CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EL
CONSELL DE COL·LEGIS DE FARMACÈUTICS DE CATALUNYA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA “MASCARETA SALUT”

REUNITS:

D’una part, el senyor Adrià Comella i Carnicer, que actua en nom i representació del
Servei Català de la Salut, en qualitat de director, en exercici de les atribucions que li
confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària
de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la
Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el seu
director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.04.1993), que en requereix la
ratificació.

D’altra part, Jordi de Dalmases Balañà, president del Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya, en nom i representació d’aquesta entitat de conformitat
amb les facultats conferides per l’article 8 a) dels Estatuts d’aquest Consell, que
representa als quatre Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, d’acord amb l’article 1
dels seus Estatuts.

MANIFESTEN:

I.
La consellera de Salut ha emès la Resolució SLT/877/2020, de 17 d’abril de
2020 per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut. Mitjançant
aquesta campanya s’estableixen les condicions de lliurament de les mascaretes a la
població en el context de l’actual pandèmia que està patint el país i se n’encomana la
distribució a les oficines de farmàcia de Catalunya. L’execució de la campanya
s’encarrega al Servei Català de la Salut, el qual, de conformitat amb les previsions
de la referida Resolució, ha de subscriure un conveni de col·laboració amb el Consell
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya amb l’objecte de facilitar-ne la
implementació.

II.
Aquesta mesura s’emmarca en la bateria de respostes impulsada per la
Generalitat de Catalunya en tots els fronts davant la crisi sanitària i social provocada
per la pandèmia del SARS-CoV-2. L’objectiu, en aquest cas compartit
institucionalment pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, és reforçar
l’estratègia global que està procurant implementar la Generalitat de Catalunya al
nostre país en funció del marc normatiu determinat per l’Estat a partir del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Aquesta campanya se
1

suma, doncs, al conjunt d’iniciatives promogudes en totes els camps on resulta
possible i eficaç intervenir, i es dirigeix a contenir la progressió de la malaltia, enfortir
el sistema de salut i dotar la ciutadania dels mitjans adequats per facilitar una major
protecció davant el risc de contagi, en el ben entès que es planteja amb respecte a la
prioritat de seguir dotant de recursos suficients les línies assistencials del sistema
públic de salut a Catalunya.

III.
La finalitat de l’actuació és, doncs, fer efectiu l’interès públic en la
generalització de l’accés a un producte bàsic per reduir la transmissió de la infecció i
evitar l’impacte de l’especulació en els preus de mercat derivada de la seva
escassedat, en un marc de dificultats objectives en el seu proveïment.

IV.
D’altra banda el Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya comparteixen un llarg bagatge de col·laboració en
benefici de la població i la satisfacció de les necessitats del Sistema de salut de
Catalunya que, davant una situació com l’actual, s’ha de mantenir i augmentar en
allò que resulti necessari. En conseqüència, ambdues institucions acorden les
mesures per impulsar aquesta campanya, sense afectar el marc de relació ordinari
en matèria d’atenció farmacèutica a la població assistida pel Sistema Nacional de
Salut, el qual ve regulat pel concert subscrit entre aquestes dues entitats, que es
remunta al gener de 1995 i ha estat objecte de diversos ajustaments, a través de la
successiva subscripció d’addendes, convenis i annexos, havent-se establert el darrer
Text refós del concert en data juliol de 2010.

Per tot això, les parts signants es reconeixen capacitat per actuar i acorden
formalitzar aquest conveni d’acord amb els següents

PACTES:

Primer.- Objecte del conveni: desenvolupament de la campanya de salut
pública Mascareta Salut.
1. Aquest conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Servei
Català de la Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per fer
efectiu el desplegament de la campanya de salut pública Mascareta Salut.

2. La col·laboració haurà de respectar en tot moment els continguts previstos a la
Resolució SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut
pública Mascareta Salut

2

3. La campanya es limita a un número màxim de mascaretes, establert de manera
estimativa en 14 milions d’unitats, les quals seran objecte de lliurament al conjunt
de la població a través de totes les oficines de farmàcia de Catalunya segons les
condicions determinades per la Resolució SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual
s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut i les especificitats previstes pel
present conveni. Les mascaretes seran objecte d’adquisició a un preu unitari de
0,60 euros (més impostos aplicables), és a dir, en total 0,76 €.

Segon.- Implementació.
1. La disponibilitat de les mascaretes parteix de l’oferta que una companyia
distribuïdora especialitzada en la seva importació i comercialització (Hartmann) ha
comunicat, a través de canals institucionals propis de la Generalitat de Catalunya i
el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, la capacitat de lliurament del
volum especificat al punt precedent al preu que s’hi fa constar, en fases
successives.

