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Normes de desenvolupament del pressupost any 2023
A. QUOTES COL·LEGIALS
A1. QUOTA BÀSICA
· Col·legiats exercents  .................................................................................................... 17 €/mes
· Col·legiats no exercents  ............................................................................................... 10 €/mes
· Col·legiats pensionistes  ...............................................................................................  exempts
· Quota Farmàcia bonificada  .......................................................................................... 36 €/mes
· Quota Farmàcia bonificada VEC  .................................................................................. 18 €/mes
   * Bonificada per Caixabank a la farmàcia vinculada.

 Nota: la quota bàsica general, inclou la inscripció a la vocalia de l’exercici professional principal més 
la vocalia de formació continuada.

A2. QUOTA COMPLEMENTÀRIA PROFESSIONAL
· Segona vocalia i altres  ................................................................................................... gratuïta
· Oficina de farmàcia  .....................................  0,115% PVP amb IVA del facturat mensualment

A3. QUOTA COL·LEGIACIÓ
· General  .................................................................................................................................  150 €
· Durant el primer any de llicenciatura  .................................................................................  60 €
· Col·legiació temporal (màxim 6 mesos)  ............................................................................  50 €
 
A4. QUOTA NOMENAMENTS
· Titulars propietaris d’OF i regents  ......................................................................................  73 €
· Adjunts i substituts d’OF i similars  .....................................................................................  26 €
· Directors tècnics d’indústria, distribució, etc.  ...................................................................  73 €
· Altres  ......................................................................................................................................  26 €

B. TAXES ADMINISTRATIVES (Actualitzades per l’Ordre SLT/22/2022, de 4 de febrer) 
B1. Instal·lació de noves OF
· Tramitació i resolució d’autorització per instal·lació de noves OF  ........................... 312,70 €
· Amidament de distàncies entre local proposat i la resta d’OF i CAP.  ..................  1.005,80 €

B2. Trasllats
· Tramitació i resolució d’autorització per trasllat d’OF  ................................................ 312,70 €
·  Amidament de distàncies en el supòsit de controvèrsia de medicions en trasllats  .............  1.005,80 €   

B3. Modificacions
· Tramitació i resolució de sol·licituds de modificació de local d’OF  ..........................  58,90 €

C. SERVEIS COL·LEGIALS I ALTRES INGRESSOS
C1. Serveis de facturació de receptes concertades:
 1. Col·legi a OF  ........................................................................................ 0,0165 € + IVA/recepta 
 2. Recepta electrònica  .............................................  0,016 € + IVA/recepta electrònica/paper
 3. Servei de facturació de receptes d’ortopèdia major ........  1% del PVP amb IVA del facturat 
 4. Servei de facturació de metadona  ............................................... 0,50 € + IVA/ordre mèdica

C2. Cursos

C3. Laboratori col·legial (tarifes vigents)

C4. Aportacions bancàries (Caixabank)

C5. Altres ingressos
· Certificats col·legials:
  col·legiats  ....................................................................................................................... 15,50 €
  no col·legiats  .......................................................................................................  31,00 € + IVA
  fotocòpies  ..............................................................................................................  0,07 € + IVA
  compulses  .............................................................................................................  2,50 € + IVA
· Servei de transmissions: per oficina de farmàcia i/o copropietat  ............................ 493,50 € + IVA

V. FIRMA PROFESSIONAL (signatura electrònica)  ....................................... 18,25 € + IVA/any
W. RECOLLIDA DE RECEPTES  ..........................................................................  4,00 € + IVA/mes

X. QUOTES ENTITATS FARMACÈUTIQUES (obligatòries) 
  Consell Català  2023  .............................................................  General: 5,10 €/mes/col·legiat
 Excepcions: 2,00 €/mes no exercents/aturats

Jubilats exempts

  Consejo General 2023  .......................................................... General: 8,31 €/mes/col·legiat
 Excepcions: 2,05 €/mes no exercents/aturats

0 € col·legiats jubilats

Y. ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (voluntària)  ............... 27 €/any aproximadament

Z. XARXA TELEFÒNICA CONSELL
     Línia Xarxa Consell  ................................... cost mensual 50/55 € + IVA OF. Consum de veu

El Col·legi finança les activitats que realitza per 
complir les seves funcions essencials i específi-
ques, acordades segons els Estatuts Col·legials, 
d’acord amb la idea de progressivitat en la con-
tribució dels seus col·legiats al sosteniment del 
que aquestes activitats generen, mitjançant un 
sistema de quotes, taxes i serveis col·legials.

