dels diferents agents de salut” i que no importa qui faci què, però que es
faci, en relació amb l’atenció domiciliària.
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1.

La implementació dels projectes assistencials a les farmàcies de Catalunya ha experimentat un augment i es van
consolidant a nivell territorial.

2.

Catalunya ha estat pionera en publicar els primers resultats
dels serveis assistencials concertats dins de la central de
resultats de l’AQUAS.

3.

Els serveis assistencials s’han de prestar des de la necessitat, l’oportunitat, la pertinència i la factibilitat.

4.

Els serveis que presten els farmacèutics no s’han de concebre com una substitució de competències d’altres professionals, sinó com l’adequació de la provisió en termes
d’efectivitat, eficiència i resposta a la necessitat observada.

5.

El sistema sanitari aposta clarament per la consolidació
de la gestió compartida basada en una cartera de serveis
consensuats i integrats en les línies estratègiques del Departament de Salut. Projectes com l’ENAPISC han de permetre protocol·litzar les activitats del farmacèutic i afavorir
la seva integració amb altres agents i nivells assistencials.

6.

El registre de les activitats és un element clau i imprescindible per l’avaluació de les intervencions.

7.

La construcció dels indicadors ha de respondre a un procés metodològic estricte que els faci complets, comprensibles, precisos, veritables i comparables.

8.

L’envelliment i la cronicitat seran els fenòmens demogràfics i epidemiològics que generaran més càrrega de
malaltia en el proper decenni. L’abordatge interdisciplinar i
multinivell estructurat funcionalment esdevé una peça clau
en la prevenció i maneig de les seves conseqüències sobre
els individus i el sistema sanitari.

9.

El farmacèutic juga un paper clau en la efectivitat i seguretat dels tractaments dels pacients crònic complexos. És
imprescindible la integració real del farmacèutic en el sistema que el posicioni al si de les rutes tot definint el què, el
com, i el quan.

PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

CONCLUSIONS

10. És imprescindible disposar de sistemes integrats
d’informació compartida entre professionals amb un grau
de suficiència i exhaustivitat que permetin la presa de decisions i un feed-back avaluador que optimitzi els procediments assistencials i en determini el model funcional de
prestació.
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4.5. Altres
activitats

Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració amb
SEFAC.
Aquest 2018 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, en d’altres iniciatives en què s’hagi
de comptar amb un perfil més científic o bé per tractar sobre
projectes endegats per la SEFAC, com la participació en el projecte internacional “May Measurement Month (MMM)”, promogut per la World Hipertension League (WHL) i coordinat per la
Societat Internacional d’Hipertensió (ISH), que té per objectiu
incrementar la conscienciació respecte a la importància del control de la tensió arterial i consisteix en la presa i registre de la
pressió arterial des de la farmàcia comunitària durant tot el mes
de maig.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Blanquerna.
En data 16 de març de 2017, es va signar un conveni entre la
Fundació Blanquerna i el Consell per col·laborar en l’àmbit de
recerca, la investigació científica i tècnica i en l’àmbit de la formació teòrica i pràctica.
En el marc d’aquest conveni, des del mes de maig fins a final de
juliol de 2018, s’ha incorporat al Consell una estudiant de 4rt per
fer les pràctiques de la menció assistencial.

Manifest en defensa de les vacunes
Aquest 2018 en el marc de la Setmana Mundial de la Immunització, del 23 al 28 d’abril, es va consensuar un document
en defensa de les vacunes, subscrit pel Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermers i Infermeres de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i el Consell de Col·legis Farmacèutics de
Catalunya.

Conveni de col·laboració amb el Consell dels farmacèutics
de Llenguadoc-Rosselló
L’11 d’octubre del 2018, es va fer a Barcelona una sessió de
treball entre els membres del Consell de farmacèutics de Llenguadoc-Rosselló i el Consell per tal de compartir experiències
entorn la farmàcia comunitària.
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Cal recordar que l’any 2017 es va signar un conveni de
col·laboració entre el Consell dels farmacèutics de LlenguadocRosselló i el Consell, amb la finalitat de promoure l’ús de la
denominació comuna internacional per tal de millorar l’atenció
als pacients transfronterers, facilitar els intercanvis per tal
d’entendre els contorns deontològics que regeixen la professió
en cada territori i promoure l’intercanvi de publicacions, entre
altres finalitats.
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En aquest sentit, els farmacèutics de la Catalunya Nord van exposar l’experiència de la vacunació en la farmàcia comunitària
del Llenguadoc-Rosselló, el finançament de farmàcies per fons
d’inversió i els serveis futurs a la farmàcia. Per la seva banda el
Consell va donar compte de la situació actual del desenvolupament de la cartera de serveis, les aplicacions tecnologies i el
Concert d’atenció farmacèutica.

Membres del Consell dels farmacèutics de Llenguadoc-Rosselló
i el Consell de col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Conveni de col·laboració entre la Univeritat de Barcelona,
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente i el Consell. Projecte Aprenentatge i Servei (APS)
Aquest 2018 es van presentar en la primera edició del concurs
que premia el millor tríptic elaborat en matèria de bon ús dels
medicaments fins a 12 propostes. Les propostes corresponien
a dues escoles, una de Terres de l’Ebre i l’altra de l’àmbit de
Girona i la dotació del premi va ser de 500 € per a l’escola del
tríptic guanyador.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona, SIGRE Medicamento y Medio
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Ambiente, i el Consell per a promocionar, implementar, avaluar i
difondre el projecte Aprenentatge i Servei (APS) “Medicaments:
quin, quan, com”, signat el 2016.

Cercle de Salut
En l’Assemblea del Cercle de Salut del 26 de febrer es va aprovar el pressupost del 2018, el tancament del 2017 i el reglament
electoral per a l’elecció de càrrecs.
El Consell va designar a la senyora Núria Bosch com a representat del Consell al Cercle.
Cal recordar que el Consell va acordar adherir-se al Manifest
constitutiu del Cercle de Salut, que va fer la reunió fundacional
el gener de 2017.

Projecte Ocupadors 2017-2019. Agència per la Qualitat del
Sitema Universitari de Catalunya (AQU)
A finals del 2017, l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va iniciar la segona edició del Projecte OCUPADORS, amb l’objectiu de conèixer l’opinió dels ocupadors
sobre les competències dels universitaris graduats recentment
i recollir noves evidències que ajudin a millorar les titulacions
universitàries de Catalunya. En aquesta segona edició, s’ha ampliat els sectors estudiats i s’ha inclòs el sector farmacèutic, en
concret de la farmàcia comunitària.
Així, aquest 2018, es va elaborar una enquesta adreçada als
titulars d’oficina de farmàcia, revisada i adaptada al sector per
part del Consell, que va estar disponible entre el 15 de març i el
13 d’abril. L’enquesta recollia informació sobre les característiques de l’empresa, la valoració i la satisfacció d’un conjunt de
competències dels graduats recents, la política de formació i la
relació empresa- universitat, entre d’altres.
En total es van rebre un total de 170 respostes. A grans trets
s’evidencia que les farmàcies que van contestar l’enquesta
aposten per una farmàcia assistencial i es constata la necessitat
de preparar adequadament els recent graduats en farmàcia per
aquest tipus de farmàcia, potenciant la formació pràctica i les
competències transversals, com ara el treball autònom, la resolució de problemes i la presa de decisions, i la formació específica, per millorar la capacitat per prestar el consell farmacèutic.
La presentació dels resultats obtinguts es van donar a conèixer a
la Jornada L’opinió de les oficines de farmàcia sobre la formació
dels graduats i les graduades. Reptes de futur, que va tenir lloc el
dimecres 21 de novembre a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
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La presentació de les conferències va anar a càrrec del senyor
Josep Joan Moreso, president d’AQU Catalunya i la moderació
de la taula rodona a càrrec del senyor Jordi Camarasa, degà de
la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.

4.6. Participació
institucional

Representació del Consell en comissions
i grups de treball amb l’administració i en
patronats d’institucions farmacèutiques
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A més de la presentació dels resultats de l’enquesta, a càrrec
del senyor Martí Casadesús, director de l’AQU, la Jornada també va comptar amb la conferència sobre la formació dels farmacèutics a Europa, impartida per la senyora Sonia Ruiz, membre
del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España,
la conferència sobre els nous reptes que afronta la farmàcia comunitària, a càrrec de la senyora M. Pilar Gascón, secretària
del Consell i una taula rodona de debat entorn les estratègies
a seguir per a poder millorar la formació dels qui han d’estar al
càrrec de l’atenció farmacèutica, en la qual hi va participar el
senyor Jordi Casas, en qualitat de titular d’oficina de farmàcia
i membre del Consell, el senyor Manel Rabanal, com a professor associat de la Universitat de Barcelona i cap de la Secció
de Vigilància i Publicitat dels Medicaments del Departament de
Salut i la senyora Sandra López, graduada en farmàcia per la
Universitat de Barcelona.

Durant aquest any 2018, s’han realitzar un total de 156 reunions
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest
apartat.
A continuació, es detallen els representants del Consell que formem part dels diversos Consells i Comitès assessors i Comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del
Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims
dos anys.

A EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Rosa Núria Aleixandre (COFGI-CCFC)
Josep Aiguabella (COFL-CCFC)
Joaquim Nolla (COFT-CCFC)
M.Pilar Gascón (COFB-CCFC)
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Comitè directiu de la recepta electrònica
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Fernando Espí (CCFC)
Comitè de seguiment de la recepta electrònica
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)
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)
Maria Perelló (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)
Comissió de prestacions farmacèutiques de Catalunya
Jordi Casas (COFB-CCFC)
Josep Brunsó (COFGI-CCFC)
Maria Enrique-Tarancón (COFL)
Joaquim Nolla (COFT-CCFC)
Pilar Rius (CCFC)
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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)
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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.

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
Maria Perelló (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)
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Consell assessor de la Reforma Horària (CARH).
Taula salut
Jordi Casas (COFB-CCFC)
Consell assessor d’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC)
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
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)
Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya
Jordi de Dalmases (COFB-CCFC)
Josep Aiguabella (suplent) (COFL-CCFC)
Consell tècnic de formació farmacèutica continuada
Aina Surroca (COFB)
M. José Ferri (COFGi)
Èlia Esteve (COFT)
Berta Torres (CCFC)
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)
Fòrum de Diàleg Professional
Rafel Guayta (CCFC)
M. Pilar Gascón (suplent) (COFB-CCFC)
Comitè de redacció del butlletí d’errors de medicació de
catalunya
Guillermo Bagaria (COFB)

Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són:
Comissió mixta de pràctiques tutelades UB
Jordi Casas (COFB-CCFC)
M. José Ferri (COFGi)
Llorenç Lladonosa (COFL)
Palmira Jolonch (COFT)
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Comissió de seguiment SEFAC-Consell
M. Pilar Gascón (COFB-CCFC)
Rafel Guayta-Escolies (CCFC)
Fundació Pharmaceutical care
Josep Brunsó (COFGI)
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)
Junta Directiva del Cercle de Salut
Núria Bosch (COFB)

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. Aquestes s’han tingut en compte
amb el còmput de les 156 reunions realitzades al 2018.
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Comissió mixta de pràctiques tutelades URLl
(Blanquerna)
Jordi Casas (COFB-CCFC)
Palmira Jolonch (COFT)

