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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. TEMA I JUSTIFICACIÓ 

La societat contemporània es troba en un context de crisi sanitària i econòmica, que 

ningú imaginava quan es va començar a realitzar aquesta investigació. Segons un estudi 

del CIS publicat al febrer de 2020, el cinquè major problema per als ciutadans espanyols 

és la corrupció i el frau (17,3%), mentre què la sanitat ocupa el setè lloc a la classificació 

(15,4%). (Baròmetre CIS, 2020, pàg 6). 

Està clar, que la corrupció sempre ha estat un problema tingut en compte per una gran 

part dels espanyols. El concepte i l’acció de transparència, va ser creat, per contrarestar 

la corrupció institucional present a tots els nivells de l’Administració pública, en menor 

a major mesura. Per tant, el fet d’aportar informació sobre la matèria és molt necessari 

per a una societat que desitja constantment augmentar el seu nivell de benestar, una 

societat cada cop més implicada amb el que és de tots, amb allò públic, que vol una 

administració que reti comptes amb tot allò que gestiona i que els afecta en la seva 

mesura. 

També és veritat, que més enllà de la meva vocació pel sector públic i el bé comú, el 

meu interès personal també ha estat clau a l’hora d’escollir cap a on enfocar la meva 

investigació. Aquest interès personal, ve donat de la meva mare, malalta crònica 

d’esclerosi múltiple, ella ha estat l’empenta final que m’ha portat a dur a terme aquesta 

investigació. 

1.2. OBJECTIUS  

Aquesta investigació constarà de tres objectius principals, els que es procediran a 

explicar a continuació: 

En primer lloc, es vol reconèixer el nivell d’accessibilitat als preus dels medicaments 

finançats pel sector públic, en aquest cas, per la Generalitat de Catalunya. És a dir, es vol 

reconèixer si el format en què es presenten les dades sobre els preus d’aquests 

medicaments són accessibles per al conjunt de la ciutadania. 

En segon lloc, es vol conèixer si el sector públic facilita informació accessible respecte la 

motivació i els criteris empleats a l’hora de finançar els medicaments.  
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En tercer lloc, es vol saber quins impediments existeixen a l’hora d’obtenir informació 

accessible i de qualitat en matèria de medicaments per part de l’Administració, seguint 

el nostre cas d’estudi, que són els preus i justificacions de l’ús dels medicaments 

finançats per part del sector públic. 

Cal deixar clar, com s’ha esmentat, que s’avaluarà la transparència basant-se en el criteri 

de l’accessibilitat de la informació, és a dir, que els portals compleixin els criteris 

d’accessibilitat i que els documents siguin comprensibles i elaborats en un format fàcil 

d’accedir. Aquest és un dels principis que conforma l’acció de transparència, que serà 

explicat amb més detall al marc teòric, juntament amb la resta de principis. 

1.3. PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ I HIPÒTESI 

Un cop introduït el tema escollit, la seva justificació i els objectius, es farà esment de la 

pregunta de investigació i la hipòtesi. Així doncs, la pregunta de investigació serà: ‘’Es 

realitza una acció de transparència en la regulació del preu i la justificació dels 

medicaments per part del sector públic?’’ 

A la pregunta d’investigació se li pot atorgar una possible resposta, que serà la hipòtesi. 

Llavors, s’intueix que encara que les administracions hagin avançat en termes de 

transparència, la qualitat de la informació que aquesta facilita, segons el criteri 

d’accessibilitat, encara és millorable. 

1.4. METODOLOGIA 

La metodologia emprada per a dur a terme aquesta investigació estarà subjecte en 

quatre pilars: En primer lloc, la revisió bibliogràfica de publicacions de persones o 

entitats expertes que tractin l’àmbit de la transparència o el medicament, sobretot per 

a elaborar el marc teòric. En segon lloc, posarem en marxa un quasi-experiment, 

realitzant una sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP), per observar si ens 

faciliten la informació que requerim, i en cas afirmatiu, analitzar l’accessibilitat dels 

portals web a través de mecanismes d’avaluació d’accessibilitat automàtics (Programa 

TAW) i els informes tècnics i llistats de medicaments de manera manual. Per últim, 

comptarem amb entrevistes d’experts sobre la matèria que estem investigant, els què 

ens ajudaran a conèixer quins tipus d’impediments existeixen a l’hora d’obtenir 

informació accessible per part de l’administració i quines conseqüències pot tenir. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. TRANSPARÈNCIA 

2.1.1. CONCEPTE GENERAL 

La majoria de definicions de transparència relaten fins a quin punt una entitat posa a 

disposició informació rellevant sobre els seus processos de decisió, procediments, 

funcionament i actuacions. Com a tal, el concepte de transparència inclou múltiples 

components, incloent la disponibilitat d’informació sobre els treballs interns i actuacions 

d’una organització. Aquest fet, permet la ‘’observabilitat interior’’ de la organització en 

qüestió. (Grimmelikhuijsen i Porumbescu, pàg 575, 2013). 

Per tant, es pot definir el concepte de transparència com: La disponibilitat de informació 

sobre una organització o un actor, que permet a actors externs monitoritzar els treballs 

o actuacions internes d’una organització. (Grimmelikhuijsen i Porumbescu, pàg 575, 2013). 

2.1.2. TRANSPARÈNCIA AL CAMP DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

CONTEXT GENERAL 

Dins el terreny de les polítiques públiques, les polítiques de transparència són enteses 

llavors com un conjunt d’estratègies i pràctiques. Basades essencialment en una àmplia 

obertura i disponibilitat de informació, que coadjuven a la governabilitat i a la rendició 

de comptes (accountability) en una organització. (Baragli, pàg 2, 2005). 

Aquest tipus de polítiques procuren instal·lar la major part de la informació existent 

(programes i projectes, processos de presa de decisions, pressupostos, costos, recursos 

humans i materials, procediments interns, resultats obtinguts, etc.) davant la mirada 

pública, facilitant els mitjans per a la seva verificació, avaluació i seguiment. (Baragli, pàg 2, 

2005). 

En un sentit ampli, la veu de les polítiques públiques de transparència sol utilitzar-se 

com a anàloga de les polítiques anticorrupció en un determinat àmbit social o polític. 

