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Preàmbul
L'envelliment de la població, produït per l'augment de l'esperança de vida i els baixos
índexs de natalitat, acompanyat d'una major incidència i prevalença de les malalties
cròniques junt amb els canvis socials i les desigualtats en salut identificades, són els
factors que justifiquen la necessitat de la transformació de les polítiques sanitàries i
socials. Esta transformació ha d'obeir a satisfer l'atenció integral i holística dels sectors
de la població que ho requerixen.
El repte que es presenta per a fer realitat esta transformació és la coordinació
sociosanitària, sent prioritat abordar-la en els centres sociosanitaris, considerant com a
tals aquells centres d'assistència social que presten assistència sanitària específica a
sectors de la població com ara persones majors i qualssevol altres les condicions de
salut dels quals, que requerisquen a més de les atencions socials que se'ls presta en
el centre, determinada Assistència sanitària.
L'evolució dels centres sociosanitaris cap a l'atenció de persones amb necessitats
creixents de cures sanitàries fa necessària la integració de les cures en el sistema de
salut a fi de millorar la continuïtat assistencial i una utilització dels recursos més
adequada i eficient. En esta s'emmarca la prestació farmacèutica.
La prestació farmacèutica en l'àmbit sociosanitari ha tingut el seu desplegament
normatiu autonòmic i els seus deveniren en el seu compliment. L'Acord de 16 de maig
de 1995 del Consell en matèria sociosanitària establia que l'assistència farmacèutica
en els centres sociosanitaris es realitzarà a través de servicis de farmàcia propis,
servicis de farmàcia de referència o a través de recepta oficial. La formalització
legislativa esdevé en la Llei 5/1997 de la Generalitat per la qual es regula el Sistema
de Servicis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana on en l'article 34.4 establix
que l'atenció farmacèutica en els centres sociosanitaris es durà a terme a través dels
servicis de farmàcia i els depòsits de medicaments.
La Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant Llei d'ordenació farmacèutica), en el seu capítol
II, secció segona, establia en la seua inicial publicació, i en concret en els articles 48 i
49, que els centres sociosanitaris estaven obligats a establir servicis de farmàcia o
depòsits de medicaments en els casos i termes que es definiren reglamentàriament a
proposta de les conselleries competents en la matèria, en funció de la capacitat de
l'establiment i del tipus d'atenció mèdica o farmacològica que requerisca la població
atesa, i en tot cas, s'establirien obligatòriament en aquells que disposen de com a
mínim 100 llits. Així mateixa s'establia que si no disposaven de 100 llits o més, els
centres sociosanitaris podran establir servicis de farmàcia o depòsits de medicaments
sempre que disposen de servicis hospitalaris o servicis mèdics autoritzats. En el cas
d'establir depòsits de medicaments estos haurien d'estar vinculats a una oficina de
farmàcia establida en la mateixa zona farmacèutica o si es tracten de centres públics,
estarien vinculats a un servici de farmàcia d'un altre centre preferentment del mateix
sector sanitari. Així mateix, s'establia que els centres sociosanitaris tindrien la
consideració de centres hospitalaris.
En la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
s’estableix que l'atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinats a
persones malaltes, generalment cròniques, que per les seues especials
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característiques poden beneficiar-se de l'actuació simultània i sinèrgica dels servicis
sanitaris i socials per a augmentar la seua autonomia, pal·liar les seues limitacions o
patiments i facilitar la seua reinserció social i estableix que en l'àmbit sanitari, l'atenció
sociosanitària es durà a terme en els nivells d'atenció que cada Comunitat Autònoma
determini.
La Llei d'ordenació farmacèutica des de la seua publicació ha patit dotze modificacions
autonòmiques, de les quals cinc afecten la prestació farmacèutica sociosanitària.
La primera modificació es va produir en la LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la
Generalitat Valenciana en la qual les modificacions més significatives residien en la
introducció de les farmacioles sociosanitàries i de la seua vinculació a una oficina de
farmàcia, com anteriorment feia amb els depòsits dels centres sociosanitaris de
titularitat privada. Aixina mateixa establia que en el cas que no existirà una oficina de
farmàcia per a realitzar este servici, el depòsit de medicaments es podria vincular a un
servici de farmàcia de centre sociosanitari, servici de farmàcia hospitalari o penitenciari
establert en la seua àrea de salut.
La segona modificació es va produir en LLEI 1/2008, de 17 d'abril, de la Generalitat, de
Garanties de Subministrament de Medicaments. En esta s'establia amb una més
precisió la vinculació dels depòsits o farmacioles de medicaments. En concreta
s'establia que els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris de caràcter
privat estarien vinculats a una oficina de farmàcia i, de tractar-se de centres
sociosanitaris de caràcter públic, a un servici de farmàcia d'un altre centre,
preferentment del mateix sector sanitari. En cas d'establir-se farmacioles
sociosanitàries, estos estarien vinculats a una oficina de farmàcia indicant-se els
requeriments per a la vinculació en la diferent casuística que es poguera generar. Així
mateix modificava les funcions definint amb més precisió aquelles que han de complir
les oficines de farmàcia i s’estableix que la prescripció de medicaments en els centres
sociosanitaris s'integrarà amb els dispositius de prescripció assistida de l'Agència
Valenciana de Salut.