Per tant, els col·legiats han de contribuir amb el 
pagament de les quotes col·legials al sosteniment 

econòmic de les activitats essencials, segons els 
criteris, que es poden concretar en dues línies:

La primera consisteix en unes quotes bàsiques que 
tenen en compte la situació laboral i/o professional 
del col·legiat; la segona estableix, entre altres, dins 
del col·lectiu que implica més esforços col·legials, 
els titulars d’oficina de farmàcia, una quota comple-
mentària basada en un indicador de la seva capacitat 
econòmica. És a dir, la diferenciació segons els dife-

rents exercicis professionals dels col·legiats i la pro-
gressivitat dins del grup de les oficines de farmàcia.

Les taxes administratives són obligatòries i fixades 
pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya, i, d’acord amb 
l’actualització vigent que preveuen els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al present any, 
per la resolució de sol·licituds d’autorització per 
a la creació, construcció, modificació, adaptació 

o supressió i trasllat de les oficines de farmàcia.

Els Serveis Col·legials estan condicionats pels con-
certs, convenis, acords de la Junta General, etc, i 
són necessaris per al compliment de les seves fi-
nalitats, específiques i voluntàries, que poden tenir 
com a destinatari tant col·legiats com no col·legiats.

D’acord amb els criteris anteriors, es proposen 
les quotes (A), taxes (B) i serveis col·legials (C) se-
güents, amb caràcter obligatori per a l’any 2023.

Quotes col·legials, taxes administratives i serveis col·legials

*
*



A. QUOTES COL·LEGIALS .....................................................................................  318.500 €

 A1. QUOTA BÀSICA (exercent. no exercent, Farmàcia Bonificada)  ............... 181.000 €

 A2. QUOTA COMPLEMENTÀRIA PROFESSIONAL  .........................................  135.000 €

 A3. QUOTA COL·LEGIACIÓ .................................................................................... 1.500 €

 A4. QUOTA NOMENAMENTS  ............................................................................... 1.000 €

B. TAXES ADMINISTRATIVES ....................................................................................  1000 €

C. SERVEIS COL·LEGIALS I ALTRES INGRESSOS ...............................................  432.000 €

 C1. Serveis facturació receptes /recepta electrònica  ......................................  340.200 €

 C2. Cursos  .............................................................................................................. 1.000 €

 C3. Laboratori col·legial  .......................................................................................  4.000 €

 C4. Aportacions (CaixaBank, mutualitats, AMA, MGC)  .................................... 76.600 €

 C5. Altres ingressos  ..............................................................................................10.200 €

TOTAL INGRESSOS  ................................................................................................. 751.500 €

NOTA: les quotes i serveis s’abonaran MENSUALMENT.
La quota complementària d’oficina de farmàcia es pot ajustar al final d’any en cas de 
desajustament pressupostari.

PERSONAL (sou, s.s. i substituta)  .........................................................................  363.500 €

BIBLIOTECA, LABORATORI  (subscripcions) ............................................................. 4.000 €

CENTRE FACTURADOR DE RECEPTES (Datinza)  ................................................... 62.000 €

DESPESES OFICINA I SEU COL·LEGIAL  ................................................................. 72.000 €

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS (Assessories)  .................................  10.500 €

JUNTA DE GOVERN, VOCALIES  ..............................................................................  27.000 €

COMISSIONS DE TREBALL  ...........................................................................................  500 €

ASSEGURANÇA COL·LEGI, RC I ACCIDENTS (Junta)  ..............................................  7.000 €

ACTES COL·LEGIALS  ................................................................................................  16.000 €

CURSOS  ...................................................................................................................... 2.000 €

WEB, CORREU@, IMATGE PROFESSIONAL  .......................................................... 28.000 €

AMORTITZACIONS  ................................................................................................... 35.000 €

INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES  ..................................................................  500 €

ALTRES DESPESES .....................................................................................................  1.500 €

SEU COL·LEGIAL (Acondicionament)  .......................................................................  7.000 €

R.E. / CONSELL  .......................................................................................................  102.000 €

O.N.G.  ...........................................................................................................................5.000 €

AJUST NEGATIU DE L’IVA  .......................................................................................... 8.000 €

TOTAL DESPESES  ...................................................................................................  751.500 €

Les taxes administratives s’actualitzen cada any per la Generalitat.
Les quotes d’entitats: les fixen el Consejo i el Consell. 

