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LA FARMÀCIA ALS PROGRAMES ELECTORALS DELS PARTITS CONCORRENTS A 
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 14-F 
 
Es detallen a continuació les mesures sobre farmàcia i medicaments incloses en els programes 
electorals dels diferents partits polítics que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
Cada mesura s’ha contextualitzat en l’àmbit o apartat del programa de cada partit on es troba 
inclosa. 
 
 
Ciutadans (Cs) 
 
Redoblar els esforços de prevenció. rastreig i vacunació per salvar vides fins que vencem junts la 
pandèmia: 
 
Reforçarem el personal sanitari dedicat a la vacunació de la Covid-19 per garantir vacunes en horari 
de matí i tarda cada dia, inclosos els caps de setmana i festius. No podem córrer el risc de perdre 
vacunes només perquè el govern sigui incapaç d’assegurar que es posin a temps. Habilitarem i 
prestarem la formació específica necessària per poder participar en condicions idònies en el procés 
de vacunació a farmacèutics, odontòlegs i altres professionals sanitaris en actiu, tant en la Sanitat 
pública com privada, a personal sanitari resident i jubilat i a estudiants de disciplines sanitàries en 
l’últim any de formació. 
 
Facultarem les oficines de farmàcia per realitzar cribratges de Covid-19 i participar en les tasques 
de rastreig de contagis tot garantint-ne la plena integració en el Circuit Covid. Oferirem als 
professionals farmacèutics la formació necessària per assegurar-ne la capacitació immediata per 
poder realitzar PCRs i proves d’antígens a fi de contribuir a controlar la transmissió del coronavirus. 
Els farmacèutics podran participar en el rastreig de contactes estrets amb casos positius de contagi 
o amb símptomes compatibles de Covid-19 en coordinació amb els equips d’atenció primària. 
 
 
Potenciar la Salut Pública per tal de prevenir la malaltia i fomentar hàbits de vida més saludables: 
 
Impulsarem campanyes de conscienciació per prevenir l’ús de pseudoteràpies. Impulsarem 
programes específics per detectar i sancionar aquelles persones que s’aprofitin del patiment dels 
pacients per fer negoci i evitarem la seva difusió en els mitjans de comunicació públics. Reforçarem 
la vigilància i la inspecció dels centres sanitaris i les farmàcies per tal de garantir que no es vengui 
cap producte que no vingui avalat científicament i que es vengui com a medicament de forma 
enganyosa. 
 
 
Una política farmacèutica equitativa i eficient: 
 
Millorarem la coordinació dels professionals farmacèutics amb la resta de professionals sanitaris. 
Fomentarem la cooperació amb les oficines de farmàcia comunitària per tal de millorar l'adherència 
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terapèutica en pacients crònics i polimedicats i se’ls tindrà en compte a l’hora de millorar la gestió i 
la seva participació en les crisis sanitàries com la que estem patint. 
 
Acabarem amb la ineficiència de la despesa farmacèutica mitjançant la creació d’una Comissió 
Catalana de Farmàcia. Aquesta vetllarà per l’equitat i l’eficiència en la introducció de nous 
medicaments, evitant les diferències territorials i socials en l’accés als fàrmacs dins de Catalunya. 
 
Habilitarem l’accés segur i amb garanties dels farmacèutics a les històries clíniques dels pacients. 
Aprovarem la nostra llei per connectar les farmàcies amb el SISCAT per tal de facilitar la comunicació 
assistencial i permetre que els professionals farmacèutics consultin les dades importants de la 
història clínica o que puguin afegir-hi comentaris amb informació d’interès per als serveis sanitaris. 
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Junts per Catalunya (JXCat) 
 
Salut pública (mesura destacada també en les 50 mesures per un Govern fort i eficient): 
 
Implementar el testeig massiu d’antígens i PCR, aprofitant tota la xarxa sanitària i de farmàcia, que 
permeti acotar i controlar els brots. 
 
 
Millores laborals i dimensionament de necessitats: 
 
Crearem equips territorials integrals que coordinin la gestió integrada de l’atenció primària, la 
pediatria, la salut pública, la salut mental, els serveis socials, l’atenció especialitzada, les farmàcies 
i els hospitals de referència pel terciarisme. 
 