La tercera modificació es produïx en la LLEI 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. En el
seu capítol X modifica la Llei 6/1998, i estableix el sistema per a la vinculació de les i
els farmacèutics als depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris privats, com
a instrument per a evitar el consum innecessari o incorrecte de medicaments, que
poguera perjudicar greument la salut de les persones a la Comunitat Valenciana. La
modificació, com s'indica en el preàmbul de la normativa referenciada, es realitza per a
evitar els riscos que comporten la utilització innecessària de medicaments per a la
salut i l'equilibri financer de la prestació farmacèutica. Així mateix establix que la
prescripció de medicaments en els servicis de farmàcia i depòsits de medicaments
dels centres sociosanitaris es realitzarà per orde mèdica i en les farmacioles dels
centres sociosanitaris privats a través de recepta mèdica, estant integrades ambdós
modalitats en els sistemes de recepta electrònica de l'Agència Valenciana de Salut.
Després de les nombroses modificacions mencionades, i donada la necessitat
imperativa en la regulació de la vinculació entre les oficines de farmàcia i els depòsits
de medicaments dels centres sociosanitaris i a fi de garantir un ús racional del
medicament i evitar pràctiques irregulars, l'any 2010 es va desenrotllar
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reglamentàriament la Llei d'ordenació farmacèutica per mitjà de l'aprovació del Decret
94/2010 on es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en
els centres sociosanitaris i en l'atenció domicilia. Esta norma va ser rellevant per a
trencar amb dinàmiques que gastaven la prestació d'un servici basat en un seguiment
individual de la persona malalta, una proximitat i accessibilitat de l'assistència
farmacèutica i una atenció farmacèutica per a cada pacient en continu. Però esta no
ha sigut executada de forma efectiva.
Posteriorment, es va publicar el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seues prestacions. En este s’estableix, en l'article 6, les mesures
relatives a l'atenció farmacèutica en els hospitals, en els centres d'assistència social i
en els centres psiquiàtrics. Quant als centres d'assistència social, en el seu primer
punt, s’estableix que serà obligatori l'establiment d'un servici de farmàcia hospitalària
propi en els centres d'assistència social que tinguin cent llits o més en règim d'assistits.
En el segon punt s’estableix que “la conselleria responsable en matèria de prestació
farmacèutica de cada comunitat autònoma podrà establir acords o convenis amb els
centres mencionats en l'apartat anterior eximint-los de la dita exigència sempre que
disposen d'un depòsit de medicaments vinculat al servici de farmàcia hospitalària de
l'hospital de la xarxa pública que siga el de referència en l'àrea o zona sanitària
d'influència corresponent.” I finalment al punt 3 s’estableix que “en els centres
d'assistència social que presten assistència sanitària específica que no compten amb
un servici de farmàcia propi i que no estiguin obligats a tindre-ho, disposaran d'un
depòsit que estarà vinculat a un servici de farmàcia de l'àrea sanitària i sota la
responsabilitat del cap del servici, en el cas dels hospitals del sector públic, i a una
oficina de farmàcia establida en la mateixa zona farmacèutica o a un servici de
farmàcia hospitalària, en el cas que es tracte d'un hospital del sector privat”.
Prosseguint amb les contínues modificacions normatives, l'article 48 de la Llei
d'ordenació farmacèutica és modificat novament pel Decret llei 2/2013, 1 març, del
Consell, d'Actuacions Urgents de Gestió i Eficiència en Prestació Farmacèutica i
Ortoprotèsica, en el seu disposició final primera, en la que s’estableixen concessions
de subvenció directa per a l'abonament mensual de l'activitat de l'atenció farmacèutica
dels dits servicis farmacèutics sociosanitaris corresponent a la prestació farmacèutica
del Sistema Nacional de Salut i elimina el concepte de depòsit vinculat a un centre
sociosanitari privat.
El desplegament reglamentari mai s'ha vist executat de forma íntegra, produint-se
incompliments mantinguts de les normatives autonòmiques exposades. Aixina s'ha
constatat amb dades objectives com són que no hi ha cap farmaciola autoritzat en els
centres sociosanitaris privats i que s'ha produït una concentració de la facturació de la
prestació farmacèutica de les persones que resideixen en centres sociosanitaris
privats en un molt baix nombre d'oficines de farmàcia.
Així mateix, la regulació de l'ordenació de la prestació farmacèutica en les normes
autonòmiques exposades ha generat una inequitat manifesta entre la prestació
farmacèutica que reben les persones que estan en centres sociosanitaris públics i les
persones que estan en els centres sociosanitaris privats. Esta inequitat ha produït que
les persones pel mer fet de residir en centres de diferent titularitat, reben una prestació
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farmacèutica distinta, tant en qualitat de l'atenció farmacèutica com en la dispensació
atenent tant a l'aportació que han de realitzar com a les condicions.
