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Excel.lentíssim Senyor President,
Excel.lentíssims i Il.lustríssims Senyors,
Molt ll.lustres Senyors Académics,
Senyores i Senyors.

D'acord amb I'imperatiu reglamentari i en virtut del torn rigorós
que correspon, és per a mi un honor i una satisfacció donar compliment
a I'honrós encárrec de procedir a la lectura del discurs inaugural de les
activitats de I'any 1998 d'aquesta Reial i Docta Corporació.

L'adscripció d'aquest Académic Numerari a la Secció d'Indústria
Farmacdutica, la vocació docent en el camp de la tecnologia del
medicament, i la vinculació professional a aquest sector industrial
farmacbutic. varen determinar al seu moment el tema "La Indústria
Farmacéutica a Espanya: consideracions sobre la conjuntura actual i
perspectives de futur".

Dins el panorama actual de les realitzacions industrials d'Espanya,
no hi ha dubte que la Indústria Farmacéutica hi ocupa un lloc preemi-
nent. Lluny dels dies germinals de la seva implantació i la seva
posterior expansió al llarg d'aquest segle, avui existeix ja una perspec-
tiva suficientment ámpiia i una experiéncia talment consolidada que
I'avaluació dels seus progressos i I'estudi de la seva trajectbria perrne-
ten contrastar el que s'ha aconseguit i considerar la seva projecció cap
el futur.

Resulta interessant dur a terme I'andlisi de la situació actual del
sector farmacéutic i, com a conseqüéncia d'un passat recent, valorar
aspectes actuals relacionats amb I'estructura socio-econbmica, la pro-
pietat industrial i el mercat únic, la recerca i la innovació en tecnologia.
el <<marketing>>, els recursos humans, etc., que emmarcaran I'escenari
des del qual es desenvolupará I'estratégia d'un futur més o menys
immediat.
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<LA rNDúsrnra FARMACÉurIcn
A ESPANYA: CONSIDERACIONS SOBRE

LA CONJUNTURA ACTUAL
I PERSPECTIVES DE FUTUR>

r. coNSTDERACIoNS cENERALS soBRE r.a IrrlpúsrRrA
NIRVT¡CBUTICA

1.1. Evolució: condicionants polítics i socio-econdmics

Les societats farmacéutiques sempre han evolucionat amb la des-
cuberta de nous medicaments i tecnologies, així com amb I'aportació
de modernes estructures que han permés la constitució d'entitats més
ben adaptades als requisits que exigeix I'obtenció de medicaments
segurs, estables i eficagos.

En els darrers vint-i-cinc anys, aquesta evolució ha estat fortament
influenciada per condicionants intrínsecs d'índole política, social o
econdmica, considerats individualment o bé com a fruit d'un sinergis-
me entre ells, i per condicionants extrínsecs, que deriven de la incorpo-
ració d'Espanya a la Unió Europea.

En el primer terg del present segle existia una indústria nacional
incipient, I'origen de la qual era majoritáriament I'oficina de farmácia,
i una altra de multinacional que, en forma de filials, es dedicava a
fomentar I'exportació dels seus propis productes des de la casa central
i a I'aprovisionament de les primeres matéries que el farmacéutic
necessitava per a I'elaboració de les prescripcions médiques.

En aquelles dates s'afincaren a Espanya una série d'empreses
alemanyes i sulsses que tenien els seus antecedents en farmácies o en
representacions de firmes de productes químics i de colorants per a la
indústria téxtil, el que va implicar que la majoria d'elles fossin
instal.lades a Catalunya.

A Espanya, la indústria farmacéutica coneix el seu primer progrés
impofant a la ddcada dels anys quaranta, com a conseqüéncia d'una
etapa d'autarquia i de I'establiment del Seguro Obligatorio de Enfer-
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medad. Durant aquesta década i la següent va prevaler la idea de la no
patentabilitat dels productes químics i farmacéutics, tot i al.legant que
suposava la sustracció de l'ámbit dels monopolis i un augment dels
costos, amb la consegüent sortida de divises del país. Aixd va donar
lloc a I'aparició de nous mercats i a I'aportació de principis actius de
fabricació nacional.

La década dels anys cinquanta va suposar I'adveniment d'altres
multinacionals, fonamentalment d'origen americá i japonés, que es
varen distribuir majoritáriament al nord i centre de la península i a
Catalunya.