(Baragli, pàg 2, 2005). 
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CARTA INTERNACIONAL DE DADES OBERTES 

La Carta Internacional de Dades Obertes, adoptada per 73 governs a nivell local i 

nacional, contempla el fet de què els governs i la resta d’organitzacions que conformen 

el sector públic posseeixen grans quantitats de dades que poden ser d’interès per als 

ciutadans.  

L’apertura de dades dels governs promou la construcció de societats més 

interconnectades, que satisfan les necessitats dels seus ciutadans, permetent el 

desenvolupament de criteris com el de la innovació, la justícia, la transparència i la 

prosperitat, en tant que s’assegura la participació cívica en la presa de decisions 

públiques i la rendició de comptes dels governs. 

En conseqüència, aquesta carta conté un seguit de principis, encomanats als governs 

adherits, per tal d’assegurar que assentaran les bases d’accés a les dades, per a la seva 

publicació i ús. A continuació, anomenarem aquests principis: 

El primer principi, és anomenat: ‘’Obertura per defecte’’. Aquest, representa un canvi 

real en el funcionament del govern i la seva interacció amb els ciutadans. Sovint havíem 

de ser nosaltres els que havíem d’anar a demanar informació a l’administració, però 

aquest principi estableix que ha de ser aquesta qui la publiqui per defecte. A més, quan 

una informació romangui tancada, el govern haurà de justificar el motiu. Aquest principi, 

també queda sotmès a la protecció de dades, ja que els ciutadans també han de sentir-

se segurs, sabent que el compliment del seu dret a la privadesa està assegurat. 

El segon principi indica que les dades facilitades pel govern han de ser ‘’puntuals i 

comprensives’’, que ens ve a dir que les dades només són valuoses si encara són 

rellevants. El fet de poder obtenir publicacions de la informació de manera ràpida i 

completa és essencial per al compliment d’aquest principi. En la mesura del possible, els 

governs han de proporcionar dades en la forma original i sense modificar. 

El tercer principi, que és en el què es basarà la investigació, estableix que les dades han 

de ser ‘’llegibles i fàcils de trobar’’, és a dir, accessibles, entenent l’accessibilitat com un 

conjunt de principis i tècniques que s'han de respectar a l'hora de dissenyar, construir, 

mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils (Reial Decret 

1112/2018, pàg 3). Els portals són una forma d’aconseguir-ho, però també és important 
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pensar en l’experiència de l’usuari dels que accedeixen a les dades, inclosos els formats 

dels fitxers que s’ofereixen.  Existeixen mecanismes d’avaluació de l’accessibilitat i es 

poden dividir en dos grans blocs: Automàtica i manual. L’avaluació automàtica és una 

eina de partida per saber en quina situació es troba un web, ja que amb poc temps 

podem disposar d’una revisió exhaustiva segons els criteris utilitzats. Aquesta avaluació 

es pot complementar amb una anàlisi manual, que és la que permet aprofundir en 

l’accessibilitat real dels documents que es serveixen als portals. Existeix una pauta 

d’avaluació que es regeix per uns criteris de conformitat (total de 78) i en funció 

d’aquests 3 nivells de compliment, que són progressius: Nivell A (més baix, 30 criteris 

complerts), el nivell AA (mitjà, 50 criteris complerts) i nivell AAA (més alt, tots les criteris 

complerts). ((DGAC, 2019). 

El quart principi defineix que les dades han d’ésser ‘’interoperables i comparables’’, ja 

que les dades tenen un efecte multiplicador, per tant, com més conjunts de dades de 

qualitat hi hagin a les què es puguin tenir accés, més valor potencial es podran obtenir 

d’aquestes.  

El cinquè principi indica que les dades obertes tenen la capacitat de millorar el que 

anomenem ‘’governança i participació ciutadana’’, partint del fet de què les dades 

permeten als ciutadans tenir una millor idea del què fan els funcionaris i els polítics. 

Aquesta transparència pot millorar els serveis públics i ajudar als governs a rendir 

comptes. 

En últim lloc, el sisè principi estableix que les dades obertes han d’ajudar al 

‘’desenvolupament e innovació inclusiva’’. Les dades obertes poden ajudar a impulsar el 

desenvolupament econòmic inclusiu. Sovint, pensem en dades obertes només com una 

manera de millorar el rendiment del govern, però existeix un univers sencer 

d’empresaris que poden generar beneficis amb les dades obertes. 
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2.2. MEDICAMENTS 

2.2.1. CONCEPTE GENERAL 

Un cop analitzat, en què consisteix la transparència, hem de passar a l’objecte d’anàlisi, 

que és el medicament (en concret el seu preu i la seva justificació d’ús). Però abans, 

voldria deixar clar de què estem parlant quan ens referim a un medicament. 

Un medicament és una substància amb propietats per al tractament o la prevenció de 

malalties en els éssers humans. També es consideren medicaments aquelles substàncies 

que s'utilitzen o s'administren amb l'objectiu de restaurar, corregir o modificar funcions 

fisiològiques de l'organisme o aquelles per establir un diagnòstic mèdic.). (CedimCAT). 

El medicament és un producte fruit d'un procés d'investigació i desenvolupament llarg, 

complex i costós. Les fases de la investigació amb medicaments abasten la investigació 

bàsica, els assajos preclínics i els assajos clínics en humans. (Annex, Servei Català de la Salut). 

2.2.2. CADENA DEL MEDICAMENT 

El procés logístic que engloba a la figura del medicament no és pas senzill, aquest abasta 

distintes fases, des de la seva autorització fins a l’aplicació i ús per part del ciutadà/ana. 

Aquest procés logístic rep el nom de ‘’Cadena del medicament’’. (Arnau i Laporte, pàg 50). 

El què ens planteja la ‘’Cadena del medicament’’ és el conjunt de successius eslavons 

des del seu registre fins al consum per part de l’usuari.  Cadascun d’aquests eslavons és 

determinant pels efectes finals que presentarà el potencial fàrmac sobre la salut del 

pacient en particular i de la comunitat en general.  (Arnau i Laporte, pàg 50). 

A continuació presentarem cadascuna de les fases dins la cadena del medicament, 

explicant en què consisteixen i com podem aplicar la transparència a cadascuna 

d’aquestes: 

La primera fase consisteix en el registre. Aquesta fase s’identifica amb el fet de què una 

empresa farmacèutica sol·licita a l’agència reguladora competent l’autorització 

necessària per a la comercialització del medicament que volen implantar al mercat. 