La no execució efectiva de les normatives autonòmiques anteriors i la situació que açò
va generar, va provocar que l'actual Govern, després de realitzar un profund diagnòstic
de situació actual així com una anàlisi de l'entorn i establir taules de diàleg i escolta
activa amb tots els grups d’interès implicats en el procés de la prestació farmacèutica
en centres sociosanitaris, desenrotllarà la quinta modificació de la Llei d'ordenació
farmacèutica en la recent LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de
Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
Esta atén a la necessitat d'una transformació real en el model de prestació
farmacèutica en l'àmbit sociosanitari impulsada pels principis generals que este
Govern considera que han de regir la prestació farmacèutica en este àmbit, sent estos:
l'equitat farmacoterapèutica, la qualitat en tot el procés farmacoterapèutic i la
integració de la prestació farmacèutica de l'àmbit sociosanitari en l'àmbit assistencial.
Un model que garantisca que totes les persones, independentment de la titularitat del
centre en què estiguen, reben una atenció farmacèutica integral, contínua, òptima, de
qualitat, segura i eficient en l'àmbit sociosanitari.
Tot això conforme el que estableix l'article 6 del Reial Decret Llei 16/2012 i en el Reial
Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris així com en la Llei
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, que en
l'article 2 estableix que la prestació dels servicis als usuaris del Sistema Nacional de
Salut s'ha de realitzar en condicions d'igualtat efectiva i qualitat.
El present decret, per tant, pretén l'ordenació farmacèutica sociosanitària així com
regular l'estructura, organització, dependència i funcionament de les estructures per a
la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris, amb independència de la
titularitat dels mateixos.
Tot això, tal com s’estableix en el títol preliminar, per a garantir l'equitat
farmacoterapèutica, entenent com a tal que totes les persones reben una atenció
farmacèutica integral, contínua, òptima, de qualitat, segura i eficient en tots els àmbits
assistencials i en totes les etapes del procés farmacoterapèutic i que puguen accedir al
tractament més eficient per a un mateix problema clínic i estendre les millores ja
obtingudes en la prestació farmacèutica dels centres de titularitat pública a la totalitat
de l'oferta residencial sociosanitària i aquells altres centres d'assistència social que
presten assistència sanitària específica i els centres psiquiàtrics, i anar més enllà,
integrant la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris en la prestació
assistencial de la Conselleria competent en sanitat.
Així mateix pretén realitzar una millora de la prestació farmacèutica que es presta en
l'actualitat en els centres sociosanitaris públics per mitjà de l'avanç en la
informatització del procés que garantisca una major gestió del coneixement pel que fa
a la farmacoteràpia, més seguretat en la utilització del medicament i per descomptat,
una millor atenció i coordinació entre el social i l'assistencial.
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Per a això, s'arreplega en el títol I l'ordenació farmacèutica de les estructures per a la
prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris, establint-se la creació, dotació,
requisits de funcionament i funcions de les estructures farmacèutiques del sistema
sanitari públic valencià així com l'autorització, condicions, requisits i funcions dels
depòsits de medicaments i les condicions en què s'ha de definir la col·laboració així
com les funcions de les oficines de farmàcia.
En el seu títol II s’estableix els requisits de funcionament, funcions i autorització dels
servicis de farmàcia propis.
I en el títol III s’estableix la coordinació entre les diferents conselleries, entitats i
estructures per a la prestació farmacèutica sociosanitària amb l'objectiu que existeixi
una coordinació efectiva tant institucional, entre les conselleries competents en matèria
del social i en matèria sanitària com operativa entre els distints grups d’interès que
intervenen, necessàriament, en l'atenció integral a cada pacient pel que fa a la
farmacoteràpia. I la disposició de ferramentes com és la Guia Farmacoterapèutica, fruit
del consens professional, sent esta el sistema d'informació de suport a la prescripció
que disposi de la informació necessària per a la presa de decisions basada en la millor
evidència científica disponible i en els resultats en salut en la pràctica clínica i que
inclou els protocols de tractament per patologia recomanats, tenint en compte les
característiques de la població atesa en els centres sociosanitaris, amb indicació dels
estàndards d'elecció i les alternatives d'elecció terapèutica, segons criteris d'eficiència,
tal com s’estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes
sanitaris.
Totes estes raons que se citen i els objectius que es persegueixen, i la competència
exclusiva que té la Generalitat en ordenació farmacèutica (article 49.1.19a de l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana), justifiquen la necessitat i proporcionalitat
d'este desenrotllament, no implicant noves càrregues administratives innecessàries en
la seua aplicació. Alhora que s'ha complit amb els tràmits previstos en l'article 7 de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, publicant-se els tràmits en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la
pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat. Amb tot això es
justifica l'adequació del decret als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència que arreplega l'article 129 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
El present Decret es troba arreplegat en les previsions reglamentàries de
l'Administració de la Generalitat per a l'exercici 2017.
En el procés d'elaboració d'este decret, s'han emès els preceptius informes, s'han
realitzat els tràmits d'audiència pertinents i s'ha Donat compliment a l'article 43 de la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell.