Des d'aleshores i fins els anys setanta, la indústria farmacéutica,
tant l 'autdctona com la rnultinacional, experimenta una época
d'espectacular desenvolupament, tot gestionant la prdpia fabricació
dels seus principis actius.

Va ser en aquest període que va desaparéixer el petitori de la
Seguretat Social ,  i  com a conseqüéncia es va posar a disposició de
la pobiació tot l 'actiu terapéutic existent, de la mateixa ntanera que
es varen produir la liberalització i la reducció de les mesures
restr ict ives relat ives a la inversió, a la part ic ipació social  i  a la
transferéncia dels benef ic is a l 'exler ior.  Es per aixó que aquest fet .
juntament amb I'aportació de modernes tecnologies i un gran
esforE econdmic en el camp de la recerca per part de la Indústria
Farmacéutica, constitueixen fites que mereixen ésser considerades,
ja que varen contribuir a la posterior consolidació del sector farma-
céut ic.

Aquesta situació econdmica favorable viscuda fins els anys
setanta, pateix una recessió degut a una reorientació dels costos de la
salut, que era una conseqüéncia de la situació econdmico-social del
moment. Aquest entorn económic estava determinat per la capacitat
financera dels sistemes de Seguretat Social nacionals i privats, que era
deficitária, així com per una série de pressions intemes degudes a la
situació social que afecten a la indústria en general, com són I'increment
en els costos de I'ocupació, de I'energia, etc.

La darrera década del present segle ha suposat la incorporació amb
ple dret d'Espanya a la Comunitat Europea, avui Unió Europea, deter-
minant la ineludible obigació d'adaptar el Dret Farmacéutic Espanyol
al de la Unió Europea.

La Llei del Medicament i els posteriors Reials Decrets que la
desenvolupen i adapten a les disposicions comunitáries en normes de
correcta fabricació, de metodologia del registre, d'assajos clínics, de
farmacovigiláncia, etc., són I'expressió d'un treball seriós i eficaq que
ha aconseguit que la indústria intemacional romangui al nostre país en
uns moments en que el Mercat Unic li permet una llibertat de movi-
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ment dels seus centres de producció, ¿r I'hora que es crea una fofta
indústria nacional amb un futur esperanEador.

1.2. Característiques de la Indústria Farmacéutica

Actualment, quan es planteja la fabricació de qualsevol producte
industrial, existeix una preocupació cada cop més gran per ajustar el
contingut de i'atribut quaiitat a les seves necessitats re¿rls d'util ització.
Aquesta qualitat, préviament planificada, s'ha de formalitzar en cada
un dels punts i aspectes del procés productiu i determinar quins
parámetres s'han de controlar per a garantir el seu assoliment.

A la indúrstria farmacéutica, que manipula productes d'un alt valor
econbmic i util itza instal.lacions costoses i sof isticades i má d'obra
qualificada, I'imperatiu apuntat relatiu a aconseguir la qualitat planifi-
cada no es redueix a una moda conjuntural, sinó que li ve imposat per
la mateixa naturalesa del prodLrcte que fabrica i pel destí final clel
mateix, que és cuidar i/o protegir la salut.

Aquesta indústria, per la seva prbpia esséncia, sempre s'ha mogut
amb els mitjans al seu abast, a ra6 de les diferents dpoques en les que
ha anat funcionant, en I'drbita de la qualitat, i s'ha avangat a altres
tipus d'inclúrstria en I'ampli camp de la gestió de la qualitat. dedicant
potencial humá, instal.lacions, materials i mdtodes per a aconseguir i
assegurar en els seus productes una aplicació escaient, alts nivells
d'eficdcia i inoqüitat.

Tret de Ia qualitat, requisit inherent a qualsevol tipus d'indústria,
la fannacéutica es diferencia d'altres activitats económiques en alguns
aspectes, que són justament els que la caracteritzen, t¿rls com:

- Recerc:u:
Tecnologia exclusiva i innovadora que aporta nous medicaments

que, emparats per patents, ¿rvantatgen amb freqüéncia els ja existents.

- Md d'obra:
Personal qualificat amb un alt grau d'especialització.

- Contn,l admittistraÍitt :
Intervenció del sector púbiic en I'actuació de les empreses. L'Estat,

com a principal client, avala a través de les Assegurances Socials
aquesta intervenció.

- Control de qualitat:
Especificacions de pllresa i idoneitat dels productes des de la fase

l 7



de creació i les etapes de producció fins a la seva conservació en
<<stock>> i conrerciali tzació.

