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Una de les definicions que podem trobar de la Deontologia és la que la descriu com la branca de l’ètica que
té com a objecte d’estudi els fonaments del deure i les normes morals.
Per tant, la Deontologia Professional, consisteix en la Deontologia aplicada a l’estudi dels drets i els
deures dirigits a l’exercici d’una professió.
Estretament vinculada a la Deontologia Professional està l’Ètica Professional, que reflexiona sobre el com s’han
d’aplicar en els diferents contexts professionals els valors que cada col·lectiu ha admès com a guia d’actuació.
Els quatre principis de l’Ètica són: el d’autonomia, el de beneficència, el de no maleficència i, finalment,
el de justícia.
D’aquets quatre principis se’n deriven drets i deures i els Codis Deontològics recullen els relatius als
membres d’una mateixa professió, facilitant l’aplicació i la difusió de la Deontologia Professional.
Els Codis Deontològics, com en el cas del referit a la Professió Farmacèutica –publicat pel “Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos” l’any 2000– reglamenten normalment amb caràcter de mínims,
deixant que els professionals en les diferents facetes de la seva activitat els desenvolupin i complementin.
Si bé sempre és necessari el respecte i compliment de la Deontologia professional, en el cas dels
farmacèutics i de la resta de professionals sanitaris aquest deure esdevé encara més crític, atès el context
en el que es mouen, millorant la salut, prevenint la malaltia i promocionant el bon ús dels medicaments
per la societat. Per tant, el beneficiari últim, qui rebrà les conseqüències de la bona o mala praxis, serà
sempre el pacient que, com a persona, mereix es respecti la seva dignitat. En base a aquesta premissa cal
orientar la nostra actuació professional.
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Però al marge de la teoria, en la nostra pràctica professional diària, amb certa freqüència hem de prendre
decisions que, com hem dit, han de respectar en tot moment la dignitat de la persona però que, a vegades,
poden representar un conflicte entre algun dels quatre principis de l’ètica.
A més, cal tenir present el fet que, a banda de les qüestions ètiques, ens movem en un marc legislatiu
estricte que regula la professió farmacèutica però que no sempre és suficientment clar. En aquests casos,
el comportament ètic ha d’estar per sobre de la interpretació estricta de la norma.
Davant aquests possibles conflictes, els Col·legis Professionals i en concret, el Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, té definida entre les seves finalitats recollides en els Estatuts, la de vetllar tant pel compliment
de la normativa legal, com perquè l’actuació dels col·legiats es desenvolupi d’acord amb les necessitats de la
societat i compleixi les normes de la Deontologia i l’Ètica de la professió. En les pàgines següents es descriu
la manera com la Comissió de Deontologia, delegada de la Junta de Govern, duu a terme aquesta funció.
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La COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona com a tal es va crear, per un
acord de la Junta de Govern, el març de l’any 1992, tot i que els Estatuts de l’entitat sempre han contemplat
com a una de les seves finalitats essencials l’ordenació de la professió en el marc jurídic vigent en cada
moment vetllant pel respecte als drets dels ciutadans i la correcta prestació dels serveis que desenvolupen
els col·legiats.
Tot i que les Juntes de Govern del Col·legi sempre havien mostrat un interès especial pels temes vinculats
a la Deontologia Professional, va ser l’any 1998 quan la Comissió de Deontologia va encetar amb empenta
la nova etapa, fruit del compromís renovat d’impulsar i potenciar fermament i decididament la deontologia
professional en el Col·legi de Barcelona i posar els mitjans necessaris per desenvolupar-la.
Cal dir que, formalment, fins el setembre de l’any 2000, la Comissió de Deontologia també ho era de
Reglaments i Estatuts. En aquella data, la Junta de Govern va abordar la reforma de les comissions
delegades i va acordar que la Comissió de Deontologia fos independent, constituint una nova Comissió de
Reglaments i Estatuts, la qual, l’any 2009, també per acord de la Junta de Govern, es va escindir en dues
comissions independents: Comissió de Reglaments i Comissió d’Estatuts.
Fins l’any 2004, la Comissió de Deontologia va anar organitzant-se, sistematitzant i ordenant les seves actuacions
i va definir uns procediments de treball que van culminar l’any 2005 amb la consecució de la certificació
de qualitat segons la norma ISO 9001:2000 (actualment ISO 9001:2008) per a l’activitat de “tramitació de
denúncies, reclamacions i queixes” i, també, atès que el Servei d’Inspecció del Col·legi està vinculat directament
amb la Comissió, per a l’activitat de “planificació i realització d’inspeccions a les oficines de farmàcia”.
Paral·lelament a la evolució del seu funcionament, possiblement com a conseqüència de la seva implicació
creixent en el desenvolupament de l’activitat del Col·legi i dels col·legiats, des del seu origen la Comissió de

12

P.