Per tot això, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
conforme/oïda el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la
deliberació prèvia del Consell en la seua sessió de ……
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DECRET
TÍTOL PRELIMINAR.
Disposicions generals
Article 1. Objecte.
El present decret té per objecte l'ordenació farmacèutica sociosanitària així com
regular l'organització, dependència i funcionament de les estructures per a la prestació
farmacèutica en els centres sociosanitaris, amb independència de la titularitat dels
mateixos.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
El que estableix el present decret és d'aplicació a tots els centres sociosanitaris,
independentment de la seua titularitat i aquells altres centres d'assistència social que
presten assistència sanitària específica i els centres psiquiàtrics que no compten amb
un servici de farmàcia hospitalària propi.
Article 3. Objectius generals de l'ordenació de la prestació farmacèutica en els
centres sociosanitaris.
Els objectius generals de l'ordenació de la prestació farmacèutica en els centres
sociosanitaris són:
1. Equitat, i en concret:
a. Equitat farmacoterapèutica, per mitjà d'una atenció farmacèutica integral,
contínua, òptima, de qualitat, segura i eficient en tots els àmbits assistencials i
en totes les etapes del procés farmacoterapèutic i que puguen accedir al
tractament més eficient per a un mateix problema clínic
b. Augmentar la cobertura de l'atenció farmacèutica en les persones residents
tant en l'etapa de validació farmacèutica com en el sistema de dispensació de
dosis unitàries individualitzades a fi de disminuir els errors de medicació i
augmentar l'ús racional del medicament.
2. Qualitat, i en concret:
a. Prestar una atenció farmacèutica especialitzada en l'atenció integral del
pacient.
b. Augmentar la seguretat en la utilització del medicament per mitjà de la
preparació de dosis unitàries individualitzades ajustades a la prescripció
mèdica, mantenint la traçabilitat del medicament fins la seua administració.
c. Implantar els sistemes d'informació propis del sistema sanitari per a disposar
d'una història farmacoterapèutica única i completa per pacient.
d. Simplificar l'organització i evitar activitats reiteratives, gestionant el procés
farmacoterapèutic de forma transversal.
3. Integració sociosanitària, i en concret:
a. Integrar cada professional farmacèutic sociosanitari en un equip
multidisciplinari tant dels centres sociosanitaris com dels centres sanitaris per a
aconseguir una atenció integral.
b. Coordinar les activitats de les distintes estructures farmacèutiques per a
garantir la continuïtat en el procés farmacoterapèutic.
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Article 4. Estructures per a la prestació farmacèutica en els centres
sociosanitaris
Per a la consecució dels objectius indicats en l'article 3, es disposarà de les
estructures següents:
a) Les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis de Farmàcia Hospitalària.
b) Les Unitats Funcionals d'Atenció Farmacèutica Sociosanitària, dels Servicis de
Farmàcia Hospitalària dels Departaments de Salut.
c) Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris.
d) Les oficines de farmàcia que participen en la prestació farmacèutica en els centres
sociosanitaris.
TÍTOL I.
De l'ordenació farmacèutica de les estructures per a la prestació farmacèutica en
els centres sociosanitaris
Capítol I.
Les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis de Farmàcia
Hospitalària.
Article 5. Creació de les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis
de Farmàcia Hospitalària.
1. Es crearà, adscrit al servici de farmàcia d'un centre hospitalari de la xarxa pública de
la Conselleria competent en sanitat, una Unitat de Farmacotécnia Sociosanitària, que
assumeix com a activitat principal l'adquisició de medicaments i l'elaboració de dosis
unitàries individualitzades per a pacients residents en els centres sociosanitaris de la
Comunitat Valenciana, que no compten amb servicis de farmàcia propis.
2. La Conselleria competent en sanitat, en funció de les necessitats assistencials o
organitzatives, podrà crear noves Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària adscrites
als Servicis de Farmàcia Hospitalària de la xarxa pública de la Conselleria competent
en sanitat.
Article 6. Dotació de les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis
de Farmàcia Hospitalària
1. Personal:
a. Les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis de Farmàcia Hospitalària,
estaran davall la titularitat i responsabilitat del o la farmacèutica responsable del servici
de farmàcia hospitalària a què estiguin adscrites.
b. Comptaran amb personal farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària suficient
i amb qualificació per a exercir les funcions específiques encomanades la Unitat.
2. Instal·lacions i equips.
Les instal·lacions i els equips han de ser adequats a les operacions de preparació de
medicaments i haurà de garantir els estàndards definits en la Guia de bones
pràctiques de preparació de medicaments en els servicis de farmàcia hospitalària del
Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat de juny de 2014 i posteriors directrius,
normatives o no, que puguin emanar-se a este efecte en el procés d'emmagatzematge
i conservació, reenvasament i preparació de dosis unitàries individualitzades.
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Article 7. Requisits de funcionament de les Unitats de Farmacotécnia
Sociosanitària dels Servicis de Farmàcia Hospitalària.