Intervencions i presentació de treballs en
congressos i jornades d’interès professional
VIII Jornada de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament
del consum del Tabac (SCATT). (Barcelona, 2 de febrer).
II Jornada de Farmacovigilancia, organitzada pel Consejo
de Colegios Farmacéuticos de Castilla-León. Participació
del senyor Rafel Guayta en la taula rodona sobre xarxes de
farmàcies sentinella, per explicar l’Observatori de Medicaments d’Abús en el marc de la xarxa. (Zamora, 2 de març).
Infarma 2018, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid. (Madrid, del 13 al 15 de març).
Simposium de la Pharmaceutical Group of European Union
(PGEU). (Marbella 18-21 de juny). Participació del senyor
Jordi de Dalmases amb la ponència management of chronic disease by pharmacies in Spain.
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Simpodader, organitzat per la Universitat de Granada. Participació de la senyora M.Pilar Gascón en la taula rodona
sobre la retribució dels serveis farmacèutics. (Granada 29
de juny)
78th FIP World Congress of Pharmacy and pharmaceutical Sciences (Glasgow, 2-6 setembre). Presentació de
l’abstract Early detection of influenza activity using a community pharmacy network for syndromic survillance.
Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies
Innovadores (CIMTI). (Barcelona, 8 de maig)
VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios
(SEFAC). (Alacant, 24-26 maig). Presentació de diversos
pòsters: 1) dins del projecte FARMACIAS CENTINELA DE
CATALUÑA: UNA MIRADA LOCAL PARA UNA ESTRATEGIA GLOBAL, presentat conjuntament amb el Departament
de Salut: a) Farmacias centinela de Cataluña: proceso de
planificación estratégica y construcción del plan funcional;
b) Impacto de las alertas de calidad de medicamentos en
las farmacias centinela de Cataluña; c) Detección de tres
casos graves de error de medicación desde las farmacias
centinela de Cataluña; d)Especial seguimiento de las Gliflozinas como actividad de farmacovigilancia en las farmacias
centinela de Cataluña; e) Farmacias centinela de Cataluña:
¿se hace un uso adecuado de la anticoncepción de urgencia?; f) Observatorio de medicamentos de abuso; g) Farmacias centinela de cataluña: evaluación de la idoneidad y
satisfacción por parte de los farmacéuticos comunitarios.
2) Pren-te el pols: intervención del Farmacéutico comunitario en la prevención de la fibrilación auricular. Presentat en
col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la SEFAC. 3) Gripe estacional 2017-2018, Estrategia operativa desde la farmàcia comunitària en Cataluña. Presentat en col·laboració
amb la SEFAC i la FEFAC.
XX Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana. (Vic, 8-10 de juny).
XXIV Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica amb el lema “La infecció des d’una altra perspectiva”.
(Barcelona, 19 de juny).
2a Jornada de la Professió Farmacèutica, organitzada pel
Col·legi de Farmacèutics de Girona, en el marc de la Universitat d’Estiu de la Ramon Llull. Participació dels presidents dels Col·legis en la moderació de les diverses taules.
(Puigcerdà, 12 de juliol).
XIII Congreso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia. XXXVI Reunión científica de la Sociedad Española de
Epidemilogía (SEE), Presentació del pòster Vigilancia sindròmica de la gripe en Cataluña en la red de farmàcies centinelas. (Lisboa, Setembre 2018).
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78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical
Sciences. Comunicació oral en la categoria Pharmaceutical practice: Community pharmacy sobre Early detection of
influenza activity using a community pharmacy network for
syndromic surveillance (Glasgow, 2-6 setembre).
XXI Congreso Nacional Farmacéutico (Burgos, 3-5
d’octubre). Presentació de les següents comunicacions en
format pòster: 1) Evaluación de la idoneidad de la primera
fase de un programa de atención farmacéutica a pacientes
crónicos complejos (Proyecto PCAF); 2) Valoración de la
satisfacción de los pacientes con atención farmacéutica recibida en el programa de atención farmacéutica a pacientes crónicos complejos (Proyecto PCAF); 3) Evaluación sobre el estado vacunal de la población susceptible atendida
en las farmacias comunitarias de Cataluña durante la temporada 2017-2018; 4) El Farmacéutico comunitario, agente
esencial en la detección precoz de la epidemia de gripe,
referida a la xarxa de farmàcies sentinella i 5) Integración de
la actividad de las farmacias comunitarias en los sistemas
integrados de información de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña.
Jornada L’opinió de les oficines de farmàcia sobre la formació dels graduats i les graduades. Reptes de futur, organitzada per l’AQU. (Barcelona, 21 de novembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón com a ponent en la
conferència sobre els nous reptes que afronta la farmàcia
comunitària i del senyor Jordi Casas com a ponent en la
taula rodona de debat entorn les estratègies a seguir per a
poder millorar la formació dels qui han d’estar al càrrec de
l’atenció farmacèutica.
29a Congreso Nacional de Estudiantes de farmacia de la
Federación Española de Estudiantes de Farmacia. (Barcelona, 28-30 de novembre).
I Fòrum d’empreses de l’àmbit farmacèutic-sanitari, organitzat per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona. (Barcelona, 29 de novembre). El Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona va disposar d’un estand en representació dels quatre Col·legis i del Consell, per promocionar la col·legiació entre els nous graduats. També s’hi
van repartir fulletons sobre els serveis professionals a les
farmàcies comunitàries.
25a. Reunió de la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial
i 31a. Jornades Catalanes sobre Hipertensió Arterial. (Barcelona, 11 i 12 de desembre). Participació de la senyora
M. Pilar Gascón com a ponent a la taula rodona sobre el
present i futur de la farmàcia comunitària.
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4.7. 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 Catalunya s’envien al Consell en
tràmit d’audiència pública. En cas que el contingut del projecte
normatiu afecti als interessos del col·lectiu farmacèutic, el Consell prepara i presenta les al·legacions que estima oportunes.
A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant
l’any 2018, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del
Consell:
Proposta de decret de modificació del Decret 98/2014, de
8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum. (Setembre 2018).
Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora
en teràpies complementàries per tractar el càncer i d’altres
malalties greus. (Novembre 2018).
Proposta d’acord de Govern pel qual s’autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i se n’aproven els Estatuts i conveni regulador. (Maig
2017).

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.
Revisió de propostes d’annexos al Concert d’Atenció Farmacèutica.
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
Assessorament en matèria de protecció de dades.
Informes relacionats amb iniciatives del Consell, com ara
sobre el procés d’homologació dels programes de gestió
de les oficines de farmàcia (PGOF) o l’adaptació de documents al reglament vigent de protecció de dades, entre
d’altres, així com informes de diversa temàtica derivats de
propostes i/o polítiques de l’administració.
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Pel tema específic referit a l’atenció sanitària a persones
que viuen a residències per a la gen gran, s’ha comptat amb
l’assessorament addicional d’una altre Bufet amb gran coneixement sobre la temàtica.

Participació en activitats legislatives
i seguiment d’aspectes jurídics.
A través del Departament de Salut, el Consell va ser coneixedor
de la proposta de resolució que el grup parlamentari de Ciutadans va presentar al Parlament de Catalunya, en què s’insta al
Govern de la Generalitat a establir un protocol per part de la conselleria de Salut en què s’especifiqui, en cas d’emergència, un
procediment per dur a terme per part del farmacèutic la dispensació oportuna en funció de l’avaluació de la situació de l’usuari.
El Consell va valorar favorablement la resposta que el Departament de Salut va fer en relació a aquesta proposta de resolució. També es va recordar al Departament de Salut que ja a
l’any 2009 el Consell va proposar una modificació de la Llei
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en què s’argumentava que existien
certes situacions en què, aplicant el mateix criteri d’actuació
protocol·litzada i consensuada entre els diferents professionals
sanitaris, en absència de recepta física, els farmacèutics haurien
d’estar habilitats per dispensar els medicaments que la requereixin en determinats supòsits.
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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.

També a nivell del Parlament de Catalunya, el CatSalut va donar
a conèixer al Consell la proposta de posicionament referida a la
proposta de resolució presentada pel grup parlamentari Ciutadans
sobre la millora de la funcionalitat de la recepta electrònica. En
aquesta proposta de resolució s’instava al Govern de la Generalitat a ressaltar visualment quan s’introdueix un nou medicament al
Pla Terapèutic del pacient, per tal que el farmacèutic pugui detectar millor la introducció del nou fàrmac i fer les intervencions corresponents d’atenció farmacèutica davant d’una primera presa.
El Consell va està d’acord amb la proposta de posicionament del
CatSalut, en què se cita que s’està treballant coordinadament
amb el Consell en el desenvolupament d’un sistema d’avisos
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automàtics, integrat a les estacions de treball dels farmacèutics, amb la finalitat de: a) detectar nous tractaments prescrits
(dispositius d’inhalació), per tal de facilitar una correcta atenció
farmacèutica en els nous tractaments, i b) detectar de forma àgil
una possible manca de compliment del tractament prescrit.
A nivell de Taula lletrada, s’han valorat diverses normatives o
sentències amb afectació o d’interès per als Col·legis Professionals.
En l’àmbit de Catalunya, s’ha donat compte de l’Acord de Govern
GOV/65/2018, de 24 de juliol, pel qual s’impulsa la implementació
de la tecnologia blockchain a l’activitat de les administracions públiques catalanes, de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre,
per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les funcions i de
les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de
transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, de protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat
de les associacions declarades d’utilitat pública i del projecte de
Decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el
procediment de medicació en les relacions de consum.
De l’àmbit estatal, s’ha donat compte de la sentència del Tribunal Suprem 1216/2018 de 16 de juliol, en què es desestima el
recurs de cassació interposat per l’advocat de la Generalitat Valenciana contra la sentència de 9 de març, dictada per la Sala del
contenciós-administratiu del Tribuna de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en què avalava la inscripció del reglament del règim
interior del Col·legi d’Òptics Optometristes que inclou l’obertura
d’ofici d’un procediment de col·legiació per aquell professional
que estigui excercint sense disposar de la col·legiació.
També s’ha valorat el RDL 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, i les resolucions del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía contra una reclamació interposada contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla i el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevila per denegació d’informació en ambdós casos.
A continuació es destaquen aspectes tractats amb el Departament de Salut:
Arran del baix nombre de places FIR ofertades en els darrers
anys, el Consell juntament amb la Societat Catalana de Farmàcia Clínica van iniciar converses amb el Departament de Salut
durant el 2017, per mirar d’incrementar-les de cara a les properes convocatòries.
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Les vocals de farmàcia hospitalària dels quatre Col·legis, van
definir l’enquesta i a principis del 2018 es van presentar els resultats al Departament de Salut. Així, en base als resultats obtinguts, s’ha constatat que entre els anys 2020 i 2022 es produirà
un nombre elevat de jubilacions entre el personal dels serveis de
farmàcia hospitalària.
Arran de les actuacions realitzades, s’ha aconseguit un increment de places FIR per a la convocatòria d’aquest 2018, arribant a 24 places respecte a les 18 de l’anterior convocatòria.
Per altra banda, recordar que la publicació del Decret 147/2014,
d’11 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment de l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les
oficines de farmàcia, ha permès que farmàcies amb viabilitat
econòmica compromesa que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a l’aplicació de l’esmentat factor corrector amb caràcter retroactiu des de l’any 2012.
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El Departament de Salut per determinar el nombre de places
es basa en les dades que consten al registre de professions
sanitàries, aportades pels propis Col·legis. Com que el registre presenta certes deficiències, aquestes dades no estan sent
una eina útil per planificar les places necessàries, i per això es
va plantejar la realització d’una enquesta dirigida als caps dels
serveis de farmàcia hospitalària per tenir informació del nombre
i de l’edat dels farmacèutics que hi treballen, entre d’altres aspectes d’interès.

La presentació de la sol·licitud i documentació acreditativa corresponent a l’any 2018 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 2019. En total hi hagut 51 farmàcies que compleixen els
requisits per a l’aplicació de l’índex corrector per a l’any 2017
(15 a Barcelona, 6 a Girona, 15 a Lleida i 15 a Tarragona).
Per últim, cal assenyalar que a partir del mes de març el Departament de Salut va informar que suprimia el tràmit de l’emissió
de l’acta de presa de possessió de farmacèutics substituts i adjunts, per part del Servei d’Inspecció de farmàcia, ja que els
Col·legis tramiten i els informen mensualment de les altes i baixes i, per tant, els permet simplificar els tràmits administratius
del Servei d’Inspecció. S’ha demanat, però, que el Departament
delegui la taxa de nomenament als Col·legis, ja que són ells els
que faran la gestió.
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4.8. Reconeixement

Aquest 2018 ha tingut lloc la cinquena 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 Ricard Troyano,
farmacèutic comunitari i President de Farmamundi, en reconeixement al seu compromís amb la farmàcia comunitària.
L’acte de lliurament va celebrar-se en la sessió inaugural del
curs acadèmic 2019.
Per altra banda, el mes de març va tenir lloc una nova edició
del lliurament de premis que atorga la publicació professional
Correo Farmacéutico a les ‘Millors Iniciatives de Farmàcia de
l’Any’, corresponents a l’any 2017.
En la categoria de ‘Política farmacèutica i iniciatives legals’,
un dels premis va recaure en el Consell i el Departament de Salut pel projecte sobre les actuacions en salut pública des de
les farmàcies sentinella de Catalunya.
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.

				
d’informació
i comunicacions
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5. Sistemes