P.

Comissió
≤
de deontologia

≥

13
Comissió
de deontologia

Deontologia també ha experimentat un canvi en la orientació de la seva tasca, fins el punt que la incoació

d’una banda de manera “passiva” atenent totes les sol·licituds d’intervenció que arriben i que poden tenir

d’expedients disciplinaris ha esdevingut un aspecte excepcional. En canvi, l’actuació com a mediadora

caràcter de denúncia o queixa, consulta o de simple comunicació, i de l’altra, de forma “activa”, mitjançant la

davant de conflictes i com a assessora a col·legiats, a la Junta de Govern i també als usuaris s’ha convertit

publicació de notes i articles referits als assumptes tractats i també, en el cas d’oficines de farmàcia, a través

en el centre de la seva activitat.

del Servei d’Inspecció, ja que les visites d’inspecció d’ofici constitueixen un mitjà idoni per vetllar pel bon

Cal incidir en el fet que la Comissió de Deontologia és l’únic òrgan del Col·legi que dirigeix els seus serveis

funcionament i el compliment de la legislació aplicable i també per assessorar in situ els farmacèutics.

també a usuaris no col·legiats, per això, entre els remitents de les sol·licituds d’intervenció de la Comissió,

Des del començament del funcionament de la Comissió, un dels objectius més importants, vinculat estretament

s’hi troben, a part dels col·legiats, farmacèutics no col·legiats i altres professionals, associacions de

a la seva funció assessora i de prevenció de les infraccions, ha estat la difusió de la informació i per aquest

consumidors i usuaris, particulars, ajuntaments, altres col·legis professionals, ...

motiu s’han anat publicant notes informatives i articles que es poden consultar a l’apartat corresponent a
Deontologia del web de col·legiats (fulls de reclamació, publicitat, piercing, recepta mèdica, receptes veterinàries

qui som ?
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d’estupefaents, devolució de medicaments, medicaments susceptibles d’abús, serveis d’urgència, ...)
La Comissió rep i tramita totes les queixes i denúncies, rebudes per escrit, relacionades amb l’activitat
professional dels farmacèutics col·legiats. A més, atén les consultes i comunicacions referides a l’exercici de
la professió.

La Comissió de Deontologia és una de les comissions delegades de la Junta de Govern que té caràcter

En la majoria dels casos, les queixes i denúncies es solucionen i responen sense haver d’arribar a la

consultiu i assessor no només de la Junta de Govern, sinó també de tots els col·legiats. A més, atén les

incoació d’expedient disciplinari, per la qual cosa no s’arriba a imposar una sanció, però sempre després que

consultes i les denúncies que formulen els consumidors i/o usuaris, en compliment d’una de les finalitats

l’assumpte en qüestió s’hagi tractat en el si de la Comissió i que aquesta hagi efectuat les comprovacions

pròpies que per llei tenen els col·legis professionals.

i/o actuacions pertinents (consulta a d’altres departaments o institucions, visites d’inspecció, cita de les

Actualment, la Comissió de Deontologia està formada per tres membres de la Junta de Govern, un d’ells
amb el càrrec de Cap de la Comissió, una farmacèutica ex-membre de la Junta de Govern, els inspectors del

parts dels inspectors del COFB, cita a les parts...). En els casos que l’assumpte excedeix les competències
col·legials, la Comissió trasllada l’assumpte a la institució pertinent, normalment, el Departament de Salut.
A banda de les activitats descrites, com ja hem apuntat, la Comissió de Deontologia està estretament

Col·legi, l’assessora jurídica del Col·legi i una coordinadora de la Comissió.

vinculada al Servei d’Inspecció del Col·legi, de manera que intervé activament en l’elecció dels punts
valorats en l’acta de les inspeccions ordinàries realitzades a les oficines de farmàcia sempre que hi ha un

què fem ?
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canvi de titularitat, un trasllat, una nova obertura o també en les que es fan periòdicament, d’ofici. També,
en els casos que sigui necessari, la Comissió ordena inspeccions de comprovació dels fets objecte de queixa,
de lliurament de documentació, ...
Una altra de les activitats que realitza la Comissió de Deontologia és la revisió de les pàgines web d’oficines de farmàcia,