Aquesta agència reguladora avalua el medicament a partir de criteris com poden ser la 

qualitat, l’eficàcia o la seguretat. Un cop l’avaluació, conclou favorablement, el 
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medicament podrà passar al següent fase. Cal deixar clar, que la investigació sobre 

transparència es basarà en criteris que es decideixen a aquesta fase, que són el preu i la 

justificació d’ús dels medicaments. 

La segona fase com ja s’ha mencionat, és la comercialització. En aquesta fase, el 

medicament ja és al ‘’mercat’’, i per tal de què aquesta tingui èxit, es basen en dos 

criteris, que són la promoció i la informació. 

D’una banda, els materials promocionals d’un medicament inclouen la informació sobre 

les condicions de la prestació farmacèutica i la fixació del preu finançat o notificat. D’una 

altra banda, la publicitat afavoreix sempre un ús racional dels medicaments, presentant 

el producte de manera objectiva i sense exagerar les seves propietats i funcions. 

(Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries. Guia per a la 

publicitat de medicaments d’ús humà. 2016, pàg 8). 

La tercera fase està relacionada amb la distribució del medicament. Aquesta fase no és 

gaire complexa, i és que consisteix en què les empreses farmacèutiques, un cop tenen 

els vistiplau de les agències reguladores, poden distribuir els seus productes, essent les 

farmàcies el seu punt de destinació, per al seva venda posterior. 

La quarta fase consisteix en la prescripció, determinada per la relació metge/pacient. La 

prescripció és deliberada pel professional de la salut i en un sentit molt general, és el 

reflex resumit de les seves actituds i expectatives en relació amb el curs de la malaltia i 

amb el paper que els medicaments poden tenir durant el període de tractament. Aquest 

reflex de les actituds desemboca en el lliurament d’una recepta per al pacient (Arnau i 

Laporte, pàg 49). 

A la prescripció mèdica es reflecteixen els fàrmacs disponibles, la informació que ha 

estat disseminada sobre ells (que ha arribat a el metge i que ell ha interpretat) 

diagnòstics, possibles patologies així com les condicions: El temps, els mitjans 

prevalents... Mentre s’ha desenvolupat l’atenció mèdica. (Arnau i Laporte, pàg 49). 

La cinquena fase, consisteix en la dispensació. Amb la recepta mèdica i l’ordre de 

dispensació, el farmacèutic estarà autoritzat per entregar el medicament en qüestió al 

pacient que així ho sol·liciti. Per garantir la qualitat i la seguretat de l’activitat del sector 
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farmacèutic, aquests es sotmetran a tallers de formació i sessions de pràctiques 

periòdiques. 

La sisena i última fase, consisteix en el ús i els efectes dels medicaments per part del 

pacient. Aquí tenim la última etapa de la ‘’Cadena del Medicament’’, on ja s’ha 

dissenyat, fabricat, aprovat i distribuït un medicament. Aquest és el producte final, de 

tot un seguit de fases llargues, complexes i costoses. 

Cal emmarcar la importància d’exercir la transparència dins la cadena del medicament 

ja que tothom ha participat en aquesta durant algun moment de la seva vida (encara 

que sigui com a usuari) i estan finançats per tots els contribuents, que som els ciutadans; 

per tant, tenim el dret a disposar d’informació de qualitat sobre quin és el preu real 

d’aquests medicaments i la respectiva justificació del sector públic del perquè són 

positius per a la nostra salut, en cas de què no estigui correctament justificat, hem de 

investigar qui té interessos en què l’Administració no reti comptes amb la ciutadania 

respecte als medicaments.  

3. ANÀLISI EMPÍRIC 

3.1. ÉS ACCESSIBLE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS PREUS DELS MEDICAMENTS A 

CATALUNYA? 

Per a poder investigar de manera adequada sobre les qüestions i com ja hem comentat 

a l’apartat de la metodologia, es va realitzar una SAIP (Sol·licitud d’Accés a la Informació 

Pública). Aquesta SAIP formulada al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, que contenia dos requeriments, un d’aquests tractava sobre l’accessibilitat 

al llistat de preus dels medicaments finançats per la Generalitat de Catalunya. El 

requeriment íntegre que apareixia a la SAIP és a continuació: ‘’En primer lloc, voldria 

accedir al llistat de medicaments finançats per la Generalitat de Catalunya on hi 

aparegui el cost total de cadascun. A més a més, de cada medicament finançat, saber 

quina quantitat paga el consumidor directament i quina quantitat finança el sector 

públic’’. És a dir, volíem accedir a un llistat on aparegués el preu total que la Generalitat 

de Catalunya havia assumit per cada medicament. A més, també volíem dades sobre el 

copagament on aparegués desglossat quina quantitat assumeix el consumidor 

directament quan va a comprar el medicament a la farmàcia i quina quantitat és 
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assumida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a cadascun dels 

medicaments. 

La SAIP va ser formulada el dia 14 de Gener de 2020 al Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya i el dia 14 de Febrer ens van confirmar que l’acceptaven a 

tràmit. Finalment el dia 2 d’Abril vam rebre la resposta de l’administració, en el nostre 

cas, del Servei Català de la Salut, per mitjà del correu electrònic. (Veure Annex 1). 

Respecte al preu, el Servei Català de la Salut ens va afirmar que era l’Estat central qui el 

decidia, mitjançant la inclusió del medicament en qüestió a la Cartera Bàsica de Serveis 

i Farmàcia del Sistema Nacional de Salut. L’organització encarregada de prendre aquesta 

decisió és la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments. 

El Servei Català de la Salut també ens va confirmar que són les Comunitats Autònomes 

(CCAA) les responsables de finançar els medicaments complint amb el pressupost, de 

gestionar els recursos existencials i de proveir dels sistemes i procediments necessaris 

perquè la seva utilització es faci d’acord amb els criteris generals d’ús racional del 

medicament.  