- Mercctt:
Forta competéncia entre firmes farmacéutiques en un mercat fi'ag-

mentat en submercats terapdutics que, a nivell nacional, difereixen
moltes vegades dels d'altres paisos degut a tendéncies terapéutiques,
nivell de vida, situació geogr)fica, etc.

- Fu rnta<'ot'i gi |únt iu :
Disponibilitat de métodes per al seguiment de la seguretat i de

I'eficácia del medicament després de la seva comercialització.

- Activitat estratégica de la inJbrmació:
El carácter innovador i investigador exigeix una rápida informació.

assessorartent i promoció dels nous productes i/o les noves indicacions
terapdutiques a qui els poden prescriure i dispensar.

- InÍe rnacionalització :
Sector dominat per un reduit grup de grans empreses multinacio-

nals I'estratégia de les quals está basada en I'avantatge tecnoldgic que
posseeixen.

- Dirersificctció:
Desenvolupament d'activitats complementáries en els camps de Ia

química, la cosmética, la veterindria, la nutrició, la higiene, els produc-
tes de la llar, etc., donades les característiques tecnoldgiques comunes
i com a forma de sanejament de les economies.

L'estructura básica de la indústria farmacéutica és el laboratori
farmacbutic al qual, com a entitat física, correspon la fabricació de les
especial i  tats farmacéut iques.

El concepte tradicional de laboratori famiacéutic que es defineix en
I'articulat del Reial Decret d'agost de 1963 s'ha modificat notablement en
virtut del Reial Decret 156411992 de 16 de novembre que, en relació al
régim d'autontzacií i funcionament dels laboratoris. introdueix un con-
cepte més ampli del que és un laboratori farmacéutic, en base al qual la
seva classificació jurídica s'extén a una pluralitat d'entitats amb objectrus
molt diferents, els quals es relacionen a continuació:

-Laboratoris titulars que no reali[:i¡t ar:tivitats de fabric.ac,ió,
comercialització ni impot'tar:ió de medicaments.

- Lalto ra f r¡ri s .fa br i ca r t t s.
-Laboratoris comercialitzadors que no realitzin acfivitats de fabri-

cació ni d' importat'ió.
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-Loboratoris importadors que ru) rectlitzin .f'uncions de fabricació
ni de comer<'ialitzacíó.

Com a Íitular s'entén el propietari de la ll icéncia de conrercialitza-
ció i es correspon amb I'entitat que presenta a Registre la sol.licitut
d'autorització i registre del medicament.

Els qualificatius de .fabricant, r'omercialitzador i importador es
refereixen a entitats que, com indica el seu propi nom, es dediquen a la
preparació total o parcial de I'especialitat farmacbutica, a posar-la al
mercat, i a la seva importació des de paisos no con-lunitaris.

En un laboratori hi ooden concórrer una. váries o totes les acttvi-
tats esmentades.

2. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DE LA INDÚSTRIA
FARMACEUTICA

El grau de dispersió de la indústria farmacéutic¿r ha condicionat
durant anys que les empreses farmacdutiques no abarquessin la dimen-
sió operativa suficient per a competir amb efic¿\cia, no només a escal¿t
intemacional, sinó també amb la prbpia indústria estrangera establerta
al nostre país. Aquest fet té tanta o major transcendéncia si es té en
compte que el mercat nacional era i segueix sent reduit.

Els motius de I'atomització al nostre país s'haurien de cercar al
mateix origen de la indústria nacional autdctona, la cél.lLrla germinal de
la qual ha estat en molts casos I'oflcina de farmhcia. Aquesta circums-
táncia tan-rbé s'ha donat en altres paisos, perd degut al seu elevat graLl
d'industrialització aquesta indústria va configurar posteriotment Ltn
grau de concentració per absorció o per fusió d'empreses, donant lloc
a altres de major entitat.

Al nostre país i fonamentalment a les quatre darreres décades, es
constata la disn-linució gradual del nombre de laboratoris fabricants
d'especialitats farmacéutiques (quadrc nq I en página següent).