2. El circuit de comercialització i facturació de les mascaretes fins assolir la seva
distribució i dispensació final a través de les oficines de farmàcia serà l’ordinari
propi de qualsevol producte sanitari. La primera mascareta que es proporcioni a
cada usuari, serà gratuïta per aquest, i anirà a càrrec del Servei Català de la Salut.
Els titulars d’oficina de farmàcia facturaran al Servei Català de la Salut amb el
mateix mecanisme de facturació contemplat en el Concert que regula la prestació
farmacèutica duta a terme a través de les oficines de farmàcia a càrrec del
CatSalut, pels serveis concertats, amb una factura diferenciada, nomenada
“Campanya mascaretes salut” on constin identificades les mascaretes dispensades
als usuaris del CatSalut. Les successives mascaretes, les abonarà el propi usuari al
preu de campanya, fins exhaurir els límits indicats.

3. De conformitat amb l’anterior i amb el contingut de la campanya aprovada pel
Departament de Salut, s’han d’establir els mecanismes reguladors per facilitar-ne
l’accés sota les següents condicions:

3.1 Corresponen al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya les
següents funcions, tasques i obligacions:

-

Facilitar la distribució íntegra de les mascaretes a les oficines de farmàcia de
les successives partides reservades a aquesta campanya, com a fórmula per
garantir l’accés final de la població al producte sota les condicions
estipulades. A aquests efectes, el Consell subscriurà amb les diferents
entitats distribuïdores que operen amb les oficines de farmàcia de Catalunya

3

els oportuns convenis reguladors. Aquest acord incorporarà el compromís de
limitar les condicions de distribució previstes pel present conveni a les
mascaretes proveïdes en el marc de la campanya que n’és la seva causa.

-

Contribuir a la difusió de la campanya a totes les oficines de farmàcia i
controlar la seva efectiva aplicació segons les condicions d’aplicació
suplementàries regulades pel present conveni.

-

Garantir que el preu de venda al públic de la mascareta ho sigui al preu de
cost d’adquisició de manera que ni els magatzems de distribució ni les
oficines de farmàcia hi apliquin cap marge de benefici, ni en el circuit de
comercialització ni en el de la dispensació.

-

Garantir el compliment i l’aplicació per part dels titulars de les oficines de
farmàcia del conjunt de condicions previstes i gestionar el repartiment de les
mascaretes disponibles segons els criteris de priorització i instruccions
determinades pel Servei Català de la Salut.

-

Complir les instruccions del Servei Català de la Salut i col·laborar i coordinarse amb els seus òrgans tècnics i els del Departament de Salut de la
Generalitat en tots els extrems per facilitar l’execució de la campanya i el
compliment de les seves finalitats i les del present conveni amb la màxima
eficàcia possible.

3.2 Corresponen al Servei Català de la Salut les següents funcions, tasques i
obligacions:

-

Facilitar a les oficines de farmàcia els mecanismes de seguiment i control als
usuaris del Programa mitjançant el sistema de recepta electrònica.

-

Aquest seguiment consistirà en el marcatge, condicions d’assignació i
ordenació de les dispensacions a través del sistema de la recepta electrònica
per fer factible que la dispensació es faci efectiva segons les condicions
fixades per la campanya i canalitzar el pagament a càrrec dels usuaris quan
correspongui.
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-

Incloure en el nomenclàtor de productes a dispensar a càrrec del CatSalut
les mascaretes i Facilitar la facturació de les mascaretes que es lliurin al seu
càrrec en el marc del Programa, i fins a la seva finalització.

-

Establir les relacions i/o compromisos oportuns amb l’entitat
comercialitzadora de les mascaretes, si escau i esdevé necessari per a l’inici
i la continuïtat de la campanya, respecte l’adquisició del possible material
sobrant que es posa a disposició de la Generalitat de Catalunya per tal de fer
viable, materialment i en fase d’execució, la campanya en els termes
planificats.

-

Dictar les instruccions que en cada fase de desplegament esdevinguin
necessàries per complir els objectius de la campanya en condicions de
màxima equitat.

3.3 Correspon al Servei Català de la Salut i al Consell de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya desenvolupar i afrontar conjuntament les següents funcions, tasques i
obligacions:

-

A més de l’aplicació del deure general de coordinació en tots els àmbits,
facilitar i resoldre, en especial, qualsevol conflicte o problema derivat del
sistema de seguiment i de facturació.