Fins aquí tot correcte, no obstant, ens comenten que, per tant, la informació sol·licitada 

sobre els medicaments inclosos en el finançament públic està disponible a la web del 

Servei Català de Salut, on es troba el Catàleg de la Prestació Farmacèutica (CPF), el qual 

inclou les dades d’identificació del medicament, la seva composició i les seves dades 

econòmiques (preu de venda al públic i preu de referència) dels medicaments que es 

dispensen a les oficines de farmàcia catalanes, i aquí ve l’error, nosaltres no vam 

demanar informació respecte al preu de referència (preu màxim pel qual es pot adquirir 

el medicament) sinó el preu de mercat (preu que el Servei Català de Salut assumeix per 

cada unitat d’un determinat medicament). Tot i això, ens disposem a analitzar la 

informació que en van facilitar, per comprovar si de totes maneres, era accessible.  

Un cop havent entrat a l’adreça facilitada per consultar el llistat de preus dels 

medicaments finançats pel sector públic a Catalunya, podem observar la presentació 

representada a la imatge següent. 
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Imatge 1. Catàleg de productes farmacèutics. Secció de consulta interactiva. Servei Català de Salut. 

Quan entrem al portal, l’usuari apareix del portal anomenat: ‘’Catàleg de productes 

farmacèutics’’ amb data d’actualització del 15 de març de 2020. A aquest apartat se’ns 

indica que podem consultar tots els medicaments dispensables en oficina de farmàcia i 

els productes sanitaris del Sistema Nacional de Salut (SNS) que finança el CatSalut 

mitjançant les receptes mèdiques oficials.  

Al entrar, vam realitzar l’exercici de mesurar l’accessibilitat del portal que apareix a la 

imatge 1. Aquesta avaluació d’accessibilitat va ser automàtica, a través del programa 

TAW, desenvolupat per CTIC i validat pel Ministeri de Política Territorial y Funció pública 

del govern d’Espanya. (Manual d’accessibilitat). L’anàlisi es va realitzar amb els paràmetres 

d’un nivell d’accessibilitat AA i el resultat va ser que només es complien 47 del 78 criteris, 

fet que demostra que el portal no s’ajusta als criteris d’accessibilitat de nivell AA, als 

quals els organismes públics espanyols estan obligats a complir segons la normativa. 

(Veure Annex 2). Per tant, podem concloure que l’accessibilitat del portal no s’ajusta amb 

l’estipulat per la normativa establerta. (DGAC, 2019). 

Referint-nos al contingut del portal, la primera secció que apareix és la de consulta 

interactiva, destinada a la cerca d’un medicament  finançat pel sector públic. Aquesta 

secció, no serveix per a la nostra investigació, ja que està destinada la recerca 

d’informació sobre un medicament en concret, a partir de la inserció del codi 

corresponent. 
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No obstant, la secció que a priori si serviria per complir el nostre objectiu seria l’apartat 

anomenat: ‘’Descarrega el catàleg complet’’, que apareix a la part posterior d’aquest 

paràgraf. 

Imatge 2. Catàleg de productes farmacèutics. Secció per a la descàrrega del catàleg complet. Servei Català de Salut. 

És important remarcar el fet de què podem descarregar el catàleg a la bafarada de la 

dreta, amb el títol d’informació relacionada, però encara més important remarcar el 

format en el què una institució pública presenta les dades en format de text TXT, és a 

dir, és com si presentessin les dades a una llibreta. A aquest catàleg la informació que 

es presenta és quasi inintel·ligible, les files i les columnes no tenen cap títol, per tant, el 

ciutadà s’ha d’imaginar de què ens està parlant aquest llistat.  

Per tant, cal deixar clar, que se’ns presenta un llistat de medicaments en un format 

inaccessible com és el format TXT, on falten indicacions sobre què s’està tractant i 

encara més important, no apareix ni el preu de referència que segons el Servei Català 

de la Salut assegurava que es trobava. 

Per tant, podem afirmar què el format en què es presenten les dades sobre els preus de 

referència sobre els medicaments finançats a Catalunya no són accessibles, ja que no 

són comprensibles i el format no és l’adequat. A més, de què no hem pogut accedir als 

preus que la Generalitat sufraga per la compra de medicaments. Segons la pròpia 

Generalitat de Catalunya, la institució està compromesa a fer accessibles el seus webs 

de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, sobre accessibilitat dels llocs web i 
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aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Tot i que, adverteix que podrien 

existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a 

documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018. 

Respecte al requeriment que vam formular sobre el copagament, on es va demanar un 

llistat on aparegués un llistat amb tots els medicaments finançats per la Generalitat de 

Catalunya, també vam obtenir resposta pel Servei Català de la Salut a través de la SAIP. 

Aquesta ens mostra que pel què fa la copagament dels ciutadans, d’acord amb el què 

estableix el Reial Decret 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 

Sistema Nacional de Salut (SNS), es basa en el nivell de renda i en la condició de 

l’assegurat (actiu o pensionista), i es calcula sobre el preu de venda al públic dels 

medicaments que es dispensen a través de les oficines de farmàcia. Aquesta resposta 

deixa bastant clar, sobre quins criteris es regeix l’aplicació del copagament als 

medicaments corresponents. 

Tot i que apareixen els criteris sobre els què es basa el copagament, no ens mostren els 

nivells de mesura del coeficient de copagament que recau en el ciutadà. Per exemple, a 

un pensionista amb un renda anual de 10000 euros, quin percentatge del preu total 

haurà d’assumir pel medicament que vol adquirir? No se’ns han presentat els criteris 

pels quals una persona ha d’assumir un percentatge de copagament més alt que una 

altra, creiem que aquests criteris són interns al Servei Català de la Salut, però que se’ns 

haurien d’haver mostrat. 

Seguit de la resposta sobre el copagament dels medicaments a Catalunya, se’ns ofereix 

un enllaç, però que no se’ns explica que conté, és a dir, acaba la resposta per part de 

l’Administració i punt i seguit apareix l’enllaç que mencionem. Creiem, que és un lloc 

web on apareix la informació que se’ns ha proporcionat sobre el copagament, tot i que, 

com mostrem a la imatge 3, serà impossible accedir a l’enllaç, ja que està trencat. 
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Imatge 3. Web desconeguda relacionada amb el copagament. Servei Català de la Salut. 

Com l’enllaç està trencat, no podem accedir al contingut. Volem remarcar, la falta d’ 

informació corresponent sobre què contenia aquest enllaç, ja que no està especificat en 

la resposta per part de l’Administració.  