La missió de la Comissió de Deontologia és vetllar perquè les actuacions professionals dels col·legiats es

abans de lliurar l’acreditació del Col·legi referida al seu contingut. En cas que es detecti alguna irregularitat, s’informa al

desenvolupin d’acord amb els principis ètics i les normes legals establertes. Aquesta funció es duu a terme,

titular per tal que la corregeixi, ja que és requisit indispensable per a poder atorgar l’esmentada acreditació de contingut.
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També des de la Comissió es gestiona la base de dades referida al robatori o pèrdua de talonaris i receptes.

anualment durant un procés d’auditoria. A més, es plantegen objectius anuals, referits tant a la Comissió

Aquesta base de dades es nodreix de la informació oficial que arriba per escrit, des del CatSalut, des del

com al Servei d’Inspecció, es redacta una memòria anual i, vinculat a la certificació de qualitat, s’elabora un

Consejo, des de les mútues i també des del propi Col·legi de Metges de Barcelona. D’altra banda, també

informe de revisió per la direcció, també anual, i en el qual es valoren els indicadors de funcionament, es

es reben les notificacions arribades des de les oficines de farmàcia (referides normalment a presumptes

detecten les possibles mancances i també es comprova la consecució dels objectius fixats i, en cas que no

falsificacions de receptes privades) i, sempre que sigui pertinent, es traslladen al Departament de Salut.

s’hagin assolit, s’analitzen els motius d’aquest fet.
La Comissió es reuneix quinzenalment per tractar no només les sol·licituds d’intervenció (denúncies

per què ho fem ?
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i reclamacions, consultes o comunicacions) sinó també qualsevol altre assumpte relacionat amb la
deontologia, l’ètica o la legislació farmacèutiques sobre el que sigui convenient aprofundir, debatre i, si
escau, fer-ne difusió. Aquestes reunions quinzenals tenen una ordre del dia preestablerta i es redacta
un acta que conté els comentaris més importants i els acords presos per la Comissió per a cada un dels

Les actuacions professionals dels col·legiats han de desenvolupar-se d’acord amb els principis ètics i les

assumptes tractats.

normes legals establertes. Per assolir aquest objectiu, en primer lloc, és necessari informar no només als

Anualment es crea una base de dades que s’omple amb totes les dades referides a les sol·licituds

col·legiats, sinó també als no col·legiats que contacten amb nosaltres.

d’intervenció de la Comissió de Deontologia i que permet, a final d’any, extreure’n la informació per poder

La informació i l’assessorament són crucials per evitar les infraccions i quan aquestes es cometen, preferim

elaborar la memòria i l’informe de revisió indicats anteriorment.

advertir privadament els farmacèutics implicats en denúncies i donar l’oportunitat de rectificar abans

Pel que fa a les inspeccions, s’elabora una base de dades que relaciona les inspeccions realitzades i tots els

d’incoar procediments sancionadors. No obstant, també entenem que en els casos que sigui necessari, la

detalls de cada una d’elles. El resultat de les actes d’inspecció ordinàries també es volca en una altra base

nostra actuació ha de ser contundent i l’hem de desenvolupar amb objectivitat i seriositat.

de dades, que permet saber el percentatge de compliment de cada un dels punts avaluats durant les visites.

A través de la Comissió de Deontologia el Col·legi assegura el compliment de les funcions i les finalitats,
contingudes en els Estatuts Col·legials, referides a l’assumpció dels deures dels col·legiats i també a la

A l’igual que en el cas de Deontologia, anualment, se n’extreuen totes les dades necessàries per elaborar
la memòria i l’informe de revisió.
Pel que fa als motius de les sol·licituds d’intervenció, hi ha descrits 103 possibles motius, basats en les

protecció dels seus drets i els de la societat com a receptora del servei.

infraccions tipificades en la normativa d’aplicació (Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments

com ho fem ?
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i productes sanitaris, Llei 31/1991 d’ordenació farmacèutica de Catalunya, Decret 1410/1977 sobre faltes i
sancions dels farmacèutics amb relació a la Seguretat Social, els Estatuts del COFB i també els del Consejo
General). No obstant, per tal de facilitar la interpretació de les dades, hem agrupat per temes els motius, creant
dotze apartats que són els que consten en la part referent a la Comissió de la memòria publicada pel Col·legi.

Com s’ha indicat a l’inici, des de l’any 2005, la Comissió de Deontologia gaudeix de la certificació de qualitat
ISO 9001:2008, circumstància que implica que tots els procediments de treball que té descrits es revisin
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de la profesión farmacéutica , diciembre 2000
INTRODUCCIÓN

El farmacéutico, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional, desempeña unas actividades
que es preciso orientar éticamente. Este Código de Ética y Deontología de la profesión Farmacéutica

preceptos de este Código entre los farmacéuticos y obligándose a velar por su cumplimiento, así como
mantener secreta la información y la documentación relacionada con las cuestiones deontológicas de
sus colegiados.

