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DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    126/2021 
Expedient   057/2021 
 

 
 
Hble. Senyora: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 de març de 2021, sota la Presidència de la 

Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H. de data 3 de febrer de 2019 
(Registre d'entrada de 3 de febrer), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública relatiu al Projecte de decret del Consell pel 
qual es regula l'ordenació de la prestació farmacèutica en centres 
sociosanitaris. 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

 De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 3 de febrer de 2021, remés per la consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública, va tindre entrada en aquest Consell el Projecte de 
decret del Consell pel qual es regula l'ordenació de la prestació farmacèutica 
en centres sociosanitaris, sol·licitant-se el preceptiu dictamen de conformitat 
amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de 
creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Segon.- Documentació remesa. 
 
L'expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 20 

de març de 2020, per la qual es va iniciar el procediment d'elaboració del 
projecte normatiu. 

 
2. Document de consulta prèvia. 
 
3. Primer esborrany del Projecte de decret. 
 
4. Informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte de 

decret, Memòria econòmica i Informe sobre l'impacte de la normativa en la 
infància, en l'adolescència i en la família, emesos pel director general de 
Farmàcies i Productes Fitosanitaris, el dia 25 d'agost de 2020. 

 
5. Informe sobre l'afectació o impacte en aplicacions o sistemes 

d'informació, emés pel subdirector general de Sistemes per a la Informació de 
la Salut el dia 16 de setembre de 2020. 

 
6. Informe econòmic positiu, de 16 de setembre de 2020, emés per la 

directora general de Règim Econòmic i Infraestructures. 
 
7. Escrit d'al·legacions presentat per la Direcció General de Règim 

Econòmic i Infraestructures; per la Direcció General de Planificació, 
Eficiència, Tecnologia i Atenció al Pacient; per la directora general de 
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Diversitat Funcional i Salut Mental; per la directora general de l'Institut 
Valencià de les Dones, i per la directora general de Persones Majors. 

 
8. Informe a les al·legacions presentades al Projecte de decret del 

director general de Farmàcies i Productes Fitosanitaris, de 13 d'octubre de 
2020. 
 

9. Segon esborrany del Projecte de decret. 
 
10. Publicació en el DOGV núm. 8932, de 22 d'octubre de 2020, del 

tràmit d'informació pública. 
 

11. Escrits d'al·legacions presentats per la Sra. S. F. R., farmacèutica 
titular d'oficina de farmàcia; el Sr. E. R. R. en qualitat de vocal de la Societat 
Espanyola de Farmacèutics d'Atenció Primària de la Comunitat Valenciana 
(SEFAP CV); Farmaindustria; Associació Farmàcia Rural_VEC de la 
Comunitat Valenciana (AfaRuVEC CV); la Sra. B. J. C. O., farmacèutica titular 
d'oficina de farmàcia; la Sra. M. I. R. G., farmacèutica titular d'oficina de 
farmàcia; el Sr. M. O. E., farmacèutic titular d'oficina de farmàcia; el Sr. V. M. 
E. C., farmacèutic titular d'oficina de farmàcia; la Sra. P. M. A., farmacèutica 
titular d'oficina de farmàcia; el Sr. J. J. V., farmacèutic titular d'oficina de 
farmàcia; la Sra. S. O. M. V., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. 
A. G. R., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. A. M. T., 
farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. M. A. E. V., farmacèutica 
titular d'oficina de farmàcia; la Sra. I. P. S. R., farmacèutica titular d'oficina 
de farmàcia; la Sra. C. G. C., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. 
E. H. E., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; Societat Espanyola de 
Farmàcia Familiar i Comunitària (SEFAC CV); la Sra. E. M. H. P. i el Sr. G. G. 
de T.; Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (MICOF); Consell 
Valencià de Col·legis Oficials de Farmacèutics; el Sr. J. M. T. en qualitat de 
president de l'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones 
Dependents de la CV (AERTE), i President de la Confederació Empresarial 
d'Oficines de Farmàcia de la Comunitat Valenciana (CONFAR). 

 
12. Tercer esborrany del Projecte de decret. 

 
13. Informe emés per l'Advocacia General de la Generalitat el dia 29 de 

gener de 2021. 
 
14. Informe d'1 de febrer de 2021 sobre les observacions formulades per 

l'Advocacia General de la Generalitat. 
 