En principi, la ra6 que va advocar en fhvor de la concentració
d'empreses va ser I' increment de les exigéncies provinents de I'acció
fiscalitzadora de la inspecció farmacéutica oficial, refrendada legal-
ment pel Reial Decret de l0 d'agost de 1963. Posteriotment, la
irrupció de ple del fenomen tecnoldgic en la fabricació de medica-
ments i l'ús generaliÍzaf de principis actius i formes farmacéutiques
elaborades en série, I'obtenció i labricació de les quals exigien costo-
ses instal.lacions que ultrapassaven la capacitat económica de la própia
empresa, i la incapacitat estructural per a fer front a la concurrdncia
cada cop més creixent en ámbits que eren cada vegada més extensos,
determinaren també la desaparició de molts laboratoris.
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restrictives al irnposar formularis estrictes i orienten les prescripcions
cap a una política de preus més baixos.

A banda dels condicionants citats, entre els factors que afavoreixen
la concentració d'emprcses. en ci tem:

- Pérdua de posició de certes empreses als mercats de valors.
- Disminució de les taxes de creixement de la década dels vuitanta.
- Necessitat de reduir costos per economies d'escala, particular-

ment en costos fixes no proporcionals a les xifres de vendes.
- Globalització en I'economia amb una concentració de vendes.
- Racionalització i ajust de les plantes de producció augmentant la

capacitat i innovació dels processos productius.
- L'objectiva necessitat de grans empreses en el sector farmacéutic.
- Posicionament davant un mercat i unes regles de canvi.
- Mútua cooperació en aspectes de recerca, estudis de mercat,

fabricació conjunta de primeres matéries, etc.
- Diversificació de I'activitat de I'empresa, per exemple, al camp

de la biotecnologia, genérics. OTC, etc.
- Major garantia en la distribució dels seus productes que permet la

penetració en un mercat que estava segrestat per determinades empre-
ses i pels seus formularis. La nova situació es desenvolupa ara en un
marc legal que gararlteix millor la lliure competéncia amb formularis
més oberts i objectius.

Davant un mercat de característiques mundials, la concentra-
ció d'empreses de carácter internacional ha assolit un notable
rel leu en aquests darrers anys. ja sigut en forma d'absorcions o de
fusions.

Com absorció s'entén que els drets i obligacions de I'empresa
absorbida són transmesos a I'empresa absorbent. L'absorció a voltes
pot suposar la cancel.lació de la inscripció en el registre mercantil i per
tant I'empresa, jurídicament, deixaria d'existir conl a tal. En canvi, en
altres ocasions podria seguir mantenint la seva prdpia entitat en el sentit.
de fabricar i comercialitzar els seus propis productes, contribuint a la
consolidació dels balanEos de I'empresa absorbent.

La fusió d'empreses de característiques similars comporta, en
determinades ocasions, la creació d'una tercera societat amb un nou
régim jurídic, amb la consegüent desaparició de les empreses fusiona-
des. D'altres vegades aquesta fusió sr,rposa la creació d'un <<holding>, en
el que cada una de les empreses hi participa amb un nornbre determinat
d'accions.

A nivel l  internacional,  les fusions poden aportar resultats posi-
t ius en termes de complementar ietat i  potenciació de recursos, tot  i
que en algunes ocasions la resposta no és tan positiva com s'esperava.
Alguns d'aquests casos són la recerca del <ranking> sense reparar

363
n.d .
n.d.
-148
n.d.
305
303
296
292
290
251*
230x
221*
2 l  8 *

*. Considetem els grups entpresarials una sola enrpresa, tot i que estiguin fbrn.rats per liiboratoris
d i fer ents.

De tot aixó se'n pot deduir que I'ideal seria estructurar una
indústria farmacéutica que en la conJuntura actual assegurés el poder
conipet i t iu i  a I 'hora possibi l i tés la capacitat  d 'exportació. Aquesta
concentració d'empreses no pressuposa el iminar les empreses de
capacitat mitjana o petita, ja que la seva aportació es valóra per la
qual i tat  i  la ut i l i tat  dels seus preparats,  i  no pel nonrbre d'uni tats
fabricades.

-En .general es pot concloure que I'empresa gran té interés en
produccions massives. en canvi, ra flexibilitát i I 'a?aptabilitat de les
empreses mitjanes i petites fá que aquestes siguin més iddnies en
determinades ocasions. No obsta.t, en aquests lipus d'empreses, les
deficiéncies lligades al petit volum de proctúcció haüran de sei pal.liades
en molts aspectes amb solucions intermédies tals com les que tfereixen
les possibilitats d'associació.