 
Atenció primària: 
 
Potenciarem l’atenció primària de salut mitjançant una millora de les condicions dels professionals 
que fomenti l’estabilitat de les plantilles i incentivi la dotació en zones de difícil cobertura. 
Promourem l’autogestió i la millora de la integració amb la resta de recursos i nivells assistencials, 
inclosa la farmàcia comunitària, que ha de poder tenir un paper més actiu en les polítiques de salut. 
 
 
Formació en salut: 
 
Potenciarem el desenvolupament de la prescripció no farmacològica i impulsarem línies de recerca 
sobre estratègies no farmacològiques orientades a l’adquisició d’hàbits de vida saludable. 
 
 
Farmàcia: 
 
Volem construir un país on el dret a la salut sigui una realitat per a tots els ciutadans. És una 
responsabilitat ineludible aprofitar tots els recursos al nostre abast per aconseguir-ho. La xarxa 
extensa i propera d’oficines de farmàcia ha de fer un pas decidit en aquesta direcció per esdevenir 
un recurs important. A Junts treballarem per crear les condicions per incentivar aquesta evolució. 
 
Promourem la coordinació efectiva de les oficines de farmàcia amb la resta de serveis assistencials, 
particularment amb l’atenció primària, la farmàcia hospitalària i l’Agència de Salut Pública i 
Vigilància Epidemiològica. 
 
Canviarem la concertació actual amb les farmàcies comunitàries de provisió de medicaments, 
incloent-hi serveis assistencials amb objectius de salut compartits amb l’atenció primària i la resta 
del sistema. 
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Renovarem l’ordenació farmacèutica amb criteris que incentivin la qualitat i l’accessibilitat per 
aconseguir la millora de la prestació de serveis sanitaris a les farmàcies comunitàries. 
 
Racionalitzarem el copagament de medicaments lligant-lo a la renda real de les persones i als seus 
tractaments. 
 
Treballarem per normalitzar l’ús del català en els prospectes dels medicaments. 
 
 
Avaluació permanent: 
 
Dotarem l’AQUAS de capacitat executiva sobre la valoració dels medicaments i les pràctiques 
clíniques. 
 
 
Indústria: 
 
Crearem l’Observatori del Sector Químic i Farmacèutic de Catalunya 
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 
 
Finançament del sistema: 
 
Abordar la necessitat d’incrementar el finançament per tal de garantir la sostenibilitat del sistema 
sanitari per assolir objectius explícits i avaluables de millora de l’equitat, la qualitat, la seguretat, la 
coordinació i l’eficiència, prioritzant aquelles accions i prestacions en funció del seu valor afegit i 
apostant per la prevenció i la promoció de la salut. Cal abordar la millora del finançament del sistema 
sanitari de manera urgent. Al context d’infrafinançament crònic que pateix Catalunya, se li ha 
d’afegir un increment de la despesa produïda per l’acceleració del desenvolupament de nous 
dispositius tecnològics i de nous fàrmacs, el creixement de la complexitat de l’atenció sanitària 
secundària a l’envelliment de la població, l’augment de la supervivència i l’increment de la 
prevalença de les malalties cròniques. 
 
Aquest increment de recursos que reclamem ha d’anar acompanyat de la incorporació de 
mecanismes i d’eines que garanteixin l’avaluació sistemàtica del cost-efectivitat de les prestacions 
(dispositius, fàrmacs i altres productes) i dels models d’atenció per part de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS). 
 
 
Governança del sistema: 
 
Impulsar i promoure la capacitat productiva pròpia del país per garantir l’aprovisionament i la 
compra pública anticipada acreditada pels organismes habilitats, facilitant la disponibilitat 
adequada de materials i medicaments en funció de les necessitats futures. Fer del Sistema de Salut 
de Catalunya el motor tractor i transformador cap a un nou model social i productiu del nostre país. 
 
 
Etiquetatge en català: 
 
L’etiquetatge en català com a segell de qualitat i garantia de drets lingüístics de les persones 
consumidores. El català ha de ser present a tots els productes que es venen a Catalunya 
(alimentació, farmàcia i parafarmàcia, tèxtil, automòbil, informàtica…).  
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 
 
El pilar social de la Unió: drets socials i laborals de la ciutadania europea: 
 
Reforçar el mecanisme d’adquisició de medicament i tenir una estratègia farmacèutica que en 
garanteixi el proveïment i la producció interna a Europa. 
 