15. Quart esborrany del Projecte de decret. 
 
16. Informe favorable del sotssecretari de la Conselleria consultant de 

2 de febrer de 2021. 
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I trobant-se el procediment en l'estat descrit, es va remetre l'expedient 

a aquest Consell per al seu dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i l'abast del dictamen. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 

19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan dels projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 
 

El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons el seu 
article un, «regular la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris de la 
Comunitat valenciana i garantir que els principis generals de l'optimització 
terapèutica, establits en l'article segon, seran aplicables a la prestació 
farmacèutica que reben les persones residents en els centres sociosanitaris, 
independentment que siguen usuàries d'un centre de titularitat pública o d'un 
centre de titularitat privada». 

 
 
Segona.- Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
El procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general es 

troba establit en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià. 

 
En primer lloc, seguint el que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, la necessitat de substanciar una consulta 
pública, la Conselleria consultant va donar compliment a la citada consulta 
prèvia. A aquest efecte figura en l'expedient un document sobre consulta 
prèvia. 

 
A més, seguint el que preveu l'article 129 de la citada Llei 39/2015, en 

la part expositiva de la norma s'han justificat els principis de bona regulació. 
 

De conformitat amb el que estableix l'article 39.1 del Decret 24/2009, 
de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, per Resolució de la consellera de 
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Sanitat Universal i Salut Pública de 20 de març de 2020 es va iniciar el 
procediment d'elaboració del projecte normatiu. 

 
El director general de Farmàcies i Productes Fitosanitaris va emetre un 

Informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte de decret -el 
contingut del qual es transcriu en la consideració següent- i una Memòria 
econòmica en la qual s'indica que: 

 
«L'impacte econòmic previst per a l'any 2020 derivat del 

desenvolupament d'aquest Decret i la incorporació del programa a la gestió 
directa de la Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública, amb l'increment 
previst de la dotació de personal addicional i la cobertura de 1.000 places 
addicionals, respecte de la prestació en recepta mèdica i dispensació en oficina 
de farmàcia, considerant només els costos comparables en tots dos models de 
prestació és: (…)+ 5.171.370€. 

 
Es consideren per al PAFSS pacients diferents atesos en lloc de places 

ocupades. 
 
Atés l'índex de rotació de pacients en cada plaça (1,22) i la despesa per 

plaça i any de 1.548 €/plaça/any, la despesa per pacient diferent/any en el 
PAFSS s'estima en 1.268,85€/pacient/any, 998,15 euros inferior a la despesa 
de la prestació en recepta mèdica i dispensació en oficina de farmàcia (2.267€), 
la qual cosa permet estimar que el PAFSS estalvia 4.746.203€ anuals quan es 
comparen pacients diferents respecte de la prestació en oficina de farmàcia». 
 

Figura així mateix un informe relatiu a l'impacte de gènere del Projecte 
de decret, complint així el que disposa l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, i l'article 4.bis de la 
Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i 
homes. I també l'informe sobre l'impacte de la citada norma en la infància i 
en l'adolescència (article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de 
gener, de protecció jurídica del menor, introduïda per mitjà de la Llei 
26/2015, de 28 de juliol), i sobre la família (disposició addicional desena de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses). 
En tots ells s'indica que l'impacte en els col·lectius objecte de l'informe és nul. 
I concretament en el de gènere es diu que: 

 
«- S'ha observat la situació de partida de dones i homes en l'àmbit tractat 

pel projecte de norma, i en relació amb les polítiques d'igualtat d'oportunitats. 
 
- S'han analitzat els canvis que pot originar la implementació de la futura 

disposició sobre les desigualtats entre homes i dones». 
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I informe sobre l'afectació o impacte en aplicacions o sistemes 
d'informació, emés pel subdirector general de Sistemes per a la Informació de 
la Salut del qual s'extrau que: 

 
«a) L'aprovació i execució del decret no comporta el desenvolupament d'un 

nou programa o mitjà informàtic i sí l'evolució dels existents. 
 
b) Existeix una repercussió BAIXA en els programes i eines amb els quals 

compta la Direcció General de Farmàcia, la qual cosa implica canvis inicialment 
assumibles amb els recursos previstos». 

