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− Les farmàcies de Barcelona en servei d’urgència a la nit atenen de mitja 9 ciutadans i 

la meitat de dispensacions no constitueixen una urgència real 
 
− L’aportació econòmica de les farmàcies barcelonines amb el servei d’urgència nocturn 

és de 10,3 milions d’euros anuals 
 
− L’informe sobre les urgències nocturnes de les farmàcies demostra que cal revisar el 

model organitzatiu de guàrdies 
 
 
Un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB) analitza per primer cop la contribució sanitària i econòmica del servei d’urgència 
nocturn que presten les farmàcies a la població. 
 
L’estudi, que analitza 133 serveis d’urgència de farmàcies de la província de Barcelona, constata 
que aquests establiments ofereixen una àmplia cobertura, ja que, cada nit, un 9% de les 
farmàcies estan obertes per tal de garantir el servei d’urgència nocturn. 
 
Tot i la importància per a la salut pública de l’existència d’un servei farmacèutic continuat i de la 
positiva valoració que en fa la població (el 91,4% dels usuaris mostra un elevat grau de 
satisfacció), l’informe posa de manifest que aquest servei està infrautilitzat i que l’oferta que amb 
ell realitzen les farmàcies supera les necessitats reals de la població. 
 
Una de les dades que ho demostra és que cada farmàcia rep de mitja 9 usuaris cada nit. També 
ho revela el fet que el 47% de les dispensacions que realitzen les farmàcies als usuaris durant 
aquests serveis nocturns no constitueixen realment una urgència i que el 14,3% de productes 
dispensats no són medicaments. 
 
Aquest fet es dóna tot i que la normativa que regula els horaris d’atenció al públic i serveis 
d’urgència de les farmàcies – Decret 321/1996 – estableix que “durant el servei d’urgència s’han 
de dispensar tots aquells medicaments, productes sanitaris i productes dietoterapèutics de 
dispensació en farmàcia que siguin sol·licitats amb caràcter d’urgència, mitjançant prescripció 
facultativa i també quan es doni un problema de salut que requereixi una atenció farmacèutica 
immediata o que ho justifiqui”. 
 
Davant d’aquesta situació, Ramon Casanovas, president de l’Associació de Farmàcies de 
Barcelona, assenyala que “el servei de guàrdies nocturnes va més allà del concepte d’urgència, 
ja que cobreix altres demandes de la població, motiu pel qual s’hauria de valorar l’esforç 
assistencial del farmacèutic”. 
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L’informe també posa de manifest la important contribució econòmica que realitzen aquests 
establiments amb els serveis d’urgència nocturns, ja que es calcula que les farmàcies 
barcelonines aporten anualment en concepte d’aquesta prestació 10,3 milions d’euros. Aquesta 
inversió no s’hi veu compensada, perquè en cap dels serveis d’urgència analitzats els ingressos 
superen els costos.  
 
Donada aquesta realitat, però tenint present que l’existència d’un servei farmacèutic 
ininterromput està justificada per la important assistència sanitària que es presta a la població, es 
considera necessari plantejar una revisió de l’organització del sistema d’urgències, per tal de 
dotar-lo de racionalitat i eficiència. Maria Cinta Tomàs, vicepresidenta de l’Associació de 
Farmàcies de Barcelona assegura que “Les urgències nocturnes que ofereixen les farmàcies 
constitueixen un servei públic no reconegut com a tal sobre el que s’hauria de reobrir el debat i 
pactar-ne un nou model”.  
 
En aquesta idea incideix Mª Teresa Bassons, vocal del comitè executiu de la Cambra de Comerç 
de Barcelona: “Les farmàcies donen un molt bon servei d’urgències, però el nombre de farmàcies 
de guàrdia es massa alt en comparació amb la necessitat real de la població i els costos 
excessius que generen. Per aquest motiu, cal racionalitzar aquest servei i trobar un sistema que 
continuï garantint la urgència real però que no sigui insostenible, com fins ara”, conclou.  
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En l’estudi “Servei d’urgència nocturn a les Farmàcies de la Província de Barcelona: Aportació 
sanitària i econòmica al Sistema Sanitari” destaquen les següents dades:  
 
 
Pel que fa a l’impacte econòmic: 
 

• La facturació bruta mitjana de les farmàcies durant el servei nocturn és de 89 
euros, tot i que en el 62% de les mateixes la facturació és inferior. 

 
• El cost per farmàcia i nit de guàrdia és de 229 euros. 

 
• En cap dels serveis d’urgència analitzats els ingressos superen els costos. 

 
• L’aportació anual de les farmàcies barcelonines al SNS en concepte de serveis 

d’urgència nocturns s’estima en 10,3 milions d’euros. 
 
Pel que fa a l’anàlisi de la urgència real: 
 

• El 53% de les dispensacions són considerades d’urgència. El 83% d’aquestes 
són amb recepta o alta hospitalària i la resta són considerades urgència pel propi 
farmacèutic. 

 
• El 14,3% de les dispensacions que es fan durant les urgències no són 

medicaments. 
 

 
• El 16% de les farmàcies que estan de guàrdia a la nit no fan cap dispensació, 

per tant, no presten cap servei. 
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Pel que fa a l’anàlisi de la demanda del servei: 
 

• Les farmàcies en servei d’urgències nocturnes (de 22 hores a 9 h) atenen només un 
promig de 9 usuaris per nit. 

 
• D’aquests 9 usuaris, 7 són atesos entre les 22 hores i les 1h. i 2 entre les 1h  i les 9h 

de l’endemà. 
 

• Dels 9 usuaris atesos cada nit de mitja,  4 venen de casa, 3 del CAP i 2 de l’hospital. 
 
 
Pel que fa a la cobertura de serveis d’urgència nocturn: 
 

• Cada dia, el 8,9% de les farmàcies de la província de Barcelona (no capital) 
estan obertes a la nit per tal de garantir el servei d’urgència nocturn. 

 
• Barcelona capital supera en 7 les oficines de farmàcia en servei nocturn (en 103 

les de servei diürn). 
 

• El 19% de les farmàcies que fan servei d’urgència es troba en una Àrea Bàsica 
de Salut on no hi ha cap centre de salut d’Atenció Continuada (24 h). 

 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Associació de Farmàcies de Barcelona 
Lucía Gallardo 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
Tel. 93 323 24 22 
 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Gabinet de Premsa  
Tel. 93 416 93 82/35 
 