Les operacions de preparació de medicaments han de realitzar-se d'acord amb la guia
de bones pràctiques per a la preparació de medicaments en els servicis de farmàcia
hospitalària per a garantir la qualitat de la preparació.

Article 8. Funcions de les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis
de Farmàcia Hospitalària.
Les Unitats de Farmacotécnia Sociosanitària dels Servicis de Farmàcia Hospitalària,
sota la responsabilitat del o la farmacèutica del servici duran a terme les funcions que
s’estableixen en l'article 49 bis.1 De la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació
Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL II
Les Unitats Funcionals d'Atenció Farmacèutica Sociosanitària, dels Servicis de
Farmàcia Hospitalària dels Departaments de Salut.
Article 9. Creació de les Unitats Funcionals d'Atenció Farmacèutica
Sociosanitària, dels Servicis de Farmàcia Hospitalària dels Departaments de
Salut.
Es creen les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica sociosanitària, en cada un dels
departaments de salut, amb dependència del Servici de Farmàcia Hospitalària dels
hospitals de la Xarxa pública de la Conselleria competent en Sanitat.
Article 10. Dotació de les Unitats funcionals d'assistència farmacèutica
sociosanitària de departament.
1. Personal
En cada Unitat funcional d'atenció farmacèutica sociosanitària de departament
comptarà amb un mínim d'una o un farmacèutic especialista en farmàcia hospitalària
per cada 400 llits de centres sociosanitaris existents en el seu departament.
2. Instal·lacions i equipament.
a. Les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica sociosanitària de departament hauran
de disposar de la infraestructura i dotació pròpies i necessàries per al correcte
desenrotllament de la seua activitat i funcions.
b. Les i els professionals de les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica
sociosanitària de departament, hauran de comptar amb accés als sistemes
d'informació necessaris per a l'exercici de les seues funcions.
Article 11. Requisits de funcionament de les Unitats funcionals d'atenció
farmacèutica sociosanitària.
El funcionament de les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica sociosanitària es
realitzarà d'acord amb les instruccions de la conselleria competent en matèria de
sanitat.
Per a l'adequat exercici de les seues funcions, la o el farmacèutic especialista
assignat/a a cada centre sociosanitari participarà en les reunions interdisciplinàries
destinades a la valoració geriàtrica integral i/o seguiment del Pla d'Atenció
Individualitzat
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Article 12. Funcions de les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica
sociosanitària de departament.
Les Unitats funcionals d'atenció farmacèutica sociosanitària de departament assumiran
les funcions que s’estableixen en l'article 49 bis.2 De Llei 6/1998, de 22 de juny,
d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
Capítol III
Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris.
Article 13. Autorització dels depòsits de medicaments dels centres
sociosanitaris.
1. Amb caràcter previ a la posada en funcionament del depòsit de medicaments, la
persona titular responsable del centre sociosanitari formularà en la qual la que sota la
seua responsabilitat declararà que es compleix amb tots els requisits establits, que
disposa de la documentació acreditativa i que es compromet a mantindre el
compliment dels requisits.
2. La declaració responsable es podrà realitzar a través de mitjans telemàtics, d'acord
amb el model establert en l'annex al present decret.
3. La presentació de la declaració responsable comportarà l'automàtica concessió de
l'autorització d'obertura establida en l'article 5 de la Llei 6/1998, que estarà
condicionada a l'efectiva comprovació del seu ajust a la normativa per mitjà de la
inspecció per a l'alçament de l'acta d'obertura i funcionament del depòsit de
medicaments.
4. La documentació acreditativa a què fa referència el paràgraf primer del present
article és:
a. Plans, amb indicació de la ubicació del depòsit de medicaments en el centre.
b. Memòria de l'activitat del centre en què, almenys s'indique: capacitat en nombre de
llits, tipus d'assistència que presta, servicis de què disposa, ocupació mitjana anual i
relació d'equipament i personal adscrit al depòsit de medicaments.
c. Documentació acreditativa de la titularitat del centre.
d. Relació de personal dels servicis sanitaris del centre
Article 14. Condicions i requisits de funcionament dels depòsits de medicaments
dels centres sociosanitaris
1. Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris, disposaran d'una
superfície adequada a la seua capacitat i a la seua activitat, d'ús exclusiu i estaran
dotats dels elements necessaris per a una adequada conservació i control dels
medicaments depositats.
2. El funcionament dels depòsits s'establirà de manera que permeta l'accés del
personal sanitari del centre als medicaments durant les 24 hores del dia, facilitarà la
recepció dels medicaments i les dosis unitàries individualitzades, possibilitarà al o la
farmacèutica especialista de la Unitat Funcional responsable del depòsit de
medicaments de cada centre sociosanitari el compliment de les seues funcions i
garantirà el compliment de la normativa vigent en la matèria.
Article 15. Funcions dels depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris.
Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris realitzaran les funcions
establides en l'article 49 bis.4 De la Llei 6/1998, de 22 de juny, d'Ordenació
Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
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Capítol IV
Les oficines de farmàcia en l'ordenació de la prestació farmacèutica en els
centres sociosanitaris.