 
D'altra banda, i pel que fa al tràmit d'informació pública, es va publicar 

en el DOGV núm. 8932, de 22 d'octubre de 2020 formulant al·legacions els 
següents: La Sra. S. F. R., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; el Sr. E. 
R. R. en qualitat de vocal de la Societat Espanyola de Farmacèutics d'Atenció 
Primària de la Comunitat Valenciana (SEFAP CV); Farmaindustria; Associació 
Farmàcia Rural_VEC de la Comunitat Valenciana (AfaRuVEC CV); la Sra. B. 
J. C. O., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. M. I. R. G., 
farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; el Sr. M. O. E., farmacèutic titular 
d'oficina de farmàcia; el Sr. V. M. E. C., farmacèutic titular d'oficina de 
farmàcia; la Sra. P. M. A., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; el Sr. J. 
J. V., farmacèutic titular d'oficina de farmàcia; la Sra. S. O. M. V., 
farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. A. G. R., farmacèutica 
titular d'oficina de farmàcia; la Sra. A. M. T., farmacèutica titular d'oficina de 
farmàcia; la Sra. M. Á. E. V., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. 
I. P. S. R., farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. C. G. C., 
farmacèutica titular d'oficina de farmàcia; la Sra. E. H. E., farmacèutica 
titular d'oficina de farmàcia; Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i 
Comunitària (SEFAC CV); la Sra. E. M. H. P. i Sr. G. G. de T.; Il·lustre Col·legi 
Oficial de Farmacèutics de València (MICOF); Consell Valencià de Col·legis 
Oficials de Farmacèutics; el Sr. J. M. T. en qualitat de President de l'Associació 
Empresarial de Residències i Serveis a Persones Dependents de la CV 
(AERTE), i President de la Confederació Empresarial d'Oficines de Farmàcia 
de la Comunitat Valenciana (CONFAR). 

 
A més el text del projecte va ser remés a diferents conselleries, i van 

formular al·legacions la Direcció General de Règim Econòmic i 
Infraestructures; la Direcció General de Planificació, Eficiència, Tecnologia i 
Atenció al Pacient; la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental; 
la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, i la directora general 
de Persones Majors. 
 

L'Advocacia de la Generalitat va informar el text normatiu conforme 
disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència 
jurídica a la Generalitat, i les seues observacions, al seu torn, van ser 
informades pel director general de Farmàcies i Productes Fitosanitaris. 
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I finalment el sotssecretari de la Conselleria consultant va informar 

favorablement el projecte el dia 2 de febrer de 2021. 
 

En definitiva, en el procediment d'elaboració del Projecte d'ordre objecte 
del present Dictamen s'han verificat les regles que resulten d'aplicació en 
l'elaboració de les disposicions administratives generals contingudes en 
l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en el títol III 
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 

 
 
Tercera.- Finalitat i marc normatiu del Projecte de decret. 
 
«(…) La prestació farmacèutica en l'àmbit sociosanitari ha tingut el seu 

desenvolupament normatiu autonòmic i els seus esdevenirs 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 realitzara a través de serveis de farmàcia propis, serveis 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 
Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana on en el seu article 34.4 
estableix que l'atenció farmacèutica en els centres sociosanitàries es durà a 
terme a través dels serveis 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 
vindran obligats a establir serveis de farmàcia o depòsits de medicaments en 
els casos i termes que es definisquen reglamentàriament a proposta de les 
conselleries competents en la matèria, en funció de la capacitat de l'establiment 
i de la mena d'atenció mèdica o farmacològica que requerisca la població atesa, 
i en qualsevol cas, s'establirà obligatòriament en aquells que disposen 
d'almenys 100 llits. 

 
Així mateix s'estableix que si no disposen de 100 llits o més, els centres 

sociosanitaris podran establir serveis de farmàcia o depòsits de medicaments 
sempre que disposen de serveis hospitalaris o serveis mèdics autoritzats. En el 
cas d'establir depòsits de medicaments aquests hauran d'estar vinculats a una 
oficina de farmàcia establida en la mateixa zona farmacèutica o si es tracten 
de centres públics, estaran vinculats a un servei de farmàcia d'un altre centre 
preferentment del mateix sector sanitari. Així mateix, s'estableix que els centres 
sociosanitaris tindran la consideració de centres hospitalaris. 
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La Llei d'ordenació farmacèutica des de la seua publicació ha patit 
nombroses modificacions, que afecten la prestació farmacèutica sociosanitària. 
L'última d'elles, mitjançant la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat en 
la qual les modificacions més en la reorientació del model al de l'ordenació de 
la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris, tant en els dependents 
del sector públic com en els privats, ja siga mitjançant serveis de farmàcia o de 
depòsit de medicaments. Tot això, tenint en compte les directrius contingudes 
en 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 aquest s'estableix, en el seu article 6, les mesures 
relatives a l'atenció farmacèutica als 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 servei de farmàcia hospitalària propi en 
els centres d'assistència social que tinguen 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 esmentats en l'apartat anterior eximint-los d'aquesta 
exigència sempre que disposen d'un depòsit de medicaments vinculat al servei 
de farmàcia 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 servei de farmàcia propi i que no 
estiguen obligats a tindre'l, disposaran d'un depòsit que estarà vinculat a un 
servei de farmàcia de l'àrea sanitària i sota la responsabilitat del cap del servei, 
en el cas dels hospitals del sector públic, i a una oficina de farmàcia establida 
en la mateixa zona farmacèutica o a un servei de farmàcia hospitalària, en el 
cas que es tracte d'un hospital del sector privat”. 