 
Un sistema sanitari públic, fort i universal: 
 
Reforçar el paper de les oficines de farmàcia en l'àmbit comunitari. Desenvolupar la concertació de 
la seva cartera de serveis i facilitar el treball en xarxa amb la interconnexió telemàtica i la integració 
en programes de dispensació i seguiment de medicaments. 
 
 
Investigació, innovació biomèdica i farmacèutica, motor de desenvolupament econòmic: 
 
Promoure la innovació en el camp dels nous medicaments, conjuntament amb un acord per al seu 
finançament, que n’asseguri l’accés als i les pacients dins el sistema sanitari públic amb especial 
atenció als medicaments orfes, que passaran a formar part de la prescripció general. 
 
Apostar per aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora de la salut, garantint 
el finançament dels medicaments innovadors. Per això caldrà desenvolupar polítiques de seguiment 
i avaluació dels medicaments per garantir els millors tractaments i el seu accés equitatiu amb criteris 
d’eficiència. I això s’haurà de traduir en l’adquisició de medicaments cost efectius, incorporant 
aquells que assegurin l’impacte positiu en la salut de les persones i eliminant aquells sense benefici 
contrastat. 
 
Fomentar la participació activa de Catalunya en les polítiques de registre i de finançament dels 
medicaments i d’altres propostes terapèutiques. 
 
 
Política industrial i desenvolupament territorial: 
 
En aquest sentit, proposem el treball a través de grans àmbits d’especialització que conformaran les 
estratègies tractores (missions) cap a on dirigirem els esforços públics de la nostra recerca i 
innovació, com ara: 
 
Economia de la salut: biomedicina, serveis a les persones, indústries de la salut, farmàcia, esport, 
etc. 
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En Comú Podem (ECP) 
 
Racionalitzar la despesa farmacèutica: 
 
En aquest objectiu és clau una racionalització de la despesa farmacèutica. L’actual despesa en 
medicaments i el seu ritme de creixement anual és insostenible per a Catalunya. Per això, proposem: 
 
Seleccionar centralitzadament els medicaments i productes sanitaris més idonis per ser finançats 
pel sistema públic de salut. 
 
Crear sistemes d’informació sobre medicaments terapèutics propis del sistema de salut, 
independents de les companyies farmacèutiques i de tecnologies mèdiques i integrats a les eines 
informàtiques (història clínica electrònica, recepta electrònica). 
 
Constituir comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de salut, per garantir la participació 
professional i la gestió clínica terapèutica. 
 
Establir sistemes per a la bona prescripció de medicaments i productes sanitaris, a més d’activitats 
de formació sanitària i de recerca. 
 
Constituir empreses o institucions públiques que produeixin els seus propis productes de farmàcia, 
amb preus de referència i competitius amb els de l’empresa privada, i que garanteixin l’elaboració 
de material sanitari i l’elaboració de fàrmacs i genèrics. 
 
 
Impulsar la recerca i la formació en polítiques públiques de salut: 
 
Implementar un pla de formació continuada dels i les treballadores de la salut finançat amb recursos 
públics, dissenyat de manera participativa per entitats públiques. Alhora impulsarem la regulació i 
limitació de les activitats de formació a càrrec de la indústria farmacèutica o d’altres empreses 
privades. Serà obligat declarar els conflictes d’interessos, tot prohibint la seva pervivència. 
 
 
Promoure la salut i la recerca a escala europea davant la pandèmia: 
 
Es fomentarà la coordinació dels sistemes sanitaris dels diferents estats membres, buscant les 
solucions d’escala com les compres centralitzades de medicaments, productes i equipaments 
necessaris quan sigui possible. 
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Partit Popular (PP) 
 
El Partit Popular de Catalunya presenta el document “Principals propostes per a una Catalunya 
millor”, en el qual no apareixen propostes relacionades amb la farmàcia ni els medicaments. 
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Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
 
Sobre el Sistema Nacional de Salut: 
 
Construir un sistema sanitari 100% públic (de titularitat, aprovisionament i gestió) que inclogui tota 
la xarxa de serveis auxiliars (transport, neteja, laboratori, farmàcia, 061, etcètera) i de centres 
d’atenció primària, hospitalària, centres de salut mental, sociosanitaris. Per tal d’avançar en aquesta 
direcció, no renovar les externalitzacions de serveis vigents i procedir a la seva internalització. En 
aquest interinatge, i davant de l’eventual aparició de rebrots o noves emergències sanitàries, 
garantir que la sanitat privada està sota control públic i que els preus no venen marcats per la lògica 
del mercat i els beneficis, i per tant, per l’empresa privada. 
 