3.2. ÉS ACCESSIBLE LA INFORMACIÓ SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ÚS DELS 

MEDICAMENTS A CATALUNYA? 

Com hem comentat a l’inici de l’apartat anterior, vam realitzar una SAIP al Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta contenia dos requeriments 

d’informació, un d’ells ja l’hem conegut a l’apartat anterior que tractava sobre els preus 

dels medicaments finançats per la Generalitat de Catalunya. En aquest apartat 

investigarem l’accessibilitat a la justificació d’ús dels medicaments finançats per la 

Generalitat de Catalunya. Com és obvi, no podem demanar la justificació d’ús de tots els 

medicaments finançats a Catalunya, per això, utilitzarem un medicament en concret, 

que s’anomena Tecfidera, utilitzat per combatre la malaltia crònica coneguda com 

Esclerosi Múltiple. Com he comentat a la introducció, la selecció d’aquest medicament 

no ha estat pas aleatòria, si no que darrera hi ha una motivació personal, què es la meva 

mare, malalta crònica d’aquesta malaltia, encara que amb aquesta investigació, podrem 

ajudar a moltes famílies que tinguin les mateixes motivacions que nosaltres. 
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A l’hora de demanar la informació a l’Administració, el nostre requeriment deia així: 

‘’Voldria saber quines són les raons concretes, objectives i puntuals per les que el 

medicament ''Tecfidera'' (120, 240mg) ha estat aprovat per a combatre la malaltia 

coneguda com a Esclerosi Múltiple’’. 

És a dir, volíem conèixer els criteris pels quals aquest medicament havia estat aprovat 

per entrar al mercat. La resposta del Servei Català de la Salut va començar afirmant que 

cal una autorització per a poder comercialitzar un medicament, dins l’àmbit de l’Estat 

Espanyol, ja fos per l’Agència Europea del Medicament (EMA) o de l’Agència Española 

de Medicaments y Productes Sanitaris (AEMPS). El Servei Català de la Salut també va 

enunciar que l’autorització de comercialització (aprovació) es concedeix en base a 

criteris científics sobre la qualitat, l’eficàcia i la seguretat del medicament. Aquests tres 

criteris permeten avaluar la relació entre els beneficis i els riscs del medicament (Veure 

annex 1). 

Respecte al medicament Tecfidera, el Servei Català de la Salut afirma que aquest 

medicament va ser aprovat per la EMA, e inclòs a la cartera bàsica de serveis i farmàcia 

del Sistema Nacional de Salut (SNS). Posteriorment va ser avaluat pel Programa 

d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF) l’any 2015. Per últim se’ns facilita un enllaç 

on se’ns diu que podrem trobar l’informe tècnic, el dictamen amb el criteris clínics 

recomanats i les variables que cal enregistrar específicament per fer un seguiment de la 

seva utilització i l’avaluació dels seus resultats en salut, el nom tècnic que apareix del 

medicament Tecfidera és: Dimetil Fumarat. 

Abans d’accedir a l’informe, vam avaluar l’accessibilitat del portal de manera automàtica 

amb l’aplicació TAW. Els resultats mostren que es compleixen 58 dels 78 criteris 

d’accessibilitat per tant, aquest portal si que compleix la normativa d’accessibilitat, ja 

que el portal s’ajusta al nivell AA d’accessibilitat tal i com obliga la normativa vigent. 

(Veure Annex 3). 
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Imatge 4. Dimetil Fumarat (Esclerosi Múltiple). Servei Català de la Salut. Part superior. 

 

 

Imatge 5. Dimetil Fumarat (Esclerosi Múltiple). Servei Català de la Salut. Part inferior. 

Per a la nostra investigació, de tots els informes que hi ha al portal, el que era rellevant 

és l’informe tècnic elaborat per la CAMH (Consell Assessor de la Medicació Hospitalària), 

òrgan encarregat de realitzar les avaluacions tècniques dels medicaments hospitalaris, 

que integren com ens ha indicat el Servei Català de la Salut a la seva resposta, els criteris 

d’eficàcia, seguretat i eficiència en el cost. Aquest òrgan també té altres funcions però 
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que s’escapen de l’objectiu de la nostra investigació, i per tant, no em centraré més en 

descriure aquest òrgan. 

Respecte a l’eficàcia, l’informe presenta les dades d’eficàcia del dimetil fumarat i altres 

medicaments aprovats pel Servei Català de la Salut per a combatre la malaltia. He recollit 

les dades d’aquests estudis i he elaborat una taula que resumeix l’impacte d’aquests 

estudis. A les files hi ha representat el nom del estudi i el medicament que es testa, en 

aquest cas el Dimetil Fumarat és representat com a DMF; les columnes indiquen la taxa 

anualitzada de brotades de la malaltia que pateixen els pacients uns 2 anys després de 

l’inici del estudi, a l’esquerra sense tractament o amb una petita dosi (placebo) i la dreta 

amb la quantitat requerida del medicament en qüestió. 

 

Taula 1. Eficàcia dels medicaments aprovats per combatre l’EM a Catalunya segons estudis. Elaboració pròpia. 

Com es pot observar a la taula 1, en qüestió d’eficàcia el Dimetil Fumarat és el 

medicament més eficaç per combatre la malaltia, hem pogut comprovar-ho gràcies a 

que les dades han estat accessibles a l’informe presentat. Cal destacar, que l’estudi 

ADVANCE encara es troba en procés, tot i així, s’han presentat dades referencials sobre 

aquest. 

També s’han presentat dades de manera separada sobre altres medicaments aprovats 

per a combatre la malaltia, però que són menys eficaços i no han estat tinguts en 

compte. Com es presenta a la taula número 2, amb els mateixos criteris que a la Taula 1 

però sense categoria de placebo. 

 

Taula 2. Eficàcia dels medicaments aprovats per combatre l’EM a Catalunya segons estudis. Elaboració pròpia. 
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Per tant, les dades per a poder debatre quin medicament és més eficaç són totalment 

accessibles, el format PDF també és completament accessible, a més es presenten els 

estudis que confirmen l’eficàcia dels medicaments en major o menor mesura, fet que 

permet als experts debatre sobre eficàcia en termes de I+D. Però encara és més rellevant 

per a la nostra investigació és descobrir que la ciutadania té les dades contrastades 

sobre quins medicaments són eficaços per combatre la malaltia i quins no. 