 
Els articles 48, 48 bis, 49 i 49 bis de la llei d'ordenació farmacèutica en 

la seua actual redacció requereix d'un desenvolupament mitjançant decret del 
model d'ordenació de la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris 
que propugna. 

 
El Projecte de decret pretén establir els objectius generals i les estructures 

de l'ordenació de la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris amb 
independència de la titularitat d'aquests. Tot això per a estendre les millores ja 
obtingudes en la prestació farmacèutica dels centres de titularitat pública a la 
totalitat de l'oferta residencial sociosanitària. 
 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té el deure de garantir 
que la prestació farmacèutica en els centres sociosanitaris de la Comunitat 
Valenciana es duga a terme de manera 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, 
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integrant la prestació farmacèutica de l'àmbit sociosanitari amb l'àmbit sanitari. 
Per a això es requereix un model estructural i assistencial de prestació 
farmacèutica centrat en l'existència d'estructures farmacèutiques referents i 
especialitzades, capaces d'assumir la gestió integral de les necessitats 
d'atenció farmacèutica per a cadascuna de les residències sociosanitàries en 
un marc de continuïtat de relació i integració. El Programa d'atenció 
farmacèutica en centres sociosanitaris públics, actualment dependent de la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha aconseguit al llarg dels últims 
vint anys una gestió eficient de la prestació farmacèutica en els termes 
anteriorment exposats. La seua extensió a centres sociosanitaris de diferents 
titularitats, combinada amb un marc col·laboratiu amb altres estructures 
farmacèutiques és la base del model de prestació farmacèutica sociosanitària 
que es proposa en la present resolució. 

 
La present proposta de Decret 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 d'aquests, i estendre les 
millores ja obtingudes en la prestació farmacèutica dels centres de titularitat 
pública a la totalitat de l'oferta residencial sociosanitària. 

 
Simultàniament, es preveu un model col·laboratiu amb altres estructures 

farmacèutiques. 
 
Totes aquestes 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 
necessària i ineludible necessitat i proporcionalitat d'aquest desenvolupament, 
no implicant noves càrregues administratives innecessàries en la seua 
aplicació». 

 
 
Quarta.- Estructura del Projecte de decret. 
 
La norma sotmesa a consulta s'estructura en una part expositiva; una 

part dispositiva integrada per dotze articles organitzats en dos títols, i una 
part final constituïda per una disposició addicional, una transitòria, una 
derogatòria i dues finals. El seu contingut és el següent: 

 
Preàmbul 
 
Títol Preliminar. Disposicions generals 
Article 1. Objecte i àmbit 
 
Article 2. Principis generals de l'optimització terapèutica en la prestació 

farmacèutica a les persones residents en els centres sociosanitaris 
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Article 3. Definicions 
 
Títol I. De les estructures per a la prestació farmacèutica en els centres 

sociosanitaris 
Article 4. Estructures per a la prestació farmacèutica en els centres 

sociosanitaris 
 
Capítol I. Els serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris 
Article 5. Servei de farmàcia dels centres sociosanitaris 
Article 6. Funcions dels Serveis de farmàcia dels centres sociosanitaris 
Article 7. Autorització administrativa de servei de farmàcia dels centres 

sociosanitaris 
 
Capítol II. Els depòsits de medicaments dels centres sociosanitaris 
Article 8. Condicions i requisits de funcionament dels depòsits de 

medicaments dels centres sociosanitaris 
Article 9. Comunicació prèvia dels depòsits de medicaments dels 

centres sociosanitaris per al desenvolupament de l'activitat 
Article 10. Vinculació dels depòsits de medicaments dels centres 

sociosanitaris 
Article 11. Funcions dels depòsits de medicaments dels centres 

sociosanitaris 
 
Capítol III. Bases generals dels acords entre la conselleria competent en 

matèria de sanitat i els centres sociosanitaris 
Article 12. Acords entre la conselleria competent en matèria de sanitat 

i els centres sociosanitaris 
 
Disposició addicional única. Incidència econòmica 
Disposició transitòria única. Transitorietat 
Disposició derogatòria única. Derogació normativa 
Disposició final primera. Normativa de desenvolupament 
Disposició final segona. Entrada en vigor 

 
 

Quinta.- Observacions al Projecte de decret. 
 