Sobre l’accés a les proves diagnòstiques de la covid-19: 
 
Assumir el control de la indústria farmacèutica perquè produeixi els reactius necessaris per a les 
proves diagnòstiques, tal com ha fet Alemanya, i reactivar el programa Orfeu per fer servir tota la 
infraestructura i recursos dels laboratoris de centres de recerca públics. 
 
Sobre la indústria farmacèutica: 
 
Controlar de manera 100% pública les transferències de capital públic a la indústria farmacèutica 
per garantir la transparència i el benefici públic quan s’estableixin col·laboracions entre el sector 
públic i privat. 
 
Impulsar una producció farmacèutica 100% pública. Mantenir una independència real de la recerca 
pública i dotar el sistema públic d’infraestructura per a la producció de fàrmacs essencials, i 
minimitzar així la dependència de la indústria farmacèutica privada. 
 
Crear una empresa pública de fabricació i distribució de material sanitari essencial com ara 
mascaretes, benes, xeringues, bates, agulles i altres fungibles, així com el salí, el iode, l’alcohol i més 
coses d’ús diari que no estan subjectes a patents. 
 
Tenir en compte el factor ecològic-ambiental a l’hora d’aprovar fàrmacs i no només el benefici 
econòmic. Aquesta mesura inclou la racionalització en la quantitat de medicaments dispensats, que 
s’hauria d’ajustar a la prescripció necessària per evitar un excedent d’envasos i medicaments no 
utilitzats. 
 
Socialització de les cures: 
 
Desenvolupar polítiques integrals per a la vellesa i la dependència, en què aquests col·lectius siguin 
un subjecte actiu a l’hora de formular i implantar les mesures. Els serveis bàsics per a la vida de les 
persones retirades del mercat de treball han d’estar proveïts pel sector públic: subministraments de 
llum, energia i telecomunicacions, medicaments, allotjament, cultura i alimentació. 
 
Feminisme contra l’ofensiva patriarcal: 
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Garantir unes pràctiques mèdiques que recullin les especificitats de la salut femenina i que vetllin 
per una millor qualitat de vida i no per un control sobre els cossos al servei de les farmacèutiques. 
Partit Demòcrata (PDeCAT) 
 
Integració del model assistencial, dels serveis sanitaris i socials: 
 
Fer efectiva la integració de les farmàcies comunitàries amb el sistema sanitari públic. 
 
Establir programes conjunts de monitorització de la salut entre els centres d’atenció primària i les 
farmàcies. 
 
 
La salut al país rural: 
 
Desenvolupar plataformes telemàtiques al país rural per l’atenció sanitària, farmacèutica i 
geriàtrica. 
 
 
Finançament suficient amb gestió autònoma i eficient dels recursos: 
 
Crear un Comitè Independent que actuï com a auditor de les decisions sobre recomanació de 
fàrmacs, teràpies i productes sanitaris i determinar-ne la relació amb l’AQuAS. 
 
 
Recerca, desenvolupament i innovació amb col·laboració públicoprivada:  
 
Promoure la pràctica clínica basada en l’evidència i en l’aportació de valor col·laborant amb la 
indústria farmacèutica, de productes sanitaris i d’equipaments per tal de millorar la qualitat de 
l’atenció, facilitar el treball dels professionals i incentivar la R+D+I a Catalunya, recuperant teixit 
productiu i ocupació de qualitat. 
 
 
Modernització tecnològica i transformació digital: 
 
El desenvolupament de les infraestructures i equipaments, així com l’ús de la telemedicina i les 
innovacions farmacològiques i no farmacològiques, amb una millor relació cost-efectivitat, és 
cabdal per aconseguir millorar l’assistència i, en definitiva, la salut de la població. 
 
 
Polítiques amb visió de dona: 
 
La crisi de la COVID-19 ha tornat a fer més visible tasques que han estat imprescindibles pel 
sosteniment de moltes persones a Catalunya durant l’estat d’alarma, com el sector sanitari, 
farmàcies, residències de gent gran, dependentes de supermercat i botigues alimentàries. La major 
part d’aquestes tasques ha estat realitzada per dones.  
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VOX 
 
Vox fa una proposta de 10 mesures per Catalunya, entre les quals no se n’inclou cap relativa a 
farmàcia. 