-

Establir circuits de consulta i resolució de dubtes davant qualsevol petició de
les oficines de farmàcia pel que fa al desenvolupament de la campanya.

-

Determinar el número de mascaretes a distribuir per a cada oficina de
farmàcia de manera proporcionada, atenent a les prioritats sanitàries que es
determinin per part del Servei Català de la Salut, un cop consultats els
òrgans tècnics del Departament de Salut, en funció de l’impacte del contagi,
el número de mascaretes efectivament dispensades, la disponibilitat
esperada i qualsevol altra variable que pugui impactar en la campanya.

4 S’autoritza al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya al tractament de
dades de recepta electrònica dels usuaris inclosos en la campanya, exclusivament
pel que fa actes associats a les necessitats d’aplicació i gestió de la campanya que
li corresponen.
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Tercer.– Comissió mixta de coordinació.
1. Es constitueix una comissió mixta de coordinació referida a les actuacions
previstes pel present conveni de col·laboració amb la següent composició:

-

Dos membres nomenats i substituïts lliurement per director del Servei Català
de la Salut, preferentment d’entre les àrees tècniques directament vinculades
a l’objecte del conveni.

-

Dos membres nomenats pel president del Consell de Col·legis de
Farmacèutics.

2. La comissió té la funció general d’efectuar un seguiment i avaluació constant del
desenvolupament de la campanya establerta per la Resolució SLT/877/2020, de 17
d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut i regulada
en el seu nivell executiu pel present conveni, d’actuar com a instància d’interlocució
entre les parts, d’interpretar l’abast dels seus pactes, d’examinar i resoldre dubtes
que puguin plantejar-se per part de les oficines de farmàcia i de resoldre qualsevol
conflicte que pugui sorgir en la seva execució.

3. La comissió es reunirà sempre que així ho sol·liciti qualsevol de les parts i,
preferentment, ho farà a distància amb mitjans telemàtics.

Quart.- Protecció de dades
1. Ambdues parts es comprometen a donar ple compliment al que estableix el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD).

2. A més, també es comprometen a complir els requeriments de la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades. Així mateix, les parts fan constar de forma expressa que
s’abstindran de fer cap tipus de tractament de les dades personals de què disposin
com a conseqüència de la signatura d’aquest conveni, llevat del que sigui
estrictament necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit es comprometen,
especialment, a no cedir a terceres persones les dades esmentades o els arxius que
les contenen, així com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat.
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Cinquè.- Marc de col·laboració institucional.
El present conveni de col·laboració té una dimensió de col·laboració institucional,
d’interès social mutu en el marc d’una crisi sanitària global, s’articula en termes de
gratuïtat en desenvolupament d’una Resolució de la consellera de Salut, i no implica
la generació, ni per tant el reconeixement, d’obligacions econòmiques exigibles
jurídicament entre ambdues parts.

Sisè.– Vigència.
1. la vigència d’aquest conveni s’estén des del 20 d’abril de 2020 fins la finalització
de la campanya establerta per la Resolució SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual
s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut, i mentre perduri la situació
d’emergència sanitària per COVID-19.

2. Aquest conveni s’extingirà de forma anticipada, sense perjudici de l’anterior, per
mutu acord de les parts o degut a qualsevol altra circumstància emparada per la
normativa general aplicable.

3. També se’n produirà l’extinció anticipada, que operarà de manera automàtica, en
cas que no s’assoleixi la disponibilitat de les mascaretes prevista, que n’és condició
de factibilitat, o quan el seu subministrament quedi interromput per qualsevol causa.
En aquest darrer supòsit, ambdues parts es comprometen a activar les mesures de
col·laboració necessàries per cercar solucions alternatives que donin continuïtat a la
campanya, a la modificació o subscripció d’un nou conveni regulador per fer-ho
possible i a propiciar la continuïtat dels pactes pel que fa a les mascaretes que
s’hagin dispensat a la seva empara.

Setè.– Interpretació i resolució de conflictes
Qualsevol conflicte o qüestió litigiosa derivada de la interpretació, desenvolupament,
modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l’aplicació d’aquest
conveni haurà de tractar de solucionar-se en el si de la comissió de seguiment
prevista al pacte tercer i, en darrera instància, segons la decisió conjunta de les
persones titulars del Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya.
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Vuitè.– Ratificació
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del
CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el
director del CatSalut, aquest conveni serà sotmès a la ratificació del citat Consell.

I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen aquest conveni a un
sol efecte.

Adrià Comella
Carnicé - DNI
78080157X
(SIG)
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