Quotes i serveis 2020
Quota única

Quota complementària de titular d’oficina de farmàcia

Quota de Col·legiació
Per nova incorporació o reingrés al Col·legi.
— General: 50,92 €
— El primer any després d’obtenir el títol o en cas de
minusvalidesa: 0,00 €
— Pre-col·legiats: 0,00 €
La tramitació de l’alta col·legial quedarà condicionada a la
presentació d’un justificant d’abonament de la quota d’accés.
Per facilitar aquest pagament el Col·legi habilitarà un dispositiu
T PV al departament de Secretaria.

Per a tots els titulars d’oficina de farmàcia.

Quotes periòdiques mensuals

A partir de l’1 de juliol de 2020 s’afegirà una quota complementària
mensual de 20,00 € per oficina de farmàcia.

L’import d’aquesta quota és del 0,090% sobre el PVP IVA dels
medicaments i productes sanitaris de les receptes facturades a
càrrec del Servei Català de la Salut i altres entitats d’assegurança,
amb un topall màxim del PVP IVA de 143,04€.
Per a les fórmules magistrals, el percentatge és del 0,25% de la
facturació mensual.
Aquests percentatges es poden ajustar a finals d’any per arribar a
la quantitat pressupostada.

Quotes per a col·legiats exercents

Quotes per a col·legiats no exercents

Quota bàsica
— Per a tots els col·legiats exercents: 12,12€

Quota bàsica
— Per a tots els col·legiats no exercents: 7,87 €
— Els farmacèutics no exercents més grans de 70 anys estan exempts
de pagar quotes.

Quota addicional de direcció tècnica
— Per a tots els titulars i regents d’oficina de farmàcia, directors tècnics
d’indústria i distribució, caps de servei de farmàcia hospitalària,
titulars de laboratoris d’anàlisi i responsables d’ortopèdies: 8,08€
(En cas d’exercir en més d’una modalitat, compatible legalment, només caldrà abonar
una sola quota de direcció tècnica).

Quotes col·legials 2020 (resum mensual)
Modalitat col·legial

Bàsica COFB

Direcció tècnica

xifres en €

Consejo General (5)

Consell Català (6)

Total

RC (7)

Col·legiats exercents (1) quota bàsica (3)

12,12

0,00

8,31

5,10

25,53

10,50

Col·legiats exercents quota direcció tècnica (4)

12,12

8,08

8,31

5,10

33,61

10,50

7,87

0,00

2,05

2,00

11,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Col·legiats no exercents

(2)

Col·legiats no exercents majors de 70 anys(2)

(1)
Col·legiats exercents: són exercents les persones que desenvolupen una activitat professional com a farmacèutics
en qualsevol de les modalitats per la seva condició de llicenciats en farmàcia. (2) Col·legiats no exercents: són “no
exercents” les persones que, essent llicenciats en farmàcia, no exerceixen la professió. Per als “no exercents” majors de 70 anys les quotes col·legials són a cost zero.(3) Quota bàsica per a col·legiats exercents: inclou la inscripció
automàtica i gratuïta de ple dret a la vocalia corresponent a la modalitat professional en què s’exerceix. (4) Quota de
direcció tècnica: inclou la inscripció automàtica i gratuïta de ple dret a la vocalia corresponent a la modalitat professional en què s’exerceix així com, prèvia sol·licitud, a tres vocalies més de lliure elecció. (5) Consejo General: És
l’òrgan de coordinació i cooperació de tots els col·legis oficials de farmacèutics i dels consells de col·legis de l’Estat

Pre-col·legiats

espanyol de les diferents comunitats autònomes i representa tots els àmbits de la professió davant l’Administració
central de l’Estat.(6) Consell Català: És l’òrgan representatiu que agrupa els quatre col·legis provincials de Catalunya i té per objectiu representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit i col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en totes les seves modalitats.(7) Pòlissa
col·lectiva d’assegurança de responsabilitat civil (RC): Prima de la pòlissa d’assegurança col·lectiva de responsabilitat
civil que té subscrita el Col·legi. En cas de voler concertar o renunciar a la cobertura que proporciona l’assegurança, caldrà
fer-ho constar expressament per escrit. Els col·legiats “no exercents” no tenen la cobertura d’aquesta pòlissa.

Quota zero. Els pre-col·legiats estan exempts de pagar les quotes de col·legiació i les quotes periòdiques mensuals.

Per a ser pre-col·legiat s’han de tenir superats 210 ECTS del grau en Farmàcia. La condició de pre-col·legiat finalitza un cop superats els crèdits que donen dret a
la possessió del títol o als dos anys de fer-se efectiva l’alta. Els pre-col·legiats poden donar-se d’alta al COFB com a col·legiats sense abonar la quota d’ingrés.
En cas d’incorporació a altres col·legis de Catalunya hauran d’abonar la quota d’ingrés que estigui establerta en cada cas.

Serveis col· l egials 2020
Import serveis
Servei de gestió, manipulació i tractament informàtic de les receptes en paper i electròniques a
càrrec del Servei Català de la Salut i altres entitats d’assegurança: 0,015680 € per recepta més
IVA.
Servei de facturació d’articles ortoprotètics (PAO’s): 1,00% sobre l’import total ajut econòmic del
Servei Català de la Salut més IVA.
Servei de facturació del programa de manteniment de metadona (PMM): 1,88 € més IVA.
Servei de canvi de titularitat d’oficina de farmàcia: 529,89€ més IVA.
Servei de nomenament de titulars i regents d’oficina de farmàcia: 201,22€ més IVA.

*Taxes
Taxa de tramitació d’expedients d’instal·lació de noves oficines de farmàcia: 309,55€
Taxa d’amidament de distàncies per a la instal·lació o el trasllat d’oficines de farmàcia: 995,80€
Taxa de tramitació d’expedients de trasllat d’oficines de farmàcia: 309,55€
Taxa de tramitació d’expedient de modificació d’un local destinat a oficina de farmàcia: 58,30€

*Taxes obligatòries que fixa la Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de 28 de març
de 2017, en l’article 42, pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d’autorització per a la
creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
Aquests imports es van actualitzar amb la prórroga dels pressupostos pel Decret Llei 1/2018 pendents de
modificació per part de la Generalitat de Catalunya en la normativa que reguli els pressupostos de 2019.
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