“La integració de Sistemes d’Informació clau per
garantir la transformació digital de la farmàcia.”
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Si 2017 va ser l’any de la millora a les infraestructures del
Sistema d’Informació Farmacèutic de Recepta Electrònica
(“SIFARE” d’ara en endavant) i de la Xarxa de Comunicacions
Farmacèutica de Catalunya (“XCCFC” d’ara en endavant), podem dir que 2018 ha estat l’any de la integració d’aquestes
infraestructures amb altres Sistemes d’Informació externs als
del CatSalut, com ara els del Ministerio de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social (“MSCBS” d’ara en endavant), per la
interoperabilitat de la recepta electrònica, i els de la European
Medicines Verification Organisation (“EMVO” d’ara en endavant), per la verificació de medicaments amb datamatrix. La
implantació del bus de serveis (“OSB” d’ara en endavant) dins
de les infraestructures del Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya (“CCFC” d’ara en endavant) ha facilitat aquesta integració, i permetrà que als propers anys siguin més els
Sistemes d’Informació que es relacionin amb la recepta electrònica.
En línia amb aquesta integració entre Sistemes d’Informació,
el CCFC ha posat en marxa al 2018 el seu propi Cloud privat
a Internet, anomenat “CCFCloud”, el qual exposa una capa
de serveis web estàndard explotable des de qualsevol dispositiu (fixe, mòbil, wearable, ...) de possibles col·laboradors
del CCFC, per tal de gestionar, de manera compartida, dades
d’interès sanitari. Els primers usuaris d’aquest Cloud han estat
els distribuïdors d’estupefaents a Catalunya, per la gestió electrònica dels vals d’estupefaents des dels seus propis centres
logístics, i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya
(“COF” d’ara en endavant) per la gestió dels consentiments
signats dels pacients als serveis oferts per les seves Oficines
de Farmàcia (“OF” d’ara en endavant), i el registre electrònic d’aquests serveis per part d’aquestes OFs. Aquest Cloud
s’esdevé per tant com a peça clau de la futura transformació
digital de l’OF, on APPs mòbils per les OFs i pels pacients de
Catalunya, o wearables també a les OFs, o informació pública
d’història clínica o de registres similars, confluiran dins d’un
mateix Sistema, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial als pacients de Catalunya i permetre la relació digital entre
aquests i les OFs, i entre les OFs i les administracions públiques o entitats privades.
Tots aquests serveis per les OFs al marge de la recepta electrònica, existeixen gràcies al Sistema d’Informació Farmacèutic de
Dades Professionals (“SIFADATA” d’ara en endavant). Aquest Sistema es va muntar al 2013 amb aquest objectiu d’oferir serveis a
les OFs de Catalunya al marge dels serveis de dispensació (com
ara la gestió electrònica dels vals de compra d’estupefaents,
o la gestió electrònica dels llibres receptari i de comptabilitat d’estupefaents, o la presentació de la declaració mensual
d’Especial Control Mèdic i la declaració anual d’estupefaents,
o el registre i seguiment de dades de serveis professionals, etc
etc), i com a infraestructura base pels serveis on lo important no
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Pel que fa a la XCCFC, implantada entre el 2005 i el 2009 com
a Xarxa privada d’ADSL amb backup fixe XDSI, i modernitzada
substancialment durant el 2016 i 2017 amb un 50% d’accessos
de fibra òptica (FTTH o HFC) i backup mòbil 3G, durant el 2018
ha quedat demostrada la seva qualitat, fiabilitat, i bon rendiment, alhora que se li ha començat a afegir noves funcionalitats
/ serveis, com la possibilitat de donar a l’OF una xarxa sense fils
(WIFI) per disposar als seus equips d’un accés segur a Internet.
En línia amb la integració de Sistemes comentada amb anterioritat, la XCCFC també ha començat a integrar-se amb altres
Xarxes com ara NodoFarma del Consejo General de Colegios
de Farmacéuticos (“CGCOF” d’ara en endavant). Aquesta integració entre Xarxes de diferents entitats permetrà dotar al servei de recepta electrònica de noves funcionalitats al marge de
les proporcionades pel CCFC o el CatSalut, com ara la recepta
electrònica de Mútues Públiques, o la recepta electrònica de
Mútues Privades.
A continuació mostrem el detall de tots aquests canvis, evolucions, i millores, que s’han dut a terme durant el 2018 a cadascú
dels Sistemes d’Informació i projectes liderats pel CCFC.

5.1. XCCFC
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és la transaccionalitat (que sí ho és a la recepta electrònica), si no
la dada (com ara la notificació a les OFs que una dispensació és
la primera que es fa a un pacient determinat des de fa un any, o la
notificació a les OFs que una dispensació per un pacient determinat és la “n-èsima” d’un mateix medicament dins dels últims
30 dies, o la possibilitat de treure llistats comparatius financers o
de fidelitat de pacients entre una OF i les 10 que es troben més
a prop, etc etc). D’aquesta manera SIFADATA és converteix en el
Sistema que dona intel·ligència i suport a la recepta electrònica,
dotant a les OFs d’eines potencials per millorar la qualitat assistencial als pacients de Catalunya.

XCCFC: Xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya.
La Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya connecta les 3.200 OFs de Catalunya amb els sistemes d’informació
del CCFC (“SIFARE”) i del CatSalut (“SIRE”) per accedir al servei
de recepta electrònica, així com amb altres Xarxes d’altres entitats per accedir a serveis addicionals a aquest, com la verificació de medicaments amb datamatrix. És una xarxa privada i
segura, amb encriptació de les dades extrem a extrem, com les
utilitzades per les entitats bancàries, implantada durant els anys
2005-2009 amb accessos fixes ADSL i backup XDSI, i millorada
substancialment durant el 2016 i 2017 amb accessos de fibra
òptica i backup mòbil.

79

SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

En l’actualitat, la XCCFC consta d’un 45,5% d’OFs amb tecnologia d’accés principal fonamentada en fibra (ja sigui amb cable coaxial – “HFC”, o amb fibra pròpia de Vodafone – “FTTH”,
o amb fibra de Telefónica subcontractada per Vodafone –
“NEBA”), i d’un 55,5% d’OFs amb tecnologia d’accés principal
fonamentada en ADSL. L’accés secundari de backup sempre
és amb tecnologia mòbil 3G, fent servir la millor cobertura que
tingui l’OF dels tres grans Operadors de Telecomunicacions a
Catalunya (Vodafone, Telefònica, Orange). Excepcionalment hi
ha alguna OF que no té cobertura de fibra ni cobertura d’ADSL,
per la qual cosa el seu accés principal és el de backup mòbil 3G.

2018 ha estat l’any de la consolidació de la Xarxa, després de
la millora tecnològica feta durant el 2016 i 2017. Durant el 2019
i anys posteriors es durà a terme un procés de millora continua,
per tal d’anar migrant els accessos fonamentats en ADSL cap
a accessos fonamentats en fibra, els quals proporcionen millor
rendiment i un menor rati d’incidències. Mentre no arribi aquesta
nova migració, des del CCFC s’ha començat a treballar en dos
projectes nous que oferiran serveis o millores a les OFs:
Per una banda, s’ha començat a treballar en un nou futur servei que proporcionarà la XCCFC a les OFs de Catalunya: accés a Internet mitjançant una xarxa segura sense fils (WIFI) dins de l’OF. Mitjançant aquest projecte, que
s’espera tenir operatiu pel 2019, el propi router de connexió a la XCCFC proveirà a l’OF d’una interfície WIFI, contra
la qual l’OF podrà connectar fins a 13 dispositius mòbils,
per tal que aquests tinguin accés a Internet. Els dispositius
s’hauran de configurar amb un adreçament IP privat propi
de cada OF, diferent a l’adreçament IP que els equips de
l’OF fan servir per accedir al servei de recepta electrònica.
D’aquesta manera s’aconsegueix que les dos xarxes del
router (la nova xarxa WIFI i la xarxa fixa d’accés a recepta
electrònica) no es puguin veure entre elles, assegurant que
un dispositiu mòbil no autoritzat, connectat a la xarxa WIFI,
no pugui accedir al servei de recepta electrònica.
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5.2. SIFARE

SIFARE: Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta
Electrònica.
El Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica
(“SIFARE”) és la plataforma de servidors i aplicacions que permeten a les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya accedir
als Sistemes d’Informació del CatSalut (“SIRE”), per tal de fer
servir la recepta electrònica a Catalunya. Les Oficines de Farmàcia realitzen aquest accés a SIFARE mitjançant els seus Programes de Gestió o PGOFs, fent que les funcionalitats de la
recepta electrònica queden totalment integrades dins de la resta
de funcionalitats d’aquests programes (control d’estocs, gestió
comptable de l’OF, ...).

SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Per una altra banda, s’ha començat a crear una nova
subxarxa de sortida a Internet, per la qual només aniran
les actualitzacions dels equips de les OFs (“Windows Update”). D’aquesta manera, dels 300Mb totals dels que disposa la XCCFC per sortir a Internet, 100Mb es dedicaran
exclusivament a les actualitzacions dels equips, i 200Mb
seran per la resta de consum d’Internet de les OFs, sense
que les actualitzacions molestin a la resta de navegació, i
viceversa. Recordem que una de les grans millores que va
tenir la migració de la XCCFC del 2016-17 va ser un nou
accés segur a Internet per a totes les OFs de Catalunya,
dotat de noves infraestructures i de noves eines de gestió
i monitorització, amb un control total de la seguretat que
permet identificar possibles virus o malwares que puguin
tenir les OFs de manera individual, i un control de l’ús que
es fa de la XCCFC per tipus d’aplicació (xarxes socials,
actualitzacions, navegació web, ...), garantint la privadesa
de l’usuari que l’està fent servir.

Durant el 2018 s’ha consolidat la nova plataforma de Servidors
de SIFARE que es va començar a muntar al 2016 i es va posar
en marxa a l’Abril del 2017, amb una millora del 65% al temps
de resposta del servei de recepta electrònica, passant d’una mitja d’1,8sg per cada dispensació a una mitja de 0,8sg. Cal recordar també que al Juliol del 2017 el Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació (“CTiTI” d’ara en endavant) de la
Generalitat de Catalunya, va actualitzar també la plataforma del
Departament de Salut on s’ubica el Sistema Integral de Recepta
Electrònica (“SIRE” d’ara en endavant), que registra totes les
prescripcions i dispensacions de recepta electrònica, millorant
encara més aquests temps de resposta a la dispensació, passant de l’esmentada mitja de 0,8sg per línia de venda a una nova
mitja de 0,5sg.
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Estabilitzada la nova plataforma de recepta electrònica i la xarxa que la comunica amb els Sistemes de CatSalut, 2018 ha
estat l’any de la integració d’aquestes infraestructures amb altres Sistemes d’Informació externs als del CatSalut, com ara
els del Ministerio de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social, per
la interoperabilitat de la recepta electrònica, i els de la European Medicines Verification Organisation, per la verificació de
medicaments amb datamatrix. Donat que cadascú d’aquests
altres Sistemes “parla” el seu propi “idioma”, es fa necessària
una peça que faci de traductor dels diferents idiomes a integrar,
alhora que sigui el punt únic de comunicació entre ells i SIFARE.
Aquesta peça és el producte Service Bus Enterprise d’Oracle,
que va començar a muntar-se al 2017, s’ha consolidat al 2018
amb la integració amb els citats Sistemes, i permetrà que als
propers anys siguin més els Sistemes d’Informació que es relacionin amb la recepta electrònica.
El primer Sistema d’Informació amb el que s’ha connectat el
bus de serveis de SIFARE aquest 2018 ha estat el del Ministerio
de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social per la interoperabilitat
de la recepta electrònica. A partir de l’estiu del 2018 les Oficines
de Farmàcia de Catalunya poden consultar les prescripcions
electròniques dels pacients d’altres Comunitats Autònomes, i
els hi poden fer la corresponent dispensació electrònica. La solució tecnològica es fonamenta en un node central que pertany
al MSCBS, el qual fa de passarel·la entre el sistema de recepta electrònica de la Comunitat Autònoma que té la prescripció
del pacient, i el sistema de recepta electrònica de la Comunitat
Autònoma on se li vol fer la dispensació. A més a més, aquí
a Catalunya, hi ha un altre Sistema d’Informació intermedi del
CatSalut, anomenat PIRE, que permet la connexió del servei de
recepta electrònica del CCFC (SIFARE) amb aquest node del
MSCBS. D’aquesta manera, quan un pacient d’altra Comunitat
Autònoma arriba a una oficina de farmàcia de Catalunya, presentant la seva tarja sanitària amb el seu CIP-SNS o, en el seu
defecte, el seu NIF, l’OF pot consultar la seva medicació activa a
través del seu PGOF. Aquesta consulta viatja des del PGOF fins
a SIFARE (CCFC), de SIFARE cap a PIRE (CatSalut), de PIRE
cap al node del MSCBS, i del node del MSCBS cap al sistema
de recepta electrònica de la Comunitat Autònoma on s’ha fet la
prescripció (que podria ser inclús diferent de la Comunitat Autò-

La dispensació d’interoperabilitat té les següents particularitats:
Els criteris de dispensació (i facturació) seran els de Catalunya, i no els de la Comunitat Autònoma prescriptora.
Per exemple, a alguna Comunitat es pot dispensar més
d’un envàs amb la mateixa recepta per qualsevol producte,
però aquí a Catalunya això només es permet a determinats
productes, no a tots.
No hi ha límit de copagament amb els pacients de les altres
Comunitats Autònomes. El pacient haurà de fer rescabalament amb la seva Comunitat Autònoma.
La dispensació s’haurà de signar al moment de registrar-la,
amb la qual cosa, els auxiliars no podran fer aquest tipus
de dispensacions.
La dispensació no es podrà eliminar, encara que s’hagi
tractat d’un error a la dispensació. S’espera que pel 2019
ja es pugui fer servir el servei d’eliminació de dispensacions d’interoperabilitat.
Hi han tres motius de diligència: urgència, desproveïment,
i preu menor.
Cas que la prescripció sigui per principi actiu, s’haurà de
dispensar un medicament amb el mateix principi actiu, dosi,
forma farmacèutica, mida de l’envàs, i via d’administració
que el prescrit. Només es podrà canviar la mida de l’envàs,
en cas de desproveïment o urgència.
Hi hauran prescripcions finançades i no finançades.
Els cupons precinte s’hauran d’enganxar conjuntament
amb els cupons a càrrec de CatSalut.
Cap dels Sistemes involucrats a interoperabilitat retornen cap preu dels productes ni aportacions dels pacients,
haurà de ser el PGOF de l’OF el que li doni aquesta informació.
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noma a la qual pertany el pacient). El resultat d’aquesta consulta
és un resum de la prescripció electrònica disponible pel pacient,
que es mostra a l’OF dins del seu PGOF. D’aquest resum l’OF
ha de demanar informació detallada de cadascú dels medicaments que el pacient vulgui agafar, fent de nou la informació el
camí d’anada i tornada. Finalment, l’OF ha de confirmar, amb
signatura electrònica, la dispensació de cadascú d’aquests productes, fent un últim cop la informació aquest camí d’anada i
tornada. Totes aquestes anades i tornades d’informació entre
diferents Sistemes fa que els temps de resposta de la interoperabilitat no tinguin res a veure amb els temps de resposta de la
recepta electrònica a Catalunya.