Aprovat per la Junta General Ordinària de 12 de desembre de 2022.

Ingressos any 2023 Despeses any 2023

V. FIRMA PROFESSIONAL (Signatura electrònica) ..................................................  7.000 €

W. RECOLLIDA DE RECEPTES  ...................................................................................  8.500 €

X. QUOTES ENTITATS FARMACÈUTIQUES ...........................................................  75.000 €

Y. ASSEGURANÇA  .....................................................................................................  7.000 €

Z. XARXA TELEFÒNICA CONSELL  .......................................................................  150.000 €

V. FIRMA PROFESSIONAL (Signatura electrònica) ..................................................  7.000 €

W. RECOLLIDA DE RECEPTES  ...................................................................................  8.500 €

X. QUOTES ENTITATS FARMACÈUTIQUES ...........................................................  75.000 €

Y. ASSEGURANÇA  .....................................................................................................  7.000 €

Z. XARXA TELEFÒNICA CONSELL  .......................................................................  150.000 €



1. CENTRE D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
· Informació farmacèutica en general.
· Centre d’informació del Medicament.
· Biblioteca, Subscripcions i Base de dades. 
· Legislació sanitària.
 
2. LABORATORI
· Suport d’activitats de formació continuada.
· Servei d’anàlisis d’aigües (homologat).
· Disponibilitat del laboratori per a tots els 
 col·legiats (formulació magistral, 
 bromatologia, etc).
 
3. FORMACIÓ CONTINUADA
· Organització i coordinació de la formació 
 continuada, reciclatge, cursos, seminaris, 
 conferències, taules rodones, etc.
· Campus Virtual-Formació Online.
· Promoció i coordinació de noves modalitats 
 d’exercici i funcions professionals.
 
4. COMUNICACIÓ
· L’informatiu mensual.
· Avisos.
· Web col·legial: www.coflleida.cat/tràmits on-line
· APP col·legial: CofLleida / Xarxes
· Correu electrònic: @coflleida.cat 
· D’altres comunicacions d’interès.
 
5. FACTURACIÓ I TARIFACIÓ
· Informació dels concerts que regeixen
 la prestació farmacèutica.
· Coordinació del procés de facturació de 
 receptes.
· Recepta Electrònica (RE).
· Facturació d’ortopèdia.
· Signatura digital.
 
6. BORSA DE TREBALL
· Anuncis d’ofertes i demandes.
· Assessorament laboral/Conveni d’OF.

7. JUBILACIÓ.
· Tots els farmacèutics col·legiats jubilats 

estan exempts de pagar quota, i disposen 
dels serveis col·legials generals.

 
8. ASSESSORIA I ASSEGURANCES 
· Assessoria jurídica.
· AMA. (automòbil, casa, farmàcia, etc)
· Responsabilitat civil professional.
· Oficines de farmàcia: obertura, trasllats, etc.
· Convenis.
 
9. SALES DE REUNIONS
· El Col·legi posa a disposició dels seus 
 col·legiats les seves instal·lacions; entre 
 d’altres les sales d’actes i sala de vocalies, 
 per tal de fer xerrades i reunions d’interès 
 professional.
 
10. JUNTA DE GOVERN
· Presidenta.
· Vice-presidenta.
· Secretària.
· Vice-secretària.
· Tresorer.
· Comptador.
· Vocal de Formació Continuada.
· Vocal d’Oficina de Farmàcia.
 
11. VOCALIES INDEPENDENTS
· Institucions i Salud Pública.
· Ortopèdia.
· Distribució Farmacèutica.
· Medicaments Veterinaris.
· Alimentació.
· Dermofarmàcia. 
· Serveis de Farmàcia i Dipòsits de 

Medicaments. 
· Òptica.
· Analistes.
· Farmàcia Rural.
· Altres vocalies que es puguin crear. 

Serveis col·legials 2023

Cada membre de la Junta de Govern i vocalies son responsables de les activitats inherents al seu 
càrrec, per tant son els interlocutors vàlids per donar resposta a temes generals i altres de més 
específics, i a les inquietuds derivades de les diferents modalitats professionals. 