I. principios generales
1.

de la enfermedad y el uso racional de los medicamentos, se compromete a cumplir y

constituye un texto de mínimos asumible por todos los farmacéuticos españoles, susceptibles de ser

hacer cumplir este Código, que recoge los principios éticos mínimos en que debe basarse

ampliado y desarrollado por los farmacéuticos de las diferentes modalidades profesionales y las

su actuación profesional y las responsabilidades y obligaciones que contrae en el

distintas organizaciones territoriales del Estado, respetando los Principios básicos en el recogidos.

ejercicio de la misma.
2.

3.

4. El farmacéutico colaborará con las administraciones sanitarias para hacer efectivo el
derecho a la salud de las personas.

Ética y Deontología Farmacéutica obliga a todos los farmacéuticos en el ejercicio de su profesión,
cualquiera que sea la modalidad en que la practiquen.

El farmacéutico considerará prioritaria la mejora de la salud y la cooperación con sus colegas
y con otros profesionales y supeditará a esos objetivos sus legítimos intereses particulares.

la conducta profesional del farmacéutico.
La profesión farmacéutica contribuye al bienestar de la persona y de la sociedad. El Código de

El farmacéutico, en el ejercicio profesional, excederá el estricto cumplimiento de las normas
legislativas vigentes y adoptará un comportamiento ético en todas sus actividades.

definición y ámbito de aplicación
La Deontología farmacéutica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar

El farmacéutico, para contribuir a la mejora de la salud, a la prevención y al diagnóstico

5. El farmacéutico prestará su colaboración a la Organización Profesional Farmacéutica

El incumplimiento de alguna de las normas de este Código constituye una falta deontológica

para que ésta pueda desempeñar las funciones de representación, dignificación y

susceptible de sanción, de acuerdo con las normas disciplinarias fijadas por los Estatutos Generales

defensa de la profesión.

de la Organización Profesional Farmacéutica.

6. El farmacéutico orientará sus actos profesionales de modo que los medicamentos, los

La Organización Profesional Farmacéutica velará por el eficaz cumplimiento de todos los preceptos

productos sanitarios y las tecnologías sanitarias puedan cumplir su función social y la

de este Código y propondrá las actualizaciones que éste pueda requerir para adecuarlo al paso del

población se vea beneficiada por los avances de las ciencias farmacéuticas.

tiempo de modo que se cumplan sus principios generales.

7.

El farmacéutico ejercerá su profesión de modo que contribuya a la dignidad, al bienestar

La Organización Profesional Farmacéutica asume como uno de sus objetivos primordiales la promoción

y a la salud de los pacientes y evitará cuantas acciones pongan en entredicho esos

y el desarrollo de la deontología profesional, comprometiéndose a difundir el conocimiento de los

principios fundamentales.
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8. El farmacéutico contribuirá al uso eficiente de los recursos humanos, tecnológicos,
terapéuticos y económicos y muy especialmente en lo que concierne al uso de los
medicamentos y productos sanitarios sometidos al régimen de financiación pública.
9. El farmacéutico adoptará la más exigente actitud ética, incluso cuando no le sea
solicitada ni requerida, en todo el proceso de investigación, ensayo, autorización,
fabricación, distribución, promoción, custodia, publicidad, dispensación y seguimiento
de los medicamentos, así como en todas las facetas de su ejercicio profesional.
10. El farmacéutico se abstendrá de participar en todo tipo de actuaciones, estén o no
relacionadas con su profesión, en que sus conocimientos y habilidades sean puestas al
servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad humana o contra los derechos
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16. El farmacéutico respetará la dignidad del paciente y su derecho individual a la libertad de
aceptar o rechazar un tratamiento.
17. El farmacéutico respetará las características culturales y personales de los pacientes no
estableciendo diferencias basadas en nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
circunstancia.
18. El farmacéutico y sus colaboradores están obligados al secreto profesional. El farmacéutico
protegerá y salvaguardará el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos.
19. El farmacéutico establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y
facilite el acto profesional.

del hombre.
11. El farmacéutico mantendrá actualizados sus conocimientos científicos y técnicos en los
que tiene basada su competencia profesional.

III - RELACIONES ENTRE LOS FARMACÉUTICOS Y CON OTROS PROFESIONALES SANITARIOS
20. El farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros profesionales sanitarios actuando
con respeto, lealtad e integridad en sus relaciones profesionales sea cual fuere la relación

II - RELACIONES CON EL PACIENTE
12. Es responsabilidad del farmacéutico contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida
del paciente, promoviendo su derecho a la prevención y diagnóstico de la enfermedad y a
tratamientos terapéuticos eficaces y seguros.
13. El farmacéutico mediante la práctica de sus conocimientos facilitará la correcta aplicación de
los medios preventivos, diagnósticos y terapéuticos.
14. El farmacéutico proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente, no
promoviendo, en ningún caso, expectativas terapéuticas inadecuadas.
15. El farmacéutico antepondrá el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales,
profesionales o económicos.