Al 2018 s’ha començat també a treballar en la connexió del bus
de serveis de SIFARE amb el Sistema d’Informació de la European Medicines Verification Organisation (EMVO), per la verificació de medicaments amb datamatrix. A partir de Febrer del
2019 tots els medicaments amb recepta hauran de portar, segons normativa europea, un codi únic que identifiqui cada envàs de manera individual, així com un dispositiu antimanipulació
(DCM). Al moment de dispensar un d’aquests medicaments,
s’haurà de comprovar primer que aquest dispositiu antimani-
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pulació no estigui alterat i, si no ho està, a continuació s’haurà
de validar contra una base de dades europea que el seu codi
sigui correcte i que no hagi estat ja dispensat en cap altra Oficina de Farmàcia d’Europa. Si tot és correcte, el medicament
quedarà marcat com dispensat a la mateixa base de dades, evitant d’aquesta manera la seva falsificació, i tenint traçabilitat de
tot el seu cicle de vida. Per poder llegir aquests nous codis les
oficines de farmàcia hauran d’adquirir uns nous lectors, compatibles amb el sistema datamatrix, i tenir el seu PGOF adaptat
a l’API de recepta electrònica que els hi permeti connectar-se
amb el node. La solució tecnològica es fonamenta en una gran
base de dades Europea, que estarà replicada a una base de
dades nacional a cada país, que és contra la que consultaran
els diferents sistemes de recepta electrònica de cada Comunitat
d’aquell país. A Espanya, la connexió contra el node nacional es
durà a terme a través de NodoFarma Verificación, un sistema
pasarel.la creat pel Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (“CGCOF” d’ara en endavant). Tota la responsabilitat de la gestió d’aquest repositori nacional i d’aquest node
d’accés recau a l’organisme Sistema Español de Verificación del
Medicamento (“SEVeM” d’ara en endavant).

Els titulars de cada OF rebran un mail amb un enllaç, un
usuari i una contrasenya per accedir a la web RegistroFarma del CGCOF.
El primer que haurà de fer qualsevol dels titulars que accedeixi a aquesta web serà acceptar el procés d’alta, i acceptar les condicions legals del servei de verificació proporcionades per SEVeM. Si les dades de l’OF i dels titulars
que es mostren a la web no són correctes, es recomana
igualment acceptar l’alta donat que, un cop donada d’alta,
l’OF tindrà la possibilitat d’informar, des de la pròpia web,
que aquestes dades no són correctes, per tal que el COF
les pugui modificar.
Finalment, tot usuari que vagi a utilitzar els serveis de verificació, haurà d’accedir al Portal de Serveis del CCFC i acceptar les noves condicions legals de la Xarxa i del servei
de recepta electrònica que allí apareixen.
Un cop donada d’alta al Servei, a partir de Febrer del 2019 l’OF
podrà fer el següent, des del seu PGOF:
Verificar un únic medicament amb datamatrix, o un paquet
de diferents datamatrix. Aquesta acció no serà obligatòria,
però sí recomanable al moment de la recepció dels medicaments, per tal de garantir que els medicaments que
entrin a l’OF no siguin falsificats. Opcionalment es podrà
fer abans de tancar una venda, però possiblement no sigui necessari donat que la desactivació del medicament
al moment de dispensar, ja verifica també el medicament.
S’espera que el temps mig de verificació per medicament
sigui de 0,3sg.
Desactivar un únic medicament amb datamatrix als repositoris nacional i europeu. Aquesta acció serà obligatòria
al moment de dispensar el medicament, sigui qui sigui el
finançament d’aquest medicament (a càrrec de CatSalut,
a càrrec de Mútues Públiques, a càrrec de Mútues Privades, o vendes lliures), per tal de marcar el datamatrix com
venut al repositoris nacional i europeu. La pròpia desactivació porta intrínsecament una verificació prèvia del medicament. En tot cas, l’OF no haurà de preocupar-se de
tots aquests processos, donat que el model implantat a
Catalunya fa que l’OF continuï treballant com fins ara, dispensant els medicaments a través del seu PGOF, i ja serà
aquest qui l’informi si la verificació i desactivació i dispensació ha estat correcta o no. S’espera que el temps mig de
desactivació per medicament sigui de 0,4sg.
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Durant el 2018 les OFs han començat a donar-se d’alta al Servei, com a pas previ a començar la verificació al Febrer del 2019,
mitjançant el següent procediment:
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Reactivar un únic medicament amb datamatrix als repositoris nacional i europeu. Aquesta acció serà obligatòria
cas de voler tirar enrere una dispensació feta prèviament
amb datamatrix, i no es podrà fer si ja han passat 10 dies
des d’aquesta. El codi datamatrix a introduir haurà de ser
el mateix que es va fer servir a la dispensació, per evitar
que ens estiguin retornant el mateix producte però d’un
lot diferent. De nou l’OF no s’haurà de preocupar de fer
aquesta actuació, donat que serà el propi PGOF qui la faci
al moment d’eliminar una dispensació ja feta.
Marcar un medicament per a destrucció, cas que aquest
es trenqui o deteriori a l’OF, de forma que sigui impossible
la seva dispensació o devolució al majorista. Aquesta acció és irreversible i bloquejarà per a sempre la dispensació
del medicament marcat, per la qual cosa s’ha de fer amb
cura i la seguretat de que realment el medicament es troba
en aquesta situació.
Marcar i desmarcar un medicament com a mostra, quan
aquest vagi a ser lliurat a les autoritats competents com a
mostra, o quan vagi a ser subministrat per fer-se servir com
a medicament en investigació autoritzat o com a medicament auxiliar autoritzat. Aquest marcatge sí es podrà tirar
enrere cas que sigui necessari.
Per finalitzar amb el detall dels projectes relacionats amb el Bus
de Serveis, durant el 2018 el CCFC ha continuat treballant al
projecte SIFARE 2.0 que va començar al 2017, i que tindrà continuïtat durant els propers anys. Aquest projecte consisteix en
evolucionar tota l’arquitectura software actual de SIFARE, i integrar-la dins del Bus de Serveis. No és un projecte que tingui visibilitat per les OFs de Catalunya, però sí és un projecte necessari
per continuar garantint la qualitat i disponibilitat del servei de
recepta electrònica, donat que aquesta arquitectura es va crear
al 2005, i des del 2009 ja no ha estat evolucionada per part del
fabricant, fent que noves tecnologies o serveis creats després
d’aquesta data no puguin ser implementats a SIFARE. Això crea
dos problemes bàsicament; un, que limita les futures evolucions
de SIFARE, donat que no poden implementar-se noves millores
tecnològiques que puguin sortir amb el temps; i un altre que pot
fer que s’arribi a una situació en la que algun sistema amb els
que es comunica SIFARE implementi una d’aquestes millores, i
SIFARE no es pugui adaptar, arribant a una situació de bloqueig,
que pot afectar inclús al servei. Això és el que va passar al 2017,
quan el CTiTI, per incrementar el nivell de seguretat de les comunicacions encriptades entre SIRE (CatSalut) i SIFARE (CCFC),
va canviar l’encriptació SHA1 per la més segura SHA2, definida
a posteriori del 2009 i, per tant, incompatible amb l’arquitectura
del 2005 de SIFARE. El certificat SHA1 que permetia aquesta
comunicació encriptada entre SIRE i SIFARE caducava al Setembre del 2017, i les noves entitats de certificació ja no emetien
nous certificats amb SHA1, amb la qual cosa, o SIFARE admetia
aquests nous certificats SHA2 al Setembre, o es perdria la co-

Pel que fa a l’evolució de les funcionalitats de la recepta electrònica, al 2018 s’ha continuat treballant en la línia estratègica de
dotar de més intel·ligència a SIFARE, a partir de les dades enregistrades a SIFADATA (veure punt següent d’aquesta memòria
tecnològica per conèixer el concepte de SIFADATA). Aquesta
intel·ligència es transformarà, a nivell d’oficina de farmàcia, en
informació addicional a la proporcionada per la pròpia recepta
electrònica, que li permetrà al seu titular dur a terme actuacions
o seguiments professionals sobre els pacients, que amb només
la recepta electrònica no podria. Dins d’aquesta línia s’ha continuat treballant en aquests projectes:
Mostrar avisos automàtics a les Oficines de Farmàcia al
moment de consultar el Pla de Medicació d’un pacient,
dins del seu PGOF. L’objectiu és mostrar un dels següents
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, amb registre
electrònic al seu PGOF, per cadascú:
Identificació de tractaments amb dificultats pel mode
d’administració. Detecció de si és la primera dispensació d’un pacient, per determinats productes o
malalties.
Identificació de medicaments que requereixen farmacovigilància.
Detecció de possible manca d’adherència al tractament.
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municació entre SIRE i SIFARE, perdent d’aquesta manera tot el
servei de recepta electrònica a Catalunya. El que es va fer per
solucionar aquest possible bloqueig del servei va ser muntar el
Bus de Serveis simplement com a pasarel.la de comunicacions
SHA1-SHA2. D’aquesta manera l’arquitectura antiga de SIFARE
continuava treballant amb certificats SHA1, però el Bus de Serveis ja exposava a SIRE un certificat SHA2, evitant d’aquesta
manera el bloqueig del servei de recepta electrònica.