Article 16. Condicions i termes col·laboració entre les estructures del sistema
sanitari públic valencià amb les oficines de farmàcia que participen en la
prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris.
Les condicions i termes de col·laboració entre les estructures del sistema sanitari
públic valencià amb les oficines de farmàcia que participen en la prestació
farmacèutica en els sociosanitaris es realitzarà d'acord amb el que establix la
normativa de prestació farmacèutica i al conveni de col·laboració aprovat per la
conselleria competent en matèria de sanitat i els Col·legis Oficials de Farmacèutics.
Article 17. Funcions de les oficines de farmàcia en la prestació farmacèutica en
els centres sociosanitaris
Les oficines de farmàcia que participen en la prestació farmacèutica en els centres
sociosanitaris, realitzaran les funcions establides en l'article 49 bis.3 De la Llei 6/1998,
de 22 de juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL II. dels Servicis de Farmàcia propis dels centres sociosanitaris.
Capítol I. Servicis de Farmàcia propis dels centres sociosanitaris.
Article 18. Servicis de Farmàcia propis dels centres sociosanitaris.
Els centres sociosanitaris que tinguen 100 o més llits en règim d'assistits, disposaran
d'un Servici de Farmàcia Sociosanitari propi, o establiran acords amb la conselleria
competent en matèria de sanitat, conforme el que establix el Reial Decret Llei 16/2012
i en la Llei 6/1998, de 22 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació Farmacèutica de la
Comunitat Valenciana, que els eximeixen de tal exigència, devent en este cas a
disposar d'un depòsit de medicaments en les condicions i requisits disposats en el
present Decret.
Article 19. Requisits de funcionament Servicis de Farmàcia propis dels centres
sociosanitaris
1. Personal. Els Servicis de Farmàcia Sociosanitària propis dels centres sociosanitaris,
estaran davall la titularitat i responsabilitat d'un/a farmacèutic/a especialista en
farmàcia hospitalària i comptaran amb personal suficient i qualificat per a exercir les
funcions establides en l'article 20 del present Decret.
2. Instal·lacions i equips. Les instal·lacions i els equips han de ser adequats a les
operacions de preparació de medicaments i haurà de garantir els estàndards definits
en la Guia de bones pràctiques de preparació de medicaments en els servicis de
farmàcia hospitalària del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat de juny de 2014
i posteriors directrius, normatives o no, que puguen emanar-se a este efecte en el
procés d'emmagatzematge i conservació, reenvasament i preparació de dosis unitàries
individualitzades.
3. Els Servicis de Farmàcia Sociosanitària propis dels centres sociosanitaris,
disposaran d'una superfície adequada a la seua capacitat i a la seua activitat, d'ús
exclusiu i estaran dotats dels elements necessaris per a una adequada conservació i
control dels medicaments.
4. El funcionament dels Servicis de Farmàcia Sociosanitària propis s'establirà de
manera que permeta l'accés del personal sanitari del centre als medicaments durant
les 24 hores del dia i garantirà el compliment de la normativa vigent en la matèria.
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Article 20. Funcions dels Servicis de Farmàcia propis dels centres
sociosanitaris.
Els Servicis de Farmàcia propis dels centres sociosanitaris assumiran les funcions
següents:
1. Les funcions a), b) c) i e) de l'article 49 bis.1 De la Llei 6/1998, de 22 de juny,
d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
2. Les funcions b), c), d), g), h), i) i j) de l'article 49 bis.2 De la Llei 6/1998, de 22 de
juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana
3. Les funcions b), c), i f) establides en l'article 49 bis.4 De la Llei 6/1998, de 22 de
juny, d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana.
Article 21 Autorització administrativa de Servicis de Farmàcia propis dels
centres sociosanitaris.
1. Els servicis de farmàcia, se sotmetran, quant al règim d'autorització i registre, a la
qual cosa s'establix en la present disposició. Les sol·licituds es tramitaran d'acord amb
el que preveu el Decret 259/1993, de 30 de desembre, del Govern Valencià,
d'ordenació sanitària dels servicis farmacèutics hospitalaris a la Comunitat Valenciana.
2. Hauran de comunicar-se, en tot cas, els canvis de les instal·lacions i del o la
farmacèutica responsable i de la resta, justificant la titulació, vinculació i dedicació de
la nova persona responsable. En els canvis de la o el farmacèutic responsable haurà
de garantir-se la continuïtat en la responsabilitat sobre el servici i el normal
desenvolupament de les seues funcions.
TITULE III.
De la coordinació entre les distintes conselleries, entitats i estructures en la
prestació farmacèutica sociosanitària
Capítol I. Comissió intersectorial per a la prestació farmacèutica sociosanitària
Article 22. Àmbit d'actuació
L'àmbit d'actuació de la Comissió intersectorial per a la prestació farmacèutica
sociosanitària és la prestació de productes farmacèutics i dietoteràpics en l'àmbit
sociosanitari del sistema sanitari públic.
Article 23. Funcions.