21

jerárquica que exista entre ellos.
21. El farmacéutico cooperará con sus colegas y otros profesionales de la salud para el beneficio
del paciente y la sociedad.
22. El farmacéutico evitará prácticas, comportamientos o condiciones de trabajo que puedan
perjudicar su independencia y objetividad en el correcto desarrollo de su ejercicio profesional.
23. El farmacéutico respetará las actuaciones de sus colegas y de otros profesionales sanitarios,
aceptando la abstención de actuar cuando alguno de los profesionales de su equipo de trabajo
muestre una objeción razonada de ciencia o de conciencia.
24. El farmacéutico evitará la competencia desleal y el desprestigio de la profesión farmacéutica.

22
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IV - RELACIONES CON LA SOCIEDAD
25. El farmacéutico asumirá las responsabilidades que le correspondan para contribuir a la
mejora de la salud de la población.
26. El farmacéutico procurará que la distribución de los recursos sanitarios se efectúe con
criterios de ecuanimidad, objetividad y transparencia.
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32. El Farmacéutico demandará que su corporación ponga todos los medios a su alcance a fin de
contribuir a su formación continuada.
33. El Farmacéutico podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su condición de objetor de
conciencia a los efectos que considere procedentes. El Colegio le prestará el asesoramiento y
la ayuda necesaria.

27. El farmacéutico respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas y cooperará
en su modificación, cuando, según su opinión científica y técnica, se contribuya a un mayor
beneficio del individuo.
28. La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a
la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y la salud del paciente.

VI - RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES
34. El Farmacéutico está obligado a velar por el prestigio de la institución donde desarrolla su
labor profesional.
35. El Farmacéutico, a través de su Corporación, tiene el deber de velar por la buena calidad de
la enseñanza de la profesión farmacéutica, incluyendo los principios éticos y deontológicos.

V - RELACIONES CON LA CORPORACIÓN FARMACÉUTICA
29. El Farmacéutico deberá cumplir el Estatuto General de la profesión farmacéutica, Estatutos
del Consejo Autonómico, Estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos al que pertenezca
y otros Reglamentos de Régimen Interior, en su caso, así como los acuerdos, disposiciones
y decisiones de las Asambleas Generales y otros Órganos de Gobierno de la Organización
Farmacéutica Colegial que se adopten dentro de sus respectivas competencias.
30. El Farmacéutico deberá poner en conocimiento del Colegio todo acto de intrusismo, ejercicio
irregular o agravios que surjan en el ejercicio profesional, o de los que afecten a cualquier

VII - PUBLICIDAD
36. El Farmacéutico no deberá promover ni participar en técnicas publicitarias que comprometan
la salud de los ciudadanos, así como la seguridad y eficacia de los medicamentos.
37. En ausencia de normativa legal específica, la publicidad sobre los establecimientos y servicios
profesionales relacionados con cualquier clase de ejercicio de la profesión será comunicada al
Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente para su consideración.

otro colegiado y tenga conocimiento.
31. El Farmacéutico, sus compañeros y sus representantes corporativos en el ejercicio de sus
funciones, mantendrán relaciones de respeto mutuo. Asimismo la Corporación Farmacéutica
ha de esforzarse en conseguir que las normas éticas de este Código sean respetadas y
protegidas por la Ley, defendiendo a los colegiados que se vean perjudicados por causa del
cumplimiento de sus principios éticos.
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VIII - INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
38. El Farmacéutico, en la experimentación sobre seres humanos, considerará prioritaria la salud
de los participantes en los ensayos.
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39. El Farmacéutico como investigador no dará a conocer de modo prematuro o sensacionalista nuevos
avances científicos insuficientemente contrastados, no exagerará su significado, ni falsificará
o inventará datos, ni plagiará publicaciones de otros autores y, en general no utilizará con poca
seriedad y rigor los datos obtenidos estando obligado a mantener una clara distinción entre los
procedimientos en fase de ensayo y los que ya han sido oficialmente validados.
40. El Farmacéutico cuando en su ejercicio profesional desarrolla actividad docente, tiene el deber de
velar por la buena calidad de enseñanza de la profesión farmacéutica, haciendo especial mención
de los principios éticos y deontológicos, consustanciales con la misma.
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