Canviant de criteri, l’informe també tracta sobre l’àmbit de la seguretat en els 

medicaments. En aquest apartat, es presenten les reaccions adverses que es poden 

desenvolupar si es consumeix el medicament. Els efectes es classifiquen entre si són 

freqüents (<10% casos) o molt freqüents (>10% casos). En aquest apartat només es 

presenten dades sobre els medicaments més eficaços per a combatre la malaltia, entre 

ells el Dimetil Fumarat. Però obrint mires, imaginem que el DMF no hagués estat el més 

efectiu per a combatre la malaltia, sinó el contrari. Seguint aquest criteri, no hauríem 

obtingut dades sobre la seguretat del DMF.  

Per tant, les dades són parcialment accessibles, ja que no tenim dades sobre seguretat 

dels medicaments menys efectius per a combatre la malaltia, fet que no permet que la 

ciutadania pugui observar les dades sobre seguretat de tots els medicaments aprovats 

per a combatre la malaltia, ni que hi hagi un debat complet sobre la matèria en termes 

de I+D per part dels experts. 

Ja per últim , relatiu a la justificació de l’ús del TMF, tenim l’apartat d’àrea econòmica, 

on es representa el preu per unitat, el preu anual i el preu incremental de tots els 

medicaments aprovats a Catalunya per a combatre l’Esclerosi Múltiple, tot aquests 

elements són visibles a la Taula 3. 

 

Taula 3.  Cost tractament. Cos incremental. Àrea econòmica. Elaboració pròpia. 
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Tot i que, en termes reals de debat, aquestes dades no serveixen per justificar l’ús de 

cap medicament, ja que les dades sobre el preu dels tractaments que es presenta no 

tenen en compte els costos indirectes relacionats amb el tractament i la patologia. Per 

tant, encara que les dades siguin accessibles, no són comparables entre elles en termes 

de costos reals. 

3.3. A QUINS MOTIUS ES DEU LA FALTA D’UNA INFORMACIÓ ACCESSIBLE PER PART DE 

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA? QUINES CONSEQUÈNCIES TÉ?  

Un cop hem vist que la informació tractada no s’ajusta als criteris d’accessibilitat, 

investigarem sobre les causes d’aquest fenomen. Per fer-ho comptarem amb el 

coneixement i l’opinió de dos experts en la matèria: L’entrevistat 1 (Tècnic jurídic al 

Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana) i l’entrevistada 2 (periodista científica).  

Cal destacar, que el nostre cas d’investigació es basa en la nostra Comunitat Autònoma, 

que és Catalunya, no obstant, els experts han tractat casos tan a nivell ministerial com a 

nivell autonòmic. Per tant, abans de començar de començar a comparar els nostres 

casos, crèiem que era necessari assabentar-nos, si la falta de transparència sobre els 

preus i la justificació d’ús dels medicaments era una pràctica estesa a altres 

Administracions de l’Estat, ja fos el Ministeri de Sanitat o els Departaments de Salut 

d’altres comunitats. L’entrevistat 1 ens va aclarir: 

És una pràctica generalitzada, perquè la nostra Llei de Transparència és recent, és de l'any 2013, i fins ara 

tant les lleis autonòmiques, com sobretot la llei estatal reguladora del medicament, contenen un precepte 

en el qual es recull una ''clàusula de confidencialitat’’ de la informació que les empreses farmacèutiques 

faciliten a l'Administració autonòmica. 

Respecte a la llei de transparència, ja coneixíem el cas català amb la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, que efectivament com 

l’entrevistat relata, el fenomen de la legislació sobre transparència és molt recent en el 

seu conjunt a tot Espanya. 

Igualment, creiem que és important aprofundir encara més en el concepte de 

‘’confidencialitat’’ presentat per l’entrevistat 1. Per tant, vam formular una pregunta 

sobre quin era l’interès que tenien les empreses farmacèutiques respecte a la falta 
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d’accés a la informació sobre els preus dels medicaments, a la que va respondre 

l’entrevistada 2: 

En diverses ocasions la indústria s'ha pronunciat a favor que s'ocultin els preus unitaris argumentant que 

així aconsegueixen que els països més pobres paguin menys. No obstant això, hem pogut comprovar en 

els casos analitzats que aquest mantra no sempre es compleix. 

Per tal de poder contrastar aquest fet, l’entrevistada 2 ens va facilitar un article 

periodístic, en el què s’informava sobre els preus dels medicaments per a lluitar contra 

l’Hepatitis C (Sovaldi i Harvoni). En aquest article, les dades confirmen el què 

l’entrevistada afirmava, es presenten casos en què els països amb menys recursos 

econòmics paguen més o la mateixa quantitat que països més desenvolupats 

econòmicament. Mostrem aquestes dades als gràfics que exposem a continuació. 

 

Gràfic 1. Preus que paguen els governs pel tractament bàsic de Sovaldi. Belmonte, 2017. 

 

Gràfic 2. Preus que paguen els governs pel tractament bàsic d’Harvoni. Belmonte, 2017. 
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En el nostre cas d’estudi, hem pogut accedir a un informe tècnic elaborat per la CAMH 

on es justifica perquè el medicament Tecfidera és adient per a combatre l’esclerosi 

múltiple, seguint criteris com l’eficiència, la seguretat i el cost. No obstant, l’entrevistat 

1 no va tenir la mateixa sort al seu cas d’estudi, on va rebre informació sobre el preu 

però sense la motivació de l’aplicació del tractament. Per tal vam creure adient 

qüestionar amb ell, quins efectes té per al ciutadà, que es preguin decisions respecte als 

medicament indegudament justificades, l’entrevistat 1 va afirmar: 

La transparència no es basa només en facilitar informació, sinó també en explicar-la. Perquè una decisió 

es trobi degudament justificada i sigui transparent, s'ha de mostrar el procés de presa de decisions que 

he fet que finalment s'opti per una opció i no una altra. En el cas de poder conèixer aquest procés, el 

ciutadà podrà cercar les eines per qüestionar si la decisió ha estat encertada. El fet de què no es justifiqui 

degudament l'ús d'un medicament, pot fer que un ciutadà pugui arribar a prendre una decisió errònia i 

contraproduent per a la seva salut. Com a exemple d'aquest tipus de successos estem vivint un de molt 

prop, aquest està relacionat amb les fases de desescalada per la pandèmia de COVID-19 a Espanya, on els 

ciutadans aclamen informes tècnics al Ministeri de Sanitat per a què mostrin segons quins criteris uns 

territoris avancen de fase i altres no . La ciutadania es troba en una situació en què li falta informació i no 

pot verificar si les decisions preses són les correctes per a la seva salut. 