Les funcions prioritàries que desenrotllarà la Comissió intersectorial per a la prestació
farmacèutica sociosanitària són:
a. Vetlar per la correcta execució de la prestació farmacèutica en els centres
sociosanitaris del seu àmbit.
b. Millorar la coordinació entre les conselleries competents en matèria sanitària i/o
sociosanitària i relacionades amb la prestació farmacèutica.
c. Qualsevol altra funció que les conselleries competents en matèria sanitària i/o
sociosanitària i relacionades amb la prestació farmacèutica estimen necessàries per a
la consecució dels seus objectius.
Article 24. Composició.
1. La Comissió intersectorial per a la prestació farmacèutica sociosanitària estarà
composta per:
-Quatre persones designades per la Direcció General que ostenten la responsabilitat
sobre la prestació farmacèutica.
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-Quatre persones designades per la Direcció General que ostenten la responsabilitat
sobre els centres sociosanitaris.
2. La Presidència recaurà sobre una persona designada per la Direcció General
competent en matèria de prestació farmacèutica.
3. La Vicepresidència recaurà sobre una persona designada per la Direcció General
que ostenten la responsabilitat sobre els centres sociosanitaris.
4. La secretaria es triarà entre els que componen el comitè.
Article 25. Nomenaments.
1. El nomenament de les persones de la Comissió intersectorial per a la prestació
farmacèutica sociosanitària serà realitzat a proposta de la Direcció General que
ostenten la responsabilitat sobre la prestació farmacèutica i la Direcció General que
ostenten la responsabilitat sobre els centres sociosanitaris.
2. Tots els nomenaments seran per càrrec.
3. Les persones anomenades per càrrec podran delegar la seua compareixença en
altres representants del càrrec.
4. Totes realitzaran la declaració d'interessos, segons model definit per la Conselleria
competent en matèria sanitària i firmaran un compromís de confidencialitat.
Article 26. Indemnitzacions.
Els que componen els distints òrgans que ordena el present Decret, no tindran dret a
percebre indemnitzacions per assistència a les diferents reunions a què siguen
convocades.
Capítol II.
Comissió de farmàcia i terapèutica sociosanitària
Article 27. Àmbit d'actuació
L'àmbit d'actuació de la Comissió de farmàcia i terapèutica sociosanitària és la
prestació de productes farmacèutics i dietoteràpics en l'àmbit sociosanitari.

Article 28. Funcions.
La Comissió de farmàcia i terapèutica sociosanitària promourà la utilització de
medicaments i productes sanitaris de forma eficient en l'àmbit sociosanitari en el marc
de les següents funcions i activitats:
a. Determinar els objectius anuals en matèria de productes farmacèutics i dietoteràpics
en l'àmbit sociosanitari.
b. Elaborar i actualitzar la Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària seguint la
metodologia definida per la Conselleria competent en sanitat.
c. Promoure la utilització i revisió dels procediments i protocols específics d'utilització
de medicaments, productes sanitaris i dietoteràpics en l'àmbit sociosanitari.
d. Avaluar la implantació en l'àmbit sociosanitari de les recomanacions i els criteris
d'utilització i protocols d'utilització dels medicaments i productes sanitaris inclosos en
la Guia Farmacoterapèutica sociosanitària de la Comunitat Valenciana.
e. Avaluar resultats en salut i detectar àrees de millora terapèutica.
f. Aprovar i desplegar la implementació de les intervencions necessàries per a la
millora en la utilització dels productes farmacèutics en l'àmbit sociosanitari.
g. Realitzar el seguiment i avaluar el resultat de les intervencions aprovades.
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h. Facilitar la difusió dels continguts i actualitzacions de la Guia Farmacoterapèutica
sociosanitària a professionals de l'àmbit sociosanitari.
i. Participar en el disseny i desenrotllament d'ajudes a la prescripció electrònica i
ferramentes per a l'obtenció dels resultats en salut.
j. Qualsevol funció que la Conselleria competent en matèria sanitària, a través de la
Direcció General competent en matèria de prestació farmacèutica i de productes
sanitaris estime necessàries per a la consecució dels objectius.
Article 29. Composició
1. La Comissió de farmàcia i terapèutica sociosanitària tindrà la composició següent:
1. Membres per raó de càrrec:
-Presidència: La persona titular de Servici responsable de la Prestació Farmacèutica
de la Conselleria competent en matèria sanitària, a través de la Direcció General
competent en matèria de prestació farmacèutica i de productes sanitaris
-Vicepresidència: La persona titular de Servici responsable de programes
sociosanitaris i coordinació de la Conselleria competent en matèria de servicis socials.
-Secretaria, amb veu i vot: Un o una farmacèutica pertanyent a una Unitat de
Farmacotécnia sociosanitària.
2. Membres nominals.
-Dos metgesses o metges que exerceixen en l'àmbit sociosanitari, tant públic com
privat.
-Dos infermeres o infermers que exerceixen n en l'àmbit sociosanitari, tant públic com
privat.
-Una metgessa o metge del Servici d'Urgències hospitalari.
-Una metgessa o metge de la Unitat d'hospitalització domiciliària (UHD).