Al 2018 s’ha continuat treballant en el primer d’aquests avisos,
amb l’objectiu de recollir la informació de l’atenció farmacèutica
prestada davant les primeres dispensacions de grups de medicaments que es presenten en formes farmacèutiques complexes
o que tenen un estret marge terapèutic. En ambdues situacions,
la informació personalitzada que el farmacèutic proporcioni a la
primera dispensació, abans que l’usuari iniciï el tractament, és
cabdal per aconseguir un ús el màxim de segur i efectiu. En tot
cas, la informació que proporcioni el farmacèutic pot complementar i reforçar aquella que hagin proporcionat altres professionals sanitaris de l’equip de salut. Concretament s’han escollit
els grups farmacològics de les Insulines, els inhaladors i els anticoagulants i antiagregants plaquetaris. Per a cada un d’aquests
grups farmacològics s’han identificat els avisos que visualitzarà
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el farmacèutic quan accedeixi a la prescripció d’un pla de medicació per procedir a la corresponent primera dispensació:
Insulines
Avís primera dispensació d’una Insulina (no hi ha cap
dispensació d’insulines en els últims 12 mesos). [primera dispensació insulina]. Si no surt aquest avís, podran sortir algun d’aquests altres:
Avís de canvi de principi actiu, dosi o FF
d’insulina en els últims 12 mesos. [canvi (PA,
dosi o FF) insulina]
Avís canvi de dispositiu d’insulina en els últims
12 mesos. [canvi dispositiu insulina]
Inhaladors
Avís de primera dispensació d’un inhalador (no hi ha
cap dispensació d’inhaladors en els últims 12 mesos).
[primera dispensació inhalador]. ]. Si no surt aquest
avís, podran sortir algun d’aquests altres:
Avís de canvi de principi actiu, dosi o FF d’un
inhalador en els últims 12 mesos. [canvi (PA, dosi
o FF) inhalador]
Avís de canvi de dispositiu d’inhalador en els últims 12 mesos. [canvi dispositiu inhalador]
Anticoagulants i/o antiagregants plaquetaris
Primera dispensació d’un antiagregant plaquetari i/o
anticoagulant durant els últims 12 mesos. [primera
dispensació antiagregant/anticoagulant]. ]. Si no surt
aquest avís, podrà sortir aquest altre:
Avís de canvi de principi actiu d’un antiagregant
plaquetari i/o anticoagulant durant els últims 12
mesos. [canvi PA antiagregant/anticoagulant]
El farmacèutic, quan consulti el pla de medicació del pacient
des del seu PGOF, podrà veure una marca sobre aquelles prescripcions d’un d’aquests grups de medicaments, informant de
que aquell medicament compleix una de les condicions comentades abans. El seu PGOF li donarà la facilitat de consultar, de
manera immediata, totes les dispensacions del grup de medicament lligat a la marca fetes a aquest pacient durant l’últim
any, per tal que el farmacèutic tingui una visió clara de perquè
s’està mostrant l’avís. A més a més, al moment de dispensar un
d’aquests medicaments amb avís el farmacèutic podrà registrar
electrònicament l’actuació feta al pacient davant d’aquest avís.
Des del CCFC es definirà un procediment d’actuació, el qual
serà implementat al PGOF per facilitar al farmacèutic el registre
electrònic d’aquesta actuació.
Aquest tipus de projectes només són possibles gràcies a infraestructures com les de SIFADATA, compostes per servidors
orientats al processament de dades (al contrari dels servidors
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Afegir filtres intel·ligents a la dispensació, que garanteixin la qualitat assistencial de les Oficines de Farmàcia
als pacients de Catalunya, a la vegada que donin suport
a detectar possibles errors a la prescripció i/o a la dispensació que el propi servei de recepta electrònica no dóna.
Si al 2017 es va posar en marxa el filtre de substitució per
canvi de dosi, que detectava quan una Oficina de Farmàcia s’equivocava a la substitució d’un medicament i donava al pacient un altre medicament totalment equivalent
però amb dosi diferent, al 2018 s’ha continuat treballant
en el filtre de detecció de dispensacions massives. El sistema de recepta electrònica de CatSalut (SIRE), al qual es
connecten els seus prescriptors per donar d’alta les prescripcions electròniques als pacients, implementa tota una
sèrie de filtres per garantir la qualitat de les prescripcions.
El problema és que molts d’aquests filtres són opcionals
per les entitats de prescripció, i no s’implementen, amb
la qual cosa una Oficina de Farmàcia es pot trobar amb la
situació de poder dispensar a un pacient molts envasos
de cop o dins d’un curt termini de temps (típicament 30
dies). Davant d’aquesta situació de possible dispensació
múltiple, una Oficina de Farmàcia pot actuar correctament
i dispensar només els envasos requerits pel pacient, però
el pacient pot anar a una altra Oficina de Farmàcia i recollir
un altre envàs, i així indefinidament fins que el pacient reculli tots aquests envasos disponibles, sense que realment
els necessiti. El filtre de detecció de dispensacions mas-
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de SIFARE, que estan orientats a rebre moltes peticions concurrents, sense fer cap processat costós o tractament de les
dades). S’ha de pensar que, per exemple, per aquest primer
avís de primera dispensació, el Sistema s’ha de recórrer, al moment que l’Oficina de Farmàcia consulti el Pla de Medicació del
pacient, totes les possibles dispensacions fetes amb anterioritat
al pacient, per detectar si té alguna prèvia amb les característiques cercades i, cas de no tenir-la, retornar l’avís de primera
dispensació. Si cada mes hi han aproximadament 11.000.000
de dispensacions electròniques, el fet de cercar una possible
dispensació un any enrere implica recórrer uns 132.000.000 registres electrònics. I això només per un pacient, i una oficina de
farmàcia. Tenint en compte que el servei de recepta electrònica
té unes 14 consultes de plans de medicació per segon, vol dir
que aquesta cerca de 132.000.000 registres electrònics s’ha de
fer 14 cops en un segon. Per tenir el resultat d’aquestes cerques
dins d’un temps raonable, s’ha de fer amb infraestructures com
les de SIFADATA. Si es fes amb les infraestructures de SIFARE,
al marge d’afectar al funcionament normal de la recepta electrònica de totes les OFs de Catalunya, el temps de resposta seria
tan alt que potser el pacient ja hauria inclús marxat de l’Oficina
de Farmàcia. SIFADATA permet donar resposta en menys de
1sg, sense afectar en res al servei de recepta electrònica de la
resta d’Oficines de Farmàcia.
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sives permetrà donar suport a aquesta situació, avisant a
l’Oficina de Farmàcia d’una situació com aquesta en la que
s’està dispensant la n-èsima recepta (típicament la dècima) d’un mateix producte, per un mateix pacient, dins d’un
curt període de temps (típicament 30 dies). En aquesta circumstància el PGOF ho informarà a l’Oficina de Farmàcia,
i li obligarà signar electrònicament aquesta dispensació, si
realment el pacient requereix d’aquest producte en aquest
termini de temps tan curt.
Una altra evolució funcional del servei de recepta electrònica
que s’ha començat a treballar al 2018, i que les OFs podran
començar a fer servir al 2019, és la possibilitat de descarregar al
PGOF el Pla de Medicació vigent del pacient, quan aquest vingui
amb un de caducat. Cal recordar que davant aquesta situació
l’OF rep l’error “0163 - EL FMA NO ÉS L’ÚLTIM VIGENT: CODI
SEGURETAT INCORRECTE” al consultar aquest Pla des del seu
PGOF, sense que l’OF pugui continuar amb el procés de dispensació. Aquesta situació, en la que el pacient ve amb un pla de
medicació no vigent, ja sigui per haver-ho perdut, per distracció,
o perquè se li ha fet un canvi a la prescripció de la que no és
conscient, succeeix uns 12.000 cops al dia, el que implica uns
4 cops al dia per OF. Per solucionar aquesta situació, l’únic que
haurà de fer l’OF serà demanar al pacient la seva targeta sanitària i el codi de seguretat d’aquest Pla de Medicació no vigent.
Introduint només aquestes dos dades al PGOF, l’OF rebrà el Pla
de Medicació vigent del pacient en format electrònic (fitxer Adobe PDF). Amb aquesta funcionalitat el servei de prestació farmacèutica vers els pacients es veu millorat i esdevé més resolutiu,
evitant possibles faltes d’adherència als tractaments pautats i
desplaçaments innecessaris del pacient al centre d’Atenció Primària, així com facilitant al farmacèutic la detecció i dispensació
informada dels canvis a la medicació prescrita.
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Al 2018 també s’ha continuat treballant amb el projecte “Oficina de Farmàcia lliure de papers”, que es va començar al 2016.
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 es farà de manera automàtica al PGOF, amb les compres
d’estupefaents i les vendes dels productes que hagin d’anar al
llibre. L’oficina de farmàcia només haurà de revisar quins són els
apunts que el sistema hagi marcat automàticament com que han
d’anar al llibre, i publicar-los de manera que quedin registrats al
llibre oficial, i siguin visibles pel Departament de Salut de cara a
una possible inspecció. Aquest llibre oficial es podrà consultar
en qualsevol moment a través del Portal de Serveis. Així mateix,
les declaracions mensuals d’Especial Control Mèdic (“ECM”
d’ara en endavant), i les declaracions anuals d’estupefaents,
seran presentades per l’Oficina de Farmàcia, amb signatura,
també a través del Portal de Serveis, sent consultables al mateix moment pel Departament de Salut. Aquesta solució elimina
paper innecessari de les oficines de farmàcia, del Departament
de Salut i dels distribuïdors d’estupefaents a Catalunya, facilita
l’ompliment dels llibres a les oficines de farmàcia, a la vegada
que els hi evita cometre errors a l’hora d’emplenar-los, i els hi
facilita la presentació de les declaracions davant del Departament de Salut, a qui, per altra banda, li facilita la gestió de revisió dels llibres i de les corresponents declaracions, a la vegada
que li dóna una informació en temps real que mai abans havia
tingut. Tot el servei, incloent l’emmagatzematge de les dades
dels llibres, es proporcionarà mitjançant les infraestructures de
SIFADATA, amb comunicacions encriptades extrem a extrem a
través de la XCCFC, sota el mateix model de seguretat de la
recepta electrònica, garantint d’aquesta manera el compliment
del Reglament General de Protecció de Dades (“DGPR” d’ara
en endavant), de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de
Garanties de Drets Digitals (“LOPDgdd” d’ara en endavant), i de
l’Esquema Nacional de Seguridad (“ENS” d’ara en endavant),
requerits per aquest tipus de dades i serveis.
Respecte als vals de compra i devolució d’estupefaents, tota
la seva gestió electrònica també quedarà integrada dins dels
processos actuals de comanda i recepció dels PGOFs, així com
dins dels processos de comanda, devolució i logística dels distribuïdors d’estupefaents de Catalunya. L’oficina de farmàcia
farà la comanda d’estupefaents com sempre l’ha fet, a través
de les funcionalitats del seu PGOF, i serà el PGOF, de manera transparent a l’OF, qui sol•liciti al Sistema un val electrònic
d’estupefaent, per cada envàs de producte o substància a comprar (a diferència dels vals paper, que queden assignats a tota
una comanda de varis envasos del mateix producte o substància). El fet d’assignar un val a cada envàs s’ha dut a terme per
tenir traçabilitat des de la compra fins a la dispensació de cada
envàs, tot i que la traçabilitat real arribarà quan es posi en marxa
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el projecte SEVeM, de verificació dels medicaments. Cada val
tindrà un identificador únic, i quedarà assignat a l’oficina de farmàcia que fa la comanda, i al proveïdor a qui es fa la comanda,
de tal forma que només qualsevol d’ells podrà fer canvis o gestions posteriors sobre ell. El proveïdor rebrà la comanda, juntament amb la informació de cada val electrònic de cada envàs
o substància, i confirmarà amb signatura electrònica cadascú
dels productes que ha lliurat a l’oficina de farmàcia, així com
cadascú dels que no hagi pogut fer l’enviament, amb el corresponent motiu. Quan l’oficina de farmàcia rebi els estupefaents,
haurà de confirmar amb signatura electrònica cadascú dels producte rebuts, així com cadascú dels possibles productes que
havia comprat però que no ha rebut. Finalment, quan l’oficina de
farmàcia dispensi un dels envasos comprats, o faci servir part
d’una de les substàncies comprades, el sistema marcarà com
dispensat el corresponent val electrònic, fent que es pugui tenir
traçabilitat de tot el procés de compra i venda d’estupefaents en
temps real. Les devolucions d’estupefaents funcionaran igual,
amb un val electrònic per cada envàs o substància a retornar,
i el procés contrari, és a dir, sent l’oficina de farmàcia qui marqui amb signatura l’enviament de cada producte, i el distribuïdor qui tingui que informar amb signatura de la recepció (o no
recepció) de cadascú dels productes retornats per l’oficina de
farmàcia. Totes aquestes entrades i sortides d’estupefaents
quedaran automàticament recollides al llibre de comptabilitat
d’estupefaents, amb la qual cosa l’únic que haurà de fer l’oficina
de farmàcia serà comprovar que les dades siguin correctes, i
publicar-les des del seu PGOF al llibre oficial, que sempre es
podrà consultar a través del Portal de Serveis.
Per tal que els distribuïdors d’estupefaents de Catalunya (HEFAME – Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, COFARES
- Cooperativa Farmaceútica Española , FEDE – Federació Farmacèutica, i Alliance HealthCare) puguin adaptar els seus Sistemes d’Informació de comandes i logística a les funcionalitats
del projecte, i el Departament de Salut pugui accedir a les dades publicades per les OFs i els distribuïdors, al 2018 el CCFC
ha posat en marxa el seu propi núvol privat d’accés segur a
les dades de SIFADATA a través d’Internet (CCFCloud, veure
el corresponent capítol dins d’aquesta memòria tecnològica).
Aquest núvol exposa una capa de serveis web a Internet, per
tal que els distribuïdors puguin gestionar els vals electrònics
d’estupefaents, a la vegada que dona accés al Portal de Serveis
per tal que el Departament de Salut pugui consultar els llibres
publicats per les OFs, així com les seves declaracions mensuals
i anuals. Tota la comunicació a través d’Internet anirà encriptada, amb control d’IP origen, detecció de possibles atacs externs, identificació amb certificat digital, i signatura electrònica
per aquelles accions que ho requereixen.
Durant el 2018 els quatre distribuïdors s’han adaptat als serveis
del CCFCloud que els hi permet gestionar els vals electrònics
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5.3. SIFADATA

SIFADATA: Sistema d’Informació Farmacèutic de Dades
Professionals.
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va iniciar al
2013 un procés de reorganització i optimització dels seus processos i Sistemes, amb objectius d’estalvi econòmic, millora de
la qualitat i el seguiment dels serveis professionals, i alineament
amb el nou Model de Farmàcia Comunitària. Tota aquesta reorganització va donar lloc a un nou Sistema d’Informació paral·lel
a SIFARE, anomenat SIFADATA (Sistema d’Informació Farmacèutic de Dades Professionals), optimitzat pel registre i processat de dades. A diferència de SIFARE, on les infraestructures
estan optimitzades per rebre moltes peticions concurrents (fins
a 70 per segon, en moments de màxima activitat de la recepta
electrònica), sense fer grans tractaments de dades, a SIFADATA
les infraestructures estan optimitzades per tot el contrari, rebre
poques peticions concurrents però que impliquen un recorregut o consulta o processat de milions de dades, i requereixen
d’una resposta quasi immediata. SIFARE i SIFADATA són dos
Móns totalment oposats, des d’un punt de vist de Sistemes
d’Informació, que no poden coexistir junts, perquè l’ús d’un
afecta al correcte funcionament i rendiment de l’altre, però que
es complementen a la perfecció per tal de donar un mateix servei a les Oficines de Farmàcia de Catalunya. SIFADATA conté,
per exemple:
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d’estupefaents, i tots els PGOFs s’han adaptat a l’API 6.0.0 que
permet també a les OFs gestionar aquests vals, així com els
llibres electrònic i de comptabilitat d’estupefaents. CCFC ha
finalitzat també el desenvolupament de les funcionalitats del
Portal de Serveis que li permetrà al Departament de Salut i a
les OFs consultar els llibres oficials d’aquestes, així com les declaracions mensuals i anuals presentades per aquestes a través
del propi Portal. Tot havia quedat llest per començar un pilot
amb determinades OFs, i així s’havia planificat, primer per Juliol, després per Setembre, però finalment aquest pilot no s’ha
pogut dut a terme donat que no s’ha arribat a tancar a temps
l’àmbit legal que doni forma tant a aquest pilot d’unes poques
OFs com al futur servei per totes les OFs de Catalunya. Aquest
pilot es durà a terme, per tant, al 2019.