Creiem que un cop coneguda l’opinió dels experts sobre la matèria, cal finalitzar 

l’apartat remarcant la importància de la transparència en l’àmbit sanitari en general, ja 

que afavoreix el bé comú i el benestar dels ciutadans, que d’una manera o altre, sempre 

es veuran implicats dins el que és la cadena del medicament. L’entrevistada 2 conclou: 

Crec que la transparència i l'accés a la informació pública, en línia amb el que assenyala el preàmbul de la 

Llei de Transparència, ajuda a fiscalitzar l'actuació dels poders públics, saber com es prenen les decisions 

i com es gestionen els fons públics. La Constitució Espanyola assenyala en el seu article 105 b) el dret dels 

ciutadans a accedir a la informació pública i crec que, en matèria sanitària, aquesta vigilància del que és 

públic és fonamental en una àrea tan sensible com la protecció de la salut. 

4. CONCLUSIONS 

Arribats a aquest punt, m’agradaria exposar quins han estat els resultats de la nostra 

investigació. Abans d’exposar els resultats relacionats als nostres objectius, ens 

agradaria recalcar que considerem que hem realitzat una investigació molt innovadora 

i que per desgràcia, el camp de la transparència envers els medicament no s’ha estudiat 
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amb gran extensió a dia d’avui, però és per això, que creiem que aquesta investigació, 

serà d’ajuda per a les persones amb les nostres mateixes inquietuds. 

Deixant de banda, els nostres sentiments passem ara a detallar quins resultats hem 

obtingut per a cada objectiu a investigar. 

En primer lloc, respecte als preus dels medicaments, el Servei Català de la Salut ens va 

facilitar una adreça web que no complia amb els paràmetres d’accessibilitat de nivell 

AA, complint-se tan sols 47 dels 78 paràmetres establerts, quan com a mínim s’haurien 

de complir 48 d’aquests. A banda d’això, també volem deixar clar que el llistat presentat 

a aquest portal on apareixerien els preus de referència (quan vam demanar preus de 

mercat) es presentava en un format de text lliure (TXT) que impossibilitava una correcta 

comprensió del contingut. És a dir, se’ns va facilitar una informació que no havíem 

sol·licitat i a més, inaccessible completament. Deduïm que les dades sobre els preus de 

mercat que la Generalitat de Catalunya assumeix pels medicaments no és accessible per 

a la ciutadania, ja que no se’ns ha facilitat cap enllaç sobre la qüestió. 

Respecte al copagament, el Servei Català de la Salut ens va informar a la mateixa 

resposta de la SAIP, on explicava que el copagament per part dels ciutadans es basava 

merament en el nivell de renda i la condició de l’assegurat (actiu o pensionista). 

En segon lloc, respecte al cas del medicament Tecfidera, on vam demanar al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les raons objectives, concretes i 

puntuals per les quals aquest medicament havia estat aprovat per a la seva 

comercialització. El Servei Català de la Salut ens va facilitar una adreça web que aquest 

cop si complia amb els requisits d’accessibilitat de nivell AA, complint 58 dels 78 criteris.  

Aquest portal contenia un informe tècnic elaborat per la CAMH, contra tot pronòstic, 

quan esperàvem un informe tècnic de l’EMA o l’AEMPS, que són els únics òrgans 

autoritzats a Espanya per a registrar un medicament. Aquest informe tècnic, recolzat 

per diversos estudis clínics, aportava els motius tècnics pells quals el Servei Català de la 

Salut, finançava uns medicaments i no altres per raons d’eficiència, seguretat i cost, 

encara que tots estiguessin aprovats per a la seva comercialització. És a dir, no vam rebre 

la informació requerida, ja que vam sol·licitar un informe tècnic que detallés perquè 
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aquest medicament havia estat aprovat per a la seva comercialització, no pas un informe 

que ens detallés perquè alguns medicaments aprovats si es financen i altres no.  

Tot i això, aquest informe si ens ha servit per a poder comprovar que aquest 

medicament és veritablement efectiu per a lluitar contra la Esclerosi Múltiple, ja que la 

informació i les dades que aquest contenia es trobaven correctament detallades i amb 

una presentació molt correcta, per tant, ha estat accessible.  

Per últim, respecte als impediments a l’hora d’obtenir informació accessible per part de 

l’Administració sobre els preus i la justificació d’ús dels medicaments, hem pogut 

conversar amb experts que ens han detallat quins són els motius. D’una banda, pel que 

fa als preus, existeix el terme de la confidencialitat de l’Administració, que cedeix davant 

els interessos econòmics de les empreses farmacèutiques, mentre que aquestes 

al·leguen que és així per tal què els països amb menys recursos econòmics no hagin de 

pagar el mateix que els països amb més capacitats, tot i que, com hem vist aquesta raó 

no és legítima, ja que hem vist que no sempre és així, per il·lustrar aquest fet, hem 

utilitzat un cas amb medicaments per a combatre l’Hepatitis C.  

D’una altra banda, pel que fa a la justificació d’ús dels medicaments per part de 

l’Administració, hem descobert els efectes adversos que té per a la ciutadania el fet de 

què no es mostri els procés pel qual s’ha arribat a determinar un resultat, què és primer 

de tot, tenir una societat desinformada amb una nul·la capacitat de contrastar les 

decisions preses per l’Administració que mantenim tots; i en segon lloc, que aquesta 

desinformació de la societat por arribar a fer que la societat prengui decisions 

equivocades respecte als medicaments que prendrà, amb la possibilitat de què sigui 

nociu per a la seva salut.  
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5. ANNEXOS 

ANNEX 1. RESPOSTA A LA SOLICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA PER PART 

DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Un medicament és el producte fruit d'un procés d'investigació i desenvolupament llarg, 

complex i costós. Les fases de la investigació amb medicaments abasten la investigació 

bàsica, els assajos preclínics i els assajos clínics en humans.  

