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INTRODUCCIÓ
La corrupció sempre ha estat el major problema per a
una part significativa de la població (17,3%), al igual
que la sanitat (15,4%). (Baròmetre CIS, 2020: 6).

El concepte de transparència és rellevant ja que va ser
creat per contrarestar la corrupció institucional.

Podríem definir la 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 et al, 2013: 34).

CONCLUSIONS

PREUS

L’accessibilitat del portal no
complia amb els criteris legals
establerts.

El llistat de preus facilitat pel
Sistema Nacional de Salut era
totalment inaccessible ja que el
format de text era lliure (TXT). El
text estava desordenat i la
informació no era ni clara ni
concisa.

JUSTIFICACIÓ

L’accessibilitat del portal complia
amb els criteris legals establerts.

L’informe tècnic de la CAMH
mostrat pel Sistema Nacional de
Salut es va presentar en un
format accessible, a més de
contenir informació clara, precisa
i contrastada sobre els motius
pels què es finança el
medicament ‘’Tecfidera’’.

CAUSES I EFECTES 

Els experts expliquen què la
opacitat dels preus es deu a la
confidencialitat de l’Administració
que cedeix davant els interessos
econòmics de les empreses
farmacèutiques.

La falta d’una justificació d’ús
correcte dels medicaments pot
tenir efectes nocius per la nostra
salut.
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OBJECTIUS
1. Reconèixer el nivell d’accessibilitat als preus de
mercat dels medicaments finançats per la Generalitat de
Catalunya.

2. Comprovar si el sector públic facilita informació
accessible respecte la justificació i els criteris empleats a
l’hora de finançar els medicaments.

3. Investigar sobre les causes que impedeixen obtenir
una informació accessible sobre la matèria.

METODOLOGIA
1. Revisió bibliogràfica de publicacions acadèmiques envers la transparència o el medicament.

2. Quasi experiment a través d’una SAIP (Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública) on requerirem al
Departament de Salut informació sobre els preus dels medicaments finançats per la Generalitat i la justificació
adequada d’ús, utilitzant el medicament ‘’Tecfidera’’ com a cas concret.

3. Programa d’avaluació d’accessibilitat (TAW), que serà utilitzat per avaluar la transparència dels portals que
continguin la informació proporcionada per l’Administració.

4. Entrevistes personals amb experts sobre la transparència dels medicaments, a qui preguntarem sobre les
causes i efectes de la falta de transparència envers el preu i la justificació d’ús dels medicaments.