Examinat el text del projecte normatiu cal formular les següents 

observacions: 
 
 
Observacions de caràcter general 
 
I. Convindria fer ús de fórmules abreujades en la remissió a normes que 

ja han sigut citades, de conformitat amb el que disposa l'article 3.7 del referit 
Decret 24/2009 com ocorre amb la referència a la 6/1998, de 22 de juny, 
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d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana, citada en nombroses 
ocasions. 

 
II. D'acord amb el contingut del Decret projectat, la prestació 

farmacèutica en els centres sociosanitaris s'estructura en serveis de farmàcia 
i depòsits de medicaments. Ara bé, tots aquells centres sociosanitaris que 
tinguen 100 llits o més, disposaran d'un servei de farmàcia de centre 
sociosanitari, llevat que s'establisquen amb la conselleria competent en 
matèria de sanitat acords que els eximisquen de tal exigència i disposen d'un 
depòsit de medicaments en els termes disposats en la norma projectada. 

 
Durant el tràmit d'audiència es va acceptar una al·legació consistent en 

què per al còmput dels llits es tingueren en compte els realment ocupats. 
Aquesta al·legació, com s'ha indicat, va ser acceptada per la Direcció general 
que instrueix el procediment i així s'indica expressament en l'article 5.2 del 
Decret. 

 
No obstant això, i encara que ací s'aclarisca, existeixen altres articles, 

com el 4.2 en el qual no es concreta el còmput del nombre de llits i això pot 
conduir a confusió del destinatari de la norma. 

 
Per tant, s'aconsella que o bé s'aclarisca aquest aspecte cada vegada 

que es fa referència al nombre de llits, o bé s'indique en un precepte anterior 
(per exemple el 4) perquè així, en els posteriors, quede clar. 

 
 
Observacions a la part dispositiva 

 
 

A l'article 9. Comunicació prèvia dels depòsits de medicaments dels 
centres sociosanitaris per al desenvolupament de l'activitat. 
 
 Recomanem substituir el terme “comunicació” de l'apartat 1 per 
“declaració responsable”, per ser aquest el “nomen iuris” que correspon a 
l'actuació que s'hi regula, tal com s'indica en l'apartat 3 del mateix precepte. 
 
 

A l'article 12. Acords entre la conselleria competent en matèria de 
sanitat i els centres sociosanitaris. 

 
Aquest article contempla la possibilitat que la conselleria competent en 

matèria de sanitat i els centres sociosanitaris establisquen acords o convenis 
de conformitat amb el que disposa l'article 6 del Reial decret llei 16/2012, de 
20 d'abril, indicant, a continuació, que les condicions i els termes d'aquells 
es determinaran reglamentàriament. 
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Existeix ací una crida al desenvolupament reglamentari d'una norma 
que ja té aquest caràcter, per la qual cosa, per tal de garantir el principi de 
seguretat jurídica, aquest Consell considera que seria més adequat establir, 
almenys quins seran els requisits principals d'aquests acords, en la norma 
objecte d'estudi. 

 
Aquesta observació ja va ser apreciada per l'Advocacia General de la 

Generalitat, la qual va advertir que «Es recomana regular el detall de les 
obligacions i responsabilitats que assumiria cada part en aquest mateix Decret, 
si bé no existeix inconvenient jurídic per a fer-ho mitjançant desenvolupament 
d'aquest, tal com preveu l'art 12». 

 
 
Observacions a la part final 
 
 
A la disposició transitòria única. Transitorietat. 
 
Aquesta disposició preveu un termini d'un any, comptador des de 

l'entrada en vigor del Decret, perquè els centres sociosanitaris s'adeqüen al 
que s'hi preveu. 

 
No obstant això, la norma no contempla cap sanció en cas contrari, 

perquè a priori no existiria cap impediment en què tal labor d'adequació es 
realitzara en un termini posterior. 

 
 
Observacions de caràcter gramatical. 
 
Totes les referències al terme «decrete» hauran de fer-se amb lletra 

majúscula inicial. 
 
En el títol del capítol I ha de corregir-se «Servei» per «Serveis». 
 
Per tot això, estima aquest Consell que el Projecte de decret, del Consell, 

pel qual es regula l'ordenació de la prestació farmacèutica en centres 
sociosanitaris, mereix un parer favorable, si bé les observacions formulades 
anteriorment poden contribuir a la millora de la seua qualitat tècnica. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, és del parer: 
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Que el Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'ordenació de la 

prestació farmacèutica en centres sociosanitaris és conforme amb 
l'ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 3 de març de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. 