Després de la fase d’investigació i desenvolupament, l’empresa farmacèutica responsable ha 

de sol·licitar, a les agències reguladores competents, l’autorització necessària per a la 

comercialització del medicament. Cap medicament es pot comercialitzar a Espanya sense 

l’autorització prèvia de la Agencia Europea del Medicament (EMA) o de la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). L’autorització de comercialització es 

concedeix en base a criteris científics sobre la qualitat, l’eficàcia i la seguretat del 

medicament. Aquests tres criteris permeten avaluar la relació entre els beneficis i els riscs 

del medicament.  

Posteriorment, l’Estat en decideix el preu i reemborsament mitjançant la inclusió a la Cartera 

Básica de Servicios y Farmàcia del Sistema Nacional de Salud. L’organisme encarregat de 

prendre aquestes decisions és la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, i les 

seves decisions són d’aplicació en la totalitat del territori espanyol.  

Pel que fa al copagament dels ciutadans, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 

16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut, es 

basa en el nivell de renda i en la condició de l’assegurat (actiu o pensionista), i es calcula sobre 

el preu de venda al públic dels medicaments que es dispensen a les oficines de farmàcia. Pels 

medicaments que es dispensen als serveis de farmàcia dels hospitals no hi ha copagament 

per part de la ciutadania. https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio- 

farmaceutica/medicaments-altres-productes/financament-public-medicaments/  

Les Comunitats Autònomes (CCAA) són responsables del finançar els medicaments complint 

amb el pressupost, de gestionar els recursos assistencials i de proveir dels sistemes i 
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procediments necessaris perquè la seva utilització es faci d’acord amb els criteris generals 

d’ús racional del medicament.  

A Catalunya, la informació sol·licitada sobre els medicaments inclosos en el finançament 

públic esta disponible a la web del Servei Català de la Salut, en el següent 

enllaç:https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registresn 

catalegs/catalegs/productes-farmaceutics, on es troba el Catàleg de la Prestació 

Farmacèutica (CPF) el qual inclou les dades d’identificació del medicament, composició i 

dades econòmiques (preu de venda al públic, preu de referència), del medicaments que es 

dispensen a les oficines de farmàcia.  

Per als medicaments de dispensació ambulatòria als serveis de farmàcia dels hospitals, el 

SISCAT preveu que siguin les entitats proveïdores les encarregades de gestionar les compres 

dels medicaments a través dels seus òrgans de contractació i en base a la Llei 9/2017 de 

Contractes del Sector Públic. Tots els resultats de les adjudicacions de les licitacions de 

medicaments es poden consultar a través del portal de Contractació publica: 

https://contractaciopublica.gencat.cat  

Pel que fa al medicament Tecdifera, autoritzat per la EMA i inclòs a la cartera bàsica de 

serveis i farmàcia del Sistema Nacional de Salut, va ser avaluat pel PHF l’any 2015. A l’enllaç 

https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/articles/dimetil-fumarat#bloc4, trobareu l’informe 

tècnic, el dictamen amb el criteris clínics recomanats i les variables que cal enregistrar 

específicament per fer un seguiment de la seva utilització i l’avaluació dels seus resultats en 

salut.  
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ANNEX 2. RESULTAT AVALUACIÓ AUTOMÀTICA A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ TAW AL PORTAL 

‘’CATÀLEG DE PRODUCTES FARMACÈUTICS’’ DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

 

Imatge 1. 

 

Imatge 2. 
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Imatge 3. 

 

Imatge 4. 
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ANNEX 3. RESULTAT AVALUACIÓ AUTOMÀTICA A TRAVÉS DE L’APLICACIÓ TAW AL PORTAL 

SOBRE EL DIMETIL FUMARAT DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT. 

 

Imatge 1. 

 

Imatge 2. 
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Imatge 3. 

 

Imatge 4. 
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Imatge 5. 

 

Imatge 6. 

 

Imatge 7. 
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ANNEX 4. PREGUNTES DE LES ENTREVISTES. 

Preguntes a l’entrevistat número 1: 

1. Creu que la manca de transparència sobre el preu dels medicaments és una pràctica 

estesa en l'Administració General de l'Estat (Govern central, CCAA)? 

2. Respecte a les comunitats autònomes, creu que hi ha diferències pel que fa a el nivell de 

transparència en matèria sanitària o sobre medicaments? 

3. L'afirmació per part de Ministeri de Sanitat en la Resolució de Consell de Transparència i 

Bon Govern (CTBG) de data 2019.04.30 que mostrar el preu dels medicaments pot resultar 

lesiu per a l'interès públic a què creu vostè que es deu? Que interessos hi ha darrera del 

concepte que utilitzen de '' confidencialitat ''? 

4. Pel que fa a la justificació de l'ús dels medicaments, al meu experiment el resultat va ser 

positiu, en el seu ens mostra que no. Centrant-nos en el seu cas, que elements creu que van 

influir en la incorrecta justificació d'ús que van obtenir per part del Ministeri? 

5. Creu que fer pública la informació sobre preu i justificació d'ús dels medicaments pot 

ajudar els ciutadans a prendre millors decisions o a canviar de decisió? 

Preguntes a l’entrevistada número 2: 

1. Quan ens parlen de preu de referència, s'estan referint a el preu total unitari que assumeix 

la CCAA pel medicament en qüestió? Si no és així, a què es refereix? Té algun indici que 

l'acord de confidencialitat també s'estigui aplicant en la comunitat de Catalunya? 

2. Un cop analitzats el cas basc (per la seva banda) i el català (pel meu), podria vostè afirmar-

nos si aquesta manca de transparència sobre els preus dels medicaments s'estén per la resta 

de CCAA? 

Pel que fa als acords de confidencialitat que vostè presenta de la CCAA d'Euskadi amb 

l'empresa Novartis li pregunto: 
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3. Fins a quin punt considera que algunes empreses farmacèutiques tenen interessos per 

influir en què la ciutadania no tingui accés als preus unitaris dels medicaments que venen a 

el sector públic? 

Finalment i a manera de reflexió: 

4. Quin paper creu vostè que té la ciutadania sobre la implicació de les institucions públiques 

perquè millorin el seu nivell de transparència? Què ens consells ens dóna vostè perquè 

puguem aconseguir aquesta finalitat ? 
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