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RESUM EXECUTIU 

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: 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, podent definir-la 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). En el nostre cas, 

avaluarem la transparència, segons un dels seus criteris què és l’accessibilitat, utilitzant 

els preus i la justificació d’ús dels medicaments com a subjecte d’estudi. 

 

Aquesta investigació parteix de tres objectius principals: 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. En aquest cas, investigarem sobre un medicament en concret, conegut 

com Tecfidera; i per últim, 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. 

 

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 
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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 que contenen 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. 

 

Respecte als preus dels medicaments, el Servei Català de la Salut ens va facilitar un enllaç 

a la resposta de la SAIP on teòricament apareixien els preus de referència i de venda al 

públic dels medicaments finançats per la Generalitat de Catalunya, quan vam demanar 

els preus de mercat, és a dir, el preu que el Servei Català de la Salut assumia per la 

compra dels medicaments. Igualment, vam decidir analitzar l’accessibilitat de les dades 

facilitades. D’una banda, el portal on es presentaven les dades sobre els preus no era 

accessible ja que tan sols es complien 47 dels 78 criteris d’accessibilitat, quan mínim 

s’haurien de complir 48 criteris segons la legislació vigent. D’una altra banda, les dades 

sobre els preus de referència i venda al públic es podien descarregar a un arxiu que es 

trobava al portal, no obstant, aquest catàleg es va presentar en format de text lliure 

(TXT), un format no accessible i que dificulta el processament i comprensió posterior de 

les dades. 

 

Pel que fa al cas d’estudi 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, complint 58 dels 78 criteris. No obstant, aquest portal contenia 

un informe tècnic, elaborat per la CAMH (quan els únics òrgans encarregats per aprovar 

els medicaments son l’AEMPS o l’EMA) on van aparèixer els motius tècnics pels quals el 

Servei Català de la Salut, finançava uns medicaments i no altres per raons d’eficiència, 

seguretat i cost. El format on es van presentar les dades va ser accessible (PDF) i també 
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la informació que era concisa i clara, permetent-nos analitzar-la, encara que tampoc era 

la informació que en un primer moment vam sol·licitar.  

 

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, els experts ens 

van revelar que pel què fa als preus, existeix el terme de la confidencialitat de 

l’Administració, que cedeix davant els interessos econòmics de les empreses 

farmacèutiques, que al·leguen que és així per tal de què els països amb menys recursos 

econòmics no hagin de pagar el mateix que els països amb més capacitats, tot i que, com 

hem pogut comprovar a la nostra investigació, no sempre és així. Respecte a la 

justificació d’ús dels medicaments per part de l’Administració, els experts ens han 

advertit sobre 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 pot arribar a fer que la societat prengui decisions equivocades respecte als 

medicaments, amb la possibilitat de què sigui nociu per a la seva salut. 
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