-Una metgessa o metge especialista en geriatria que exerceix en l'àmbit sociosanitari.
-Dos farmacèutiques o farmacèutics especialistes en farmàcia hospitalària de les
Unitats Funcionals d'Atenció farmacèutica Sociosanitària.
-Una farmacèutica o farmacèutic responsable del Servici de Farmàcia d'Àrea.
-Una farmacèutica o farmacèutic d'oficina de farmàcia.
-Un psicòleg o psicòloga que exerceix en l'àmbit sociosanitari.
-Una o un nutricionista/dietista que exerceix en l'àmbit sociosanitari.
2. La Comissió pot valorar la incorporació com a assistents de professionals d'estes
titulacions que estan en període de formació (residents) o persones expertes que
crega oportú.
3. La Comissió establirà les normes de funcionament intern per a les convocatòries,
l'adopció d'acords i creació si és el cas de subcomissions, que estaran formades per
membres de la pròpia comissió.
Article 30. Nomenaments.
1. El nomenament de les persones que componen de la Comissió de Farmàcia i
Terapèutica per a la prestació farmacèutica sociosanitària serà realitzat a proposta de
la Direcció General que ostenten la responsabilitat sobre la prestació farmacèutica i la
Direcció General que ostenten la responsabilitat sobre els centres sociosanitaris.
2. Tots els membres de la comissió ostentaran respectivament els càrrecs relacionats
en l'article anterior.
3. Les persones anomenades per càrrec podran delegar la seua compareixença en
altres representants del càrrec.
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4. Totes les persones realitzaran la declaració d'interessos, segons model definit per la
Conselleria competent en matèria sanitària i firmaran un compromís de confidencialitat.
Article 31. Indemnitzacions.
Les persones que formen part dels distints òrgans que ordena el present Decret, no
tindran dret a percebre indemnitzacions per assistència a les diferents reunions a què
siguen convocades.
Capítol III.
Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària de la Comunitat Valenciana.
Article 32. Àmbit d'aplicació.
La Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària és el sistema d'informació de suport a la
prescripció que disposa de la informació necessària per a la presa de decisions
basada en la millor evidència científica disponible i en els resultats en salut en la
pràctica clínica i que inclou els protocols de tractament per patologia recomanats, amb
indicació dels estàndards d'elecció i les alternatives d'elecció terapèutica, segons
criteris d'eficiència, tal com s'establix en el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de
juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels
medicaments i productes sanitaris.
Article 33. Qualitat formal i contingut
1. La Guia Farmacoterapèutica sociosanitària contindrà almenys:
-Medicaments de recomanat ús per la Comissió de Farmàcia i Terapèutica
sociosanitària.
-Criteris homogenis i recomanacions per a la utilització de medicaments.
-Protocols de tractament per patologia, amb indicació dels estàndards d'elecció,
segons criteris d'eficiència.
2. Per a cada medicament inclòs ha de constar, almenys, la informació següent:
-Grup terapèutic (classificat fins a 5t nivell).
-Principi actiu (Denominació Comuna Internacional).
-Marca comercials.
-Presentacions disponibles, amb dosi per unitat i nombre d'unitats.
-Via d'administració.
-Indicacions autoritzades i finançades.
-Dosificació habitual (quan siga necessari, dosi per a cada indicació).
-Dosificació en insuficiència renal i/o hepàtica.
3. La Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària estarà permanentment actualitzada.
4. La Guia Farmacoterapèutica Sociosanitària es presentarà en format electrònic, i
haurà d'estar visible i disponible per a qualsevol professional de la xarxa pública
sanitària: Web de la Conselleria competent en matèria sanitària, webs i intranets
departamentals, sistemes d'informació amb mòduls de prescripció i/o historial clínic.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins al moment en què entren en funcionament les estructures per a la prestació
farmacèutica en els centres sociosanitaris establides en l'article 49 de la Llei 6/1998,
de 22 de juny, d'Ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, els medicaments
necessaris per a pacients dels dits centres i dels centres sociosanitaris que presten
assistència sanitària específica inclosos en el Programa d'Atenció Farmacèutica en
Centres Sociosanitaris Públics de la Conselleria competent en matèria de servicis
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socials, es proveiran d'acord amb la normativa de prestació farmacèutica vigent a la
Comunitat Valenciana, mantenint-se el dit Programa fins a la integració del mateix en
la conselleria competent en la prestació farmacèutica.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les
activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i
en l'atenció domiciliària en tot allò que s'opose a la present disposició.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Normativa de desplegament
Es faculta a la Conselleria competent en matèria de sanitat per a dictar totes les
disposicions que siguen necessàries per al desenrotllament i l'execució del que
disposa el present decret.
Es faculta a la conselleria competent en matèria de sanitat per a establir les condicions
i requisits que hauran de reunir els centres sociosanitaris que presten assistència
sanitària específica i psiquiàtrics no afectats en este Decret per a l'accés a la prestació
farmacèutica en les condicions establides en el present decret per als centres
sociosanitaris.

Segona. Entrada en vigor.
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
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Annex: Declaració responsable.
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