Rèplica en temps real de les dades de SIFARE, per tal de
poder treure llistats i consultes del servei de recepta electrònica sense afectar a la dispensació, i disposar a la vegada d’un sistema de recovery per si apareix algun problema
amb la base de dades de SIFARE, així com per donar suport al servei de recepta electrònica amb primeres dispensacions o dispensacions massives.
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Catàleg de catàlegs: SIFADATA incorpora part dels dos catàlegs de productes farmacèutics més comuns; part de la
“PFC” o Catàleg de Productes Farmacèutics de CatSalut,
i part de la “BOT+” o Catàleg de Productes Farmacèutics
del CGCOF (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos).
Dades de registre i gestió de Serveis Professionals: com
per exemple les associades a la gestió electrònica del Programa de Manteniment amb Metadona (“PMM” d’ara en
endavant).
Consentiments signats dels pacients a les seves OFs per
tal que els hi proporcionin algun servei.
Vals electrònics de compra d’estupefaents.
Declaracions mensuals d’Especial Control Mèdic de les
3.200 OFs de Catalunya.
Declaracions anuals d’estupefaents de les 3.200 OFs de
Catalunya.
Processos de facturació.
Etc.
Des del Maig del 2016, les Oficines de Farmàcia i els Col·legis
Oficials de Farmacèutics de Catalunya poden accedir a les dades de SIFADATA, mitjançant el Portal de Serveis, el qual ara per
ara permet gestionar 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
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de signar, les Oficines de Farmàcia poden 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
tarifades per l’Oficina de Farmàcia, a càrrec del CatSalut,
d’un període determinat, en format PDF, DOC, o HTML. En
aquest llistat no sortiran les Fórmules Magistrals estandarditzades, donat que aquestes no s’han de tarifar.
Obtenir un llistat de receptes pendents de signar, el qual
mostra el detall de receptes que encara es poden signar,
per no rebre penalització del CatSalut, i aquelles que ja han
quedat fóra de termini i que sí o sí rebran penalitzacions
per part del CatSalut.
Obtenir un llistat comparatiu econòmic, el qual mostra dades de facturació de dispensacions a càrrec del CatSalut
de la pròpia oficina de farmàcia, d’una setmana, d’un mes,
i d’un any, així com percentatges comparatius mensuals
respecte a les 9 oficines de farmàcia que l’envolten (sense
mostrar cap informació d’aquestes altres oficines de farmàcia).
Obtenir un llistat comparatiu de fidelitat dels pacients, el
qual mostra dades mensuals dels pacients de l’oficina
de farmàcia (sense mostrar cap dada personal), com la
fidelitat dels pacients (fidel, habitual, ocasional, o accidental) o els horaris de compra (tarda, matí, entre setmana,
o en cap de setmana), així com percentatges comparatius mensuals respecte a les 9 oficines de farmàcia que
l’envolten (sense mostrar cap informació d’aquestes altres
oficines de farmàcia).
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¡Serveis Professionals:
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 2020 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 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 2019), i de generar automàticament el full de seguiment mensual de cada pacient,
amb la informació de prescripció i dispensació. Aquest full ja
no s’ha d’enviar físicament al Departament de Salut, donat
que des del CCFC cada mes s’envien les corresponents dades electròniques directament al Departament.

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, dades, i de valor afegit. Pels propers anys s’espera que des del propi
Portal les Oficines de Farmàcia puguin gestionar tots els
seus serveis contractats, així com demanar de nous. De
moment, aquesta tasca s’ha de fer a través del Centre de
Gestió d’Operacions (CGO) de TicFarma.

Des del 2016 el Portal de Serveis només ha estat accessible a
través de la Xarxa Farmacèutica, per tal de poder fer gestions
exclusivament des de l’interior de l’Oficina de Farmàcia. A partir
del 2018, amb la creació del CCFCloud comentat amb anterioritat, s’ha obert una porta d’entrada segura al Portal de Serveis
a través d’Internet. Els únics usuaris que de moment podran fer
servir aquest accés seran els treballadors de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària que tinguin
que consultar els llibres electrònics receptari i de comptabilitat d’estupefaents de les OFs, així com les seves declaracions
mensual ECM i anual d’estupefaents, o els vals electrònics de
compra i devolució d’estupefaents:
Usuaris del Servei d’Inspecció de Farmàcia. Podran consultar els llibres receptari i de comptabilitat d’estupefaents,
oficina de farmàcia per oficina de farmàcia, així com gestionar les declaracions ECM i d’estupefaents.
Usuaris del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris. Podran consultar els vals de compra d’estupefaents
de les oficines de farmàcia i dels distribuïdors de Catalunya.
S’espera que pel 2020 també puguin accedir els usuaris de la
Secció de Vigilància i Publicitat dels Medicaments, per tal de
gestionar les sol·licituds d’alta, baixa, i renovació de les OFs
dins del Programa de Manteniment amb Metadona (PMM).
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Serveis Tecnològics:

Comentar finalment que tal i com s’ha comentat al capítol anterior, al 2018 s’han posat en marxa diferents projectes lligats a la
línia estratègica que es va començar al 2017, fonamentada en
dotar de més intel·ligència a SIFARE a partir de les dades enregistrades a SIFADATA. Aquesta intel·ligència es transformarà, a
nivell d’oficina de farmàcia, en informació addicional a la proporcionada per la pròpia recepta electrònica, que li permetrà al seu
titular dur a terme actuacions o seguiments professionals sobre
els pacients, que amb només la recepta electrònica no podria.
Tal i com s’ha comentat a la secció anterior, s’espera per exemple que pel 2019 el servei de recepta electrònica mostri avisos
automàtics a les Oficines de Farmàcia al moment de consultar el
Pla de Medicació d’un pacient, com podrien ser els de primera
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dispensació d’un producte al pacient, o els d’identificació de
medicaments que requereixen farmacovigilància, o els de detecció d’una possible manca d’adherència al tractament.
Aquest tipus de projectes només són possibles gràcies a infraestructures com les de SIFADATA, compostes per servidors
orientats al processament de dades (al contrari dels servidors
de SIFARE, que estan orientats a rebre moltes peticions concurrents, sense fer cap processat costós o tractament de les dades). S’ha de pensar que, per exemple, per l’avís de primera dispensació, el Sistema s’ha de recórrer, al moment que l’Oficina
de Farmàcia consulti el Pla de Medicació del pacient, totes les
possibles dispensacions fetes amb anterioritat al pacient, per
detectar si té alguna prèvia amb les característiques cercades
i, cas de no tenir-la, retornar l’avís de primera dispensació. Si
cada mes hi han aproximadament 11.000.000 de dispensacions
electròniques, el fet de cercar una possible dispensació un any
enrere implica recórrer uns 132.000.000 registres electrònics. I
això només per un pacient, i una oficina de farmàcia. Tenint en
compte que el servei de recepta electrònica té unes 14 consultes de plans de medicació per segon, vol dir que aquesta
cerca de 132.000.000 registres electrònics s’ha de fer 14 cops
en un segon. Per tenir el resultat d’aquestes cerques dins d’un
temps raonable, s’ha de fer amb infraestructures com les de
SIFADATA. Si es fes amb les infraestructures de SIFARE, al marge d’afectar al funcionament normal de la recepta electrònica
de totes les OFs de Catalunya, el temps de resposta seria tan
alt que potser el pacient ja hauria inclús marxat de l’Oficina de
Farmàcia. SIFADATA permet donar resposta en menys de 1sg,
sense afectar en res al servei de recepta electrònica de la resta
d’Oficines de Farmàcia.

5.4. CCFCLOUD

CCFCLOUD: núvol privat de dades professionals, amb accés controlat i segur a través d’Internet.
El CCFC ha posat en marxa al 2018 el seu propi Cloud privat
a Internet, anomenat “CCFCloud”, el qual exposa una capa de
serveis web estàndard explotable des de qualsevol dispositiu
(fixe, mòbil, wearable, ...) d’aquells col·laboradors als que el
CCFC els hi doni accés, per tal de gestionar, de manera compartida, les dades d’interès sanitari enregistrades a SIFADATA.
Tota la comunicació a través d’Internet anirà encriptada, amb
control d’IP origen, detecció de possibles atacs externs, identificació amb certificat digital, i signatura electrònica per aquelles
accions que ho requereixen.
Tal i com s’ha comentat als punts anteriors, els primers usuaris d’aquest Cloud han estat els distribuïdors d’estupefaents de
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Durant el 2018 el CCFC i els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya han definit un model de desenvolupament
de serveis compartit, que té aquest Cloud del CCFC com a eix
vertebral. Històricament, els desenvolupaments de serveis per
les Oficines de Farmàcia han seguit “camins” diferents, entre
els realitzats pel CCFC (orientats a serveis pe totes les Oficines
de Farmàcia de Catalunya) i els realitzats pels COFs (orientats
a serveis només per les Oficines de Farmàcia del propi COF).
A més a més, els ritmes de desenvolupament són diferents
segons els recursos dedicats i les prioritats estratègiques de
cada entitat. Amb aquest nou model organitzatiu de desenvolupament de serveis per les Oficines de Farmàcia es troba un
camí comú entre CCFC i COFs, a la vegada que s’assoleixen
els següents objectius:
Que els serveis desenvolupats per un COF siguin lo més
re-aprofitables possible per la resta de COFs, a través del
CCFC
Que la definició d’aquests serveis es faci de la manera més
consensuada possible, per tal de no repetir tasques, i ser
més productius en el seu disseny i implementació.
Amb aquests objectius, i tenint en compte les diferents capes
de les que consta un servei distribuït (capa de presentació, capa
de seguretat, capa de negoci, capa de dades), s’ha definit un
model de desenvolupament compartit en el que cada entitat té
responsabilitat sobre cadascuna d’aquestes capes. És un model simil·lar al que es va muntar al 2005 amb els PGOFs per la
recepta electrònica, on es respectava el seu look & feel de la
capa de presentació per tal de minimitzar l’impacte del canvi als
seus usuaris farmacèutics, a la vegada que tots utilitzaven una
mateixa capa de negoci i de dades del CCFC, minimitzant el
nombre de diferents desenvolupaments i treballant tots amb les
mateixes funcionalitats. La capa de seguretat quedava a mitges
entre els PGOFs i a mitges entre el CCFC, estant una relacionada amb l’altra. En definitiva:
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Catalunya (HEFAME – Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, COFARES - Cooperativa Farmaceútica Española , FEDE –
Federació Farmacèutica, i Alliance HealthCare) per tal d’adaptar
els seus Sistemes d’Informació de comandes i logística a la
gestió electrònica dels vals d’estupefaents, i els usuaris de la
Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
del Departament de Salut que hagin de consultar a través del
Portal de Servei els llibres publicats per les OFs, així com les
seves declaracions mensuals i anuals, i els vals d’estupefaents
utilitzats per les OFs i els distribuïdors.

Capa de Presentació: correspon amb les finestres de
l’aplicació que les OFs veuen. Aquestes són molt particulars
del PGOF/COF, i estant molt lligades a la capa de seguretat
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(autenticació, perfils, rols, ...), amb la qual cosa és molt difícil
que puguin ser reutilitzables per la resta de PGOFs/COFs.
Aquesta capa ha de ser responsabilitat per tant del PGOF/
COF.
Capa de Seguretat: correspon amb l’autenticació, els usuaris, els seus perfils i rols, què poden fer i què no, etc. Aquesta
capa és també molt particular dels PGOFs/COFs, i és molt
difícil que pugui ser reutilitzable per la resta, per la qual cosa
hauria de ser responsabilitat seva En tot cas, es pot definir
una capa comuna bàsica que satisfaci els requeriments mínims i comuns de seguretat de totes les entitats.
Capa de Negoci: correspon amb la gestió de les dades que
fa la capa de presentació, segons l’ús que fan les OFs de la
corresponent aplicació. Aquesta capa sí pot ser re-utilitzable
per la resta de PGOFs/COFs, sempre i quan s’aïlli de la capa
de seguretat o de particularitats pròpies de cada PGOF/COF,
i estigui connectada d’alguna manera amb les dos capes anteriors, per la qual cosa pot ser comuna i responsabilitat del
CCFC.
Capa de Dades: correspon amb la base de dades on
s’emmagatzemaran totes les actuacions fetes per la capa de
negoci, des de la capa de presentació. Aquesta capa també
pot ser comuna, sempre i quan estigui connectada amb la de
presentació, i pot ser gestionada pel CCFC
Amb aquest model de desenvolupament compartit, al 2018 s’ha
començat a treballar amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics de Catalunya al projecte FarmaServeis. Aquest projecte va
néixer de manera local al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (“COFB” d’ara en endavant) com una app mòbil, en versió
tableta, que permetia la signatura biomètrica dels pacients per
donar el consentiment a les OFs del COFB que els hi tenien que
oferir algun servei (com per exemple SPD – Servei Personalitzat
de Dosificació). Totes les capes d’aquest projecte es donaven
de manera local des del COFB, fent que l’app, malgrat tenir mobilitat, només fos útil per les OFs del COFB, perdent el servei
el pacient cas de desplaçar-se a una OF d’una altra província.
Per solucionar aquestes carències FarmaServeis es va integrar
dins del model de desenvolupament dissenyat pel CCFC. Els
COFs s’encarregarien de les capes de presentació i seguretat,
ubicades als seus propis servidors, i el CCFC de la capa de negoci (“API SSPP”) ubicada al CCFCloud, i de la capa de dades
ubicada a SIFADATA. D’aquesta manera FarmaServeis podia
donar servei a totes les OFs de Catalunya, no només a les d’un
COF, donat que les dades quedaven registrades a un repositoris
comú, gestionades des d’una capa de negoci comuna, accessible des de qualsevol ubicació a través del CCFCloud, a la vegada que es respectava el look & feel de l’APP feta pels COFs.
CCFC i COFs donaven un pas cap endavant a la transformació
digital de l’Oficina de Farmàcia a Catalunya.

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,
accessos a Internet de fibra, ADSL o 4G, i serveis de valor afegit, amb unes condicions molt avantatjoses per les Oficines de
Farmàcia de Catalunya. Tota la gestió dels serveis es centralitza,
a mode de finestreta única, al Centre de Gestió i Operacions
(“CGO” d’ara en endavant) de TicFarma.
Al 2016 el CCFC va prendre la decisió de canviar el seu proveïdor per la Xarxa Farmacèutica de Catalunya i pels serveis
de TicFarma (de Telefónica a Vodafone; veure primer capítol
d’aquesta memòria tecnològica). Durant el 2017 es varen migrar
primer els serveis de telefonia mòbil i part dels serveis de telefonia fixa, finalitzant-se al 2018 aquesta darrera migració. En total
s’han migrat 3.484 serveis dels 4.618 que es tenien contractats
amb l’operador anterior:
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5.5. TicFarma

Migrades 868 oficines de farmàcia, de les 969 inicials
Migrades 1.468 línies fixes i ADSLs, de les 2.249 inicials
Migrades 2.016 línies mòbils, de les 2.369 inicials
Durant el 2018 el CCFC i els COFs han treballat amb Vodafone
per obrir els serveis de TicFarma a tots els col·legiats farmacèutics de Catalunya, i no només als titulars o treballadors de les
Oficines de Farmàcia com fins ara. S’espera que el servei estigui
obert pel 2019.
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5.6. CGO

CGO: Centre de Gestió i Operacions.
El Centre de Gestió i Operacions (“CGO” d’ara en endavant),
proporcionat per l’empresa Sayós & Carrera des del 2009, dóna
el servei d’atenció a l’usuari (“CAU” d’ara en endavant) per
dubtes o incidències amb la recepta electrònica, amb el portal de serveis, i amb la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica
de Catalunya (“XCCFC” d’ara en endavant), així com el servei
d’atenció a l’usuari per la gestió de tots els serveis de TicFarma.
Per altra banda, és el responsable de la monitorització global
de tota la XCCFC, i la monitorització individual de cadascú dels
3.200 punts de Xarxa, mitjançant 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 a la Xarxa de
Comunicacions de la Generalitat de Catalunya (“XCAT” d’ara
en endavant).
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
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.
El CGO, per altra banda, és l’encarregat de generar les factures per les oficines de farmàcia del servei de connectivitat de
la XCCFC, i dels serveis de TicFarma, així com el responsable
de fer el seguiment dels acords de nivell de servei (“SLA” d’ara
en endavant) que el proveïdor ha de garantir pels serveis de la
XCCFC i TicFarma.

5.7. PGOF

Homologació dels Programes de Gestió d’Oficines de Farmàcia (PGOF)
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), en
exercici de les competències establertes a l’article 5,o) dels seus
Estatuts, va dissenyar al 2003 un sistema d’Homologació dels
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Al 2018 el CCFC planteja un nou procés d’homologació, que
complementi al realitzat al 2003, en línia amb les noves normatives, especialment pel que fa referència a la seguretat i a la protecció de les dades (nou Reglament Europeu DGPR, i nova LOPDgdd), i en línia amb les noves tecnologies, especialment pel
que fa al servei de recepta electrònica o al registre de l’activitat
professional. Les motivacions que han induït al CCFC a definir
aquest nou procés d’homologació han estat:
Al Maig del 2018 serà d’obligat compliment el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (DGPR o RGPD), que
es centra en el control que tindran els ciutadans sobre les
seves dades registrades a Sistemes electrònics, i en mesurar i minimitzar el risc de pèrdua o mal ús que puguin fer els
proveïdors que les registren.
Donat que al 2004 encara no existia la recepta electrònica, la
primera homologació del CCFC, només homologava al PGOF
de manera local, sense connexió a cap Sistema electrònic,
i es centrava en els processos de dispensació de recepta
paper i posterior facturació. El nou procés d’homologació es
fonamenta en els serveis de recepta electrònica.
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Programes de Gestió de les Oficines de Farmàcia (PGOF), en la
seva vessant de facturació i transmissió de dades. Amb aquest
Certificat d’Homologació, el CCFC va avalar la qualitat dels programes de gestió de les empreses informàtiques respecte als
requisits necessaris per la relació de les oficines de farmàcia
amb els Col·legis Farmacèutics i el CatSalut. Aquest certificat
va aportar a les oficines de farmàcia la garantia de qualitat del
programa de gestió i de l’adequació a les seves necessitats. Al
mateix temps, va aportar a les empreses informàtiques un major
nivell de garanties i de seguretat, en el sentit que les solucions
emprades s’ajustaven a les necessitats de les oficines de farmàcia. Les empreses informàtiques que varen obtenir aquest
Certificat, varen rebre una Marca de Qualitat que va certificar la
seva adequació a aquestes normes, i varen passar a formar part
de la Comissió Assessora en Tecnologia i Comunicacions del
CCFC. La finalitat d’aquesta comissió era dur a terme projectes
tecnològics amb l’assessorament i la participació activa de les
empreses informàtiques, entre ells la recepta electrònica a Catalunya, que s’iniciava al 2005. A més, el CFCC va fer difusió a
les publicacions col·legials de les empreses informàtiques que
disposaven del software homologat.

Aquesta nova homologació dels PGOFs es fonamenta en:
Recepta electrònica. Per les noves homologacions, s’ha
desenvolupat una API específica, només amb 5 serveis dels
60 que existeixen a SIFARE. Es donarà un accés temporal
de 4 mesos a la XCCFC, per desenvolupar aquests 5 serveis. Un cop fet, es passarà auditoria a CCFC, i es rebrà la
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corresponent certificació d’homologació, amb la puntuació
aconseguida. El cost d’aquesta homologació és de 6.000€.
Els PGOFs ja homologats no hauran de tornar a passar per
aquest procés.
Seguretat de les dades. Per garantir el compliment de la
DGPR i la LOPDgdd, no es permetrà guardar CIPs sense
encriptar i sense auditoria de la taula de registre, no es permetrà guardar codis de seguretat sense el consentiment del
pacient, etc. Aquests requeriments seran d’obligat compliment per treballar amb la recepta electrònica a Catalunya.
Homologació anual. Començant per l’API 6.0.0, i coincidint
amb cada nova API anual, s’homologarà la versió del programa adaptat a les funcionalitats incloses a la nova API (checklist proporcionada pel CCFC al moment de lliurar l’API). Si
un any no es treu una nova API, s’homologarà que la nova
versió disponible del PGOF continuï complint els requeriments vigents del CCFC, amb possibilitat de pujar la puntuació obtinguda l’any anterior, o es podran inclús homologar
altres nous requeriments lligats a funcionalitats ja existents a
les APIs anteriors.
Sistema de puntuació, i notificació pública d’aquesta puntuació. Puntuació inicial obtinguda de primera homologació o
nova API, i revisió anual de la puntuació (amb cada nova API
, o no). Punts afegits per compliment de dates d’implantació,
o suport a la gestió del CCFC. Possibilitat d’homologació a
demanda, per pujar puntuació.
Cost de cada procés d’homologació anual. Els nous PGOFs
tindran un cost fixe de 6.000€ el primer any. La resta d’anys,
així com la resta de PGOFs, tindran un cost fixe anual, que
serà informat pel CCFC al primer semestre de cada any, un
cop s’hagi tancat el Pla de Sistemes per tot l’any. Les homologacions a demanda, per pujar puntuació, tindran un cost
de 850€.
TestLab de PGOFs a CCFC. Obligatorietat de cessió a CCFC
d’una llicència de cada PGOF, amb la implementació de cada
API. CCFC no accedirà al codi font del Programa, ni a aquelles funcionalitats que no facin ús de l’API o no tinguin relació
amb la seguretat, però sí a tota la resta de funcionalitats lligades a l’API, i a la seva base de dades interna per validar el
compliment de la LOPDgdd i la DGPR.
Al nou procés hauran tres tipus de requeriments que els PGOFs
homologats hauran de complir. Tots aquests requeriments seran informats pel CCFC als PGOFs, abans d’executar el procés
d’homologació, i amb temps suficient per tal que el PGOF pugui
complir la majoria (o tots), abans de ser validats pel CCFC:
Requeriments obligatoris: són aquells que s’han de complir, sí o sí, si es vol estar homologat a Catalunya. El fet de
no complir un d’aquests requeriments, anul·larà automàti-
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Un cop definit al 2018 aquest nou procés d’homologació, i informat als propis PGOFs, durant el 2019 s’aniran executant les diferents homologacions dels PGOFs ja homologats al 2003, així
com dels nous PGOFs que puguin aparèixer, i fent públiques les
puntuacions obtinguts per cadascú.

5.8. SQA
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cament l’homologació a Catalunya i, per consegüent, no
permetrà que cap OF amb aquest PGOF pugui treballar
amb la recepta electrònica a Catalunya. Abans d’això, sempre es comptarà amb un termini de 30 dies per regularitzar l’incompliment, més 60 dies addicionals per tal que les
OFs puguin canviar-se a un altre programa. Dins d’aquest
grup entren els requeriments de seguretat, el pagament de
les llicències de l’API del CCFC, i la cessió a CCFC d’una
llicència actualitzada del Programa de Gestió. Aquests requeriments s’avaluen constantment, mitjançant la llicència
que el PGOF cedeix al CCFC, i donen directament 30 punts
d’homologació.
Requeriments funcionals, que donen dret a punts
d’homologació, fins a un màxim de 89. Des del CCFC es
proposaran funcionalitats recomanables d’implementar al
PGOF, lligades a la dispensació de recepta electrònica i recepta paper a càrrec del CatSalut, a la dispensació de recepta electrònica i recepta paper a pacients d’altres CCAA, a
la missatgeria entre professionals, a la gestió electrònica de
vals d’estupefaents, etc. Quan més funcionalitats inclogui el
PGOF, de les proposades pel CCFC, major serà la puntuació
obtinguda. Aquests requeriments s’avaluen cada any, amb la
implantació de cada API de recepta electrònica.
Requeriments de gestió, que també donen dret a punts
d’homologació, fins a un màxim de 100. Durant el cicle de
vida de l’API, el CCFC pot sol·licitar als PGOFs cert suport
(pilots, ...), o certa informació, o marcar una data objectiu
d’implantació d’una API, etc. La resposta donada pels PGOFs donarà punts per l’any en curs, podent assolir, d’aquesta
manera, el màxim de 100 punts.

SQA (Security Quality Assurance)
La seguretat ha estat un dels pilars bàsics dels Sistemes del
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya des de que
aquest va començar a donar servei a les 3.200 Oficines de Farmàcia de Catalunya al 2005. No ha hagut cap contracte amb
els seu proveïdors que no hagi tingut les clàusules específiques
de protecció de dades i seguretat, no ha hagut cap disseny de
cap Sistema d’Informació que no hagi estat muntat conforme a
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la normativa vigent de seguretat, no ha hagut cap funcionalitat
d’aquests Sistemes que no hagi passat sempre per uns requeriments de seguretat. La seguretat és quelcom imprescindible i
obligatori dins dels Sistemes d’Informació del Sector Salut.
Donat que al Maig del 2018 començava a aplicar/penalitzar
el nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades
(“DGPR” d’ara en endavant), CCFC ha contractat els serveis
d’una empresa aliena a la corporació, Entelgy Innotec Security,
per tal d’avaluar (“assessment”) l’estat d’adaptació/compliment
a aquesta nova normativa de tots els Sistemes d’Informació
esmentats en aquesta memòria, i de tots els processos i procediments que els envolten. Mitjançant múltiples reunions
presencials, l’equip tecnològic del CCFC haurà d’explicar als
Consultors d’Entelgy tots els detalls de tots els Sistemes i procediments responsabilitat del CCFC. A partir d’aquí, el resultat
d’aquest assessment haurien de ser els següents documents:
Política de Seguretat
Registre d’Activitats del Tractament
Política de Privacitat
Anàlisis de riscos
Avaluació d’impacte Protecció de Dades
Gestió d’incidències
Copies de Seguretat / Backups
Gestió d’accessos d’usuaris
Pla de Continuïtat del Negoci
Pla de Recuperació de Dades (DRP)
Validació dels requeriments exigits per l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat)

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”

RSC Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

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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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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7. Comunicació

COMUNICACIÓ Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

El Consell en els mitjans

Repercussions de la nota de premsa enviada pel
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
(CCFC) i FEFAC sobre la recuperació de la normalitat en el pagament de les farmàcies

III Jornada del Consell
d’Estratègia i Accions a la
Farmàcia Comunitària
2018-2020, organitzada pel
CCFC
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8. Tancament

Pressupost
2018

TANCAMENT PRESSUPOST 2018 Memòria’18 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

Ingressos 2018
Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
any 2018 (EUR)

567.410,70
460.944,00
48.636,00
27.468,00
582.384,00

575.612,35
465.512,00
49.590,00
27.677,00
588.462,00

8.201,65
4.568,00
954,00
209,00
6.078,00

72.500,00
81.341,74
2.500,00		
60.000,00
64.000,00
10.000,00
17.341,74

8.841,74
-2.500,00
4.000,00
7.341,74

ACTIVITAT ORDINÀRIA
QUOTES COL·LEGIALS
Quotes Barcelona
Quotes Girona
Quotes Lleida
Quotes Tarragona
ALTRES INGRESSOS
Programa PESGG
Xarxa Farmàcia sentinella
Jornada Consell - Cartera de Serveis

25,00
25,00

5,94
5,94

-19,06
-19,06

654.909,00

669.809,68

14.900,68

1.248.500,00

1.173.393,97

-75.106,03

GESTIÓ PER MANTENIMENT ESTRUCTURA R.E. 1.164.500,00
1.167.509,97
Barcelona
870.473,89
870.733,92
Girona
104.438,95
105.049,26
Lleida
63.500,46
64.817,15
Tarragona
126.086,70
126.909,64
CGCOF: adaptació EMVO
0,00		

3.009,97
260,03
610,31
1.316,69
822,94

76.800,00 		
76.800,00

-76.800,00
-76.800,00

INGRESSOS FINANCERS
Interessos c/c Administració
INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.
Ingressos Exepcionals
TOTAL INGRESSOS
SERVEIS DE PROJECTES O.F.

HOMOLOGACIÓ PGOFS
Homologació PGOFs
INGRESSOS SERVEIS PROFESSIONALS
PMM
Gestió electrònica vals estupefaents (OF)
Gestió electrònica vals estupefaents (DISTRIBUCIÓ)
Gestió llibres electrònics (receptari i estupefaent)
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Diferència
any 2018 (EUR)

7.200,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00

5.884,00
5.884,00

-1.316,00
-1.316,00
0,00
0,00
0,00

Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
any 2018 (EUR)

diferència
any 2018 (EUR)

CONNECTIVITAT

2.795.756,20

3.002.877,98

207.121,78

REFACTURACIÓ SERVEIS TELEFONIA XARXA
VF: Connexió OF
VF: AMLT
VF: AMLT trucades per escès
VF: WIFI Professional XCCFC
Repartiment SLA a Ofs

2.117.356,20
2.004.000,00
69.984,00
43.372,20

2.070.327,51
2.070.327,51

-47.028,69
-47.028,69

SERVEIS TICFARMA
VF: Telefonia Fixa i ADSL
VF: Telefonia Mòbil
TESA: Telefonia Fixa i ADSL

0,00
0,00
678.400,00
280.000,00
398.400,00

932.550,47
245.083,05
445.528,74
241.938,68

254.150,47
-34.916,95
47.128,74
241.938,68

SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.
i altres (AIU 18/03/15)

4.676.000,00

4.953.779,57

277.779,57

4.440.000,00

2.820.131,24

-1.619.868,76

TOTAL INGRESSOS CONSELL

9.139.165,20

7.666.212,87

-1.472.952,33
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Ingressos 2018 (continuació)
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Despeses 2018
Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
diferència
any 2018 (EUR) any 2018 (EUR)

ACTIVITAT ORDINÀRIA
139.861,04
19.003,56
40.857,48
68.000,00
12.000,00

138.919,23
19.003,56
40.857,48
70.104,53
8.953,66

-941,81
0,00
0,00
2.104,53
-3.046,34

COMISSIONS TÈCNIQUES
Dietes i Comissions

35.000,00
35.000,00

40.881,99
40.881,99

5.881,99
5.881,99

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

13.720,00
2.500,00
3.800,00
620,00
700,00
4.000,00
1.500,00
600,00

12.143,93
1.949,45
3.768,72
596,81
708,97
3.058,68
1.620,62
440,68

-1.576,07
-550,55
-31,28
-23,19
8,97
-941,32
120,62
-159,32

SERVEIS PROFESSIONALS
47.200,00
Advocats (buffet Tormos)
35.000,00
Assessorament (auditor, nómines, gestió fiscal, …) 11.000,00
SP Activa (Riscos Laborals)
1.200,00

37.546,32
26.350,00
10.010,72
1.185,60

-9.653,68
-8.650,00
-989,28
-14,40

COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
Comunicació i Publicacions
Programa PESGG
Xarxa Farmàcia sentinella

74.500,00
12.000,00
2.500,00
60.000,00

70.143,13
7.297,83
62.845,30

-4.356,87
-4.702,17
-2.500,00
2.845,30

DESPESES ADMINISTRATIVES
Fotocòpies
Lloguer Fotocopiadora
Material d’Oficina
Material Informàtic
Distribució Postal
Missatgers
Programes Informàtics
Altres despeses (consumibles cafetera,
dominis, varis)

16.076,84
1.500,00
1.536,84
1.000,00
200,00
40,00
6.000,00
3.300,00
2.500,00

12.813,63
1.355,91
1.536,84
365,36
24,97
27,50
6.617,78
551,00
2.334,27

-3.263,21
-144,09
0,00
-634,64
-175,03
-12,50
617,78
-2.749,00
-165,73

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

Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
diferència
any 2018 (EUR) any 2018 (EUR)

316.404,84
259.932,28
48.472,56
8.000,00

310.192,27
259.539,18
47.914,56
2.738,53

-6.212,57
-393,10
-558,00
-5.261,47

JORNADES DEL CONSELL
Jornada Consell - Cartera de Serveis

24.000,00
24.000,00

20.829,18
20.829,18

-3.170,82
-3.170,82

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica
Concòrdia Farmacèutica
Fundació Pharmaceutical
Reial Academia de Farmàcia
Conveni Abadia de Montserrat
Patronat Fundació ACMiCiB
Congrés Medicaments Orfés i Malalties rares
Jornada SCATT
Cercle de Salut
Assossiació intercol·legial
Projecte COM3
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Federación Española de Estudiantes de Farmacia
Conveni CCFC/Universitat/Sigre

23.106,12
0,00
6.010,12
80,00
3.300,00
1.200,00
3.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
516,00
6.000,00

25.135,57
1.000,00
6.010,12

500,00
1.500,00
774,00
6.000,00
500,00
826,45
525,00

2.029,45
1.000,00
0,00
-80,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
258,00
0,00
500,00
826,45
525,00

TRIBUTS
IBI
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals
IAE
Ajust IVA

20.042,96
2.750,00
270,00
3.022,96
14.000,00

18.370,86
2.158,07
261,65
3.022,96
12.928,18

-1.672,10
-591,93
-8,35
0,00
-1.071,82

90,00
90,00

147,99
147,99

57,99
57,99

0,00

0,00

6.623,24
2.244,65
544,94
3.833,65

6.862,00
2.345,55
561,69
3.954,76

238,76
100,90
16,75
121,11

721.625,04

698.046,64

-23.578,40

DESPESES PERSONAL
Despeses de Personal
Seguretat Social Empresa
Formació personal

DESPESES FINANCERES
Despeses Financeres c/c Admo
DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.
AMORTITZACIONS
Dotació Amortit. Aplica. Infor. i patents
Dotació Amortització Nova Seu
Dotació Amortització E.Inf./mobi/e.Oficina i instal.
TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA

3.300,00
1.200,00
3.000,00
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Despeses 2018 (continuació)
Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
any 2018 (EUR)

diferència
any 2018 (EUR)

971.104,42

924.858,13

-46.246,29

MANTENIMENT RECEPTA ELECTRÒNICA
437.949,47
NTT: manteniment SIFARE
260.400,00
ORACLE: manteniment hardware SIFARE
14.835,11
(T5-2, T5140)
ORACLE: manteniment llicències SIFARE
95.714,36
(Weblogic, DB, Monitorització)
ORACLE (ACS/OCS)
30.000,00
Firma Profesional
1.000,00
Assessorament Legal
6.000,00
PROVEÏDOR: assessment seguretat compliment DGPR10.000,00
AvantTIC: suport implantació EMVO a Service Bus 20.000,00

407.626,04
240.338,28
16.060,40

-30.323,43
-20.061,72
1.225,29

121.472,36

25.758,00

15.255,00

-30.000,00
-700,00
8.200,00
-10.000,00
-4.745,00

Sayós & Carrera (CAU) 75%
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Amortitzacions (NTT)

309.000,00
5.000,00
166.082,95
53.072,00

309.000,00
2.098,97
153.061,12
53.072,00

0,00
-2.901,03
-13.021,83
0,00

PROJECTE SIFADATA + PORTAL + BI

600.133,75

572.877,76

-27.255,99

MANTENIMENT PLATAFORMA SIFADATA
BT: manteniment (CPD, Administració,
Explotació, Monitorització, fibra)
ORACLE: manteniment hardware
(Exadata, Exalytics)
ORACLE: manteniment llicències (BD,
Monitorització, GG, Cloud Documents)
ORACLE (ACS/OCS/AvantTIC)
Firma Profesional
Assessorament Legal
Desenvolupament APP pel pacient

359.475,44
206.640,00

361.900,66
211.543,22

2.425,22
4.903,22

31.436,42

37.236,44

5.800,02

74.399,02

76.591,00

2.191,98

30.000,00
1.000,00
6.000,00
10.000,00

33.280,00
750,00
2.500,00

3.280,00
-250,00
-3.500,00
-10.000,00

44.536,28
44.536,28

45.605,97
45.605,97

1.069,69
1.069,69

6.505,37
6.505,37

6.700,53
6.700,53

195,16
195,16

5.000,00
173.206,59

4.376,16
141.131,83
1.752,54
11.410,07

-623,84
-32.074,76
1.752,54
0,00

SERVEIS DE PROJECTES O.F.
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA

MANTENIMENT PORTAL DE SERVEIS
ORACLE: manteniment llicències (WebCenter, BIP)
MANTENIMENT BI
ORACLE: manteniment (llicències BI)
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Linkedin
Amortitzacions
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11.410,07

300,00
14.200,00

Pressupost
any 2018 (EUR)

Realitat
diferència
any 2018 (EUR) any 2018 (EUR)

2.636.398,09

2.849.741,36

213.343,27

XARXA COMUNICACIONS
2.006.243,44
1.933.173,43
VF: Connexió OF
1.714.080,00
1.663.260,29
VF: Tarifes Planes MPN
64.800,00		
VF: trucades fora de tarifa plana MPN
40.159,44		
VF: subvenció xarxa (150k)
-36.000,00
TESA: connexió OF (pendents de migrar al 2018)
7.565,15
TESA: trucades fora de tarifa plana MPN
4.000,00
TESA: Servei d’Internet
32.304,00
60.190,00
S&C: OTT migració
22.802,99
S&C: suport baixa AVB
18.900,00
19.355,00
Sayós & Carrera (SLA + Refacturació)
53.000,00
53.000,00
Sayós & Carrera (CAU) 25%
103.000,00
103.000,00
Assessorament Legal
6.000,00
PROVEïDOR: assessment seguretat
10.000,00
compliment DGPR

-73.070,01
-155.779,15

CONNECTIVITAT

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

10.000,00
57.131,97
4.500,00

36.000,00
7.565,15
4.000,00
27.886,00
22.802,99
455,00
0,00
0,00
-6.000,00
-10.000,00

953,35
49.010,42
8.504,86

-9.046,65
-8.121,55
4.004,86

815.558,17
67.241,38
398.442,35
226.307,06
308,27
81.248,82
35.451,00

304.123,47
-132.758,62
183.822,35
226.307,06

-9.927,11
286,40
16.200,00

17.533,19
-5.713,60
0,00
10.200,00

6.000,00
38.087,98
3.000,00

4.197,62
32.673,61
5.669,90

-1.802,38
-5.414,37
2.669,90

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

4.440.000,00
4.440.000,00

2.820.131,24
2.820.131,24

-1.619.868,76
-1.619.868,76

TOTAL DESPESES CONSELL

9.369.261,30

7.865.655,13

-1.503.606,17

DIFE. INGRESSOS - DEPESES

-230.096,10

-199.442,26

30.653,84

TICFARMA
511.434,70
VF: Telefonia Fixa i ADSL
200.000,00
VF: Telefonia Mòbil
214.620,00
TESA: Telefonia Fixa i ADSL
TESA: Telefonia Mòbil
S&C: CGO TicFarma (durant la migració)
67.275,00
ASOCIATEL: CGO TicFarma (post migració;
45.000,00
només cost línees corporate)
VF: Rappel 10%/15% (de OV i ADSL indirecte i mòbil)-27.460,30
MartekingRed: Campanyes Comercials
6.000,00
Regularització previsió exercici anterior
0,00
Assessorament Legal
6.000,00
Comissions tècniques
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
Assignacions dedicació projecte tecnològics
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-9.549,00
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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