El fenomen de la concentració té un abast que també afecta a altres
tipus d'indústries. En el cas concret de la inclústria farmacéutica les
causes específiques són la reglamentació d'un Mercat únic de la unió
Europea i  la cr is i  econdnrica. que indueixen polí t iques econdnriques
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en despeses econdmiques, el  solapament de recursos, i  e ls proble-
mes d'ocupació que comporta a Ia societat la reducció del planter
laboral .

Al nostre país, la concentració no tan sols afecta a les filials de
multinacionals assentades a Espanya, sinó que empreses autbctones
es veuen també afectades. Es tanquen i reajusten plantes i centres de
producció, es traslladen dependdncies fabrils de fil ials de multinacio-
nals als seus centres d'origen o bé es concentren en altres paisos, en
funció de la seva capacitat productiva, desapareixent així la idea de
I'aforisme <<un país, un laboratori>>.

No obstant, és just recondixer que sempre hi ha excepcions, com
ho demostra el fet que determinades multinacionals concentrin a
Espanya centres de producció per a Europa de determinats preparats,
així com I'altíssima inversió en R+D que s'está fent. La voluntat de
romandre o d'ampliar en un futur, dependrá de les decisions preses
fora d'Espanya, de la política industrial o sanitária, i de les millors
oportunitats que ofereixi el país.

El permanent dilema autonomie o Jusió?, que afecta a empreses
capdavanteres espanyoles, no té una resposta clara. Si bé és cert que el
gegantisme no garantitza bons resultats en R+D, ja que aquests depe-
nen en gran mesura de la imaginació i flexibilitat dels equips de
recerca, no és menys cert que les fortes inversions en R+D exigeixen
vendes a gran escala.

Actualment i amb vistes a un futur immediat, el canvi progressiu
que comporta la reducció del nombre d'empreses o grups d'empreses
del sector farmacéutic, continuará amb el consegüent reajustament de
planters laborals, tot i que paral.lelament es detectará un augment de la
productivitat per empleat. No obstant, petites companyies amb projec-
tes imaginatius i un comportament ágil i dinámic, poden obtenir
resultats que assegurin la seva viabilitat.

La reducció del nombre de laboratoris fabricants d'especialitats
farmacéutiques deguda a la concentració d'empreses, será compensada
amb la creació de laboratoris comercialitzadors i importadors que
podrien paliar parcialment les dificultats que inclou Ia reducció de
planters.

Així, I 'alt cost que suposen les inversions en instal.lacions, ma-
quinária i aparells exigits per determinats processos productius i/o
analítics, incentivaran la fabricació i el control per tercers, aspectes que
són ja contemplats a la Guia de Correcta Fabricació de la Comunitat
Europea, així com a la <<Monografia Técnica> publicada pel Ministeri
de Sanitat i Consum.

3. LA PROPIETAT INDUSTRIAL I EL MERCAT UNIC

Els drets de Propietat Industrial representen un dels actius

més valuosos del patrimoni de I'empresa, i un dels mitjans nrés

eficagos en la difícil l luita pel mercat, a I'hora que suposen un

mecanisme de protecció de la mateixa empresa en el marc de la
lliure competéncia. Així, a través de les normes de Propietat

Industrial, els empresaris protegeixen les invencions i els progre-

ssos técnics realitzats a I'empresa amb la concessió de drets

exclusius de Patents.

3.1. Patents

La patent és el dret administrat pel poder públic que concedeix a
I'inventor Ia capacitat d'impedir I'explotació de la seva invenció per un
tercer que no compta amb el seu consentiment, de forma que el titular
pot explotar la seva invenció en exclusiva per un període de vint anys,
que antigament es comptabilitzaven des del moment de la concessió i
actualment des de la sol.licitud de la patent.

La concessió de la Patent Permet:
- Promoure la recerca.
- Fomentar el desenvolupament i la utilització industrial dels

invents.
- Mostrar públicament els invents.
La integració de la nostra economia a la UE va fer necessária la

potenciació de la protecció industrial, tant en el territori nacional com
en els altres estats membres de la Comunitat. Si les fronteres econbmi-
ques han de desaparéixer, és evident que I'estratdgia empresarial haurá
de passar per un increment de I'activitat de protecció dels drets de
protecció industrial, i per un respecte a les disposicions harmonitzades
amb abast a tot el territori comunitari.

La histdrica conclusió positiva de les negociacions que han dut a
Espanya a la integració europea, va suposar la seva plena incorporació
a Ia normativa europea sobre patents, amb la immediata adhesió al
Conveni de Munich sobre la Patent Europea del 5 d'octubre de 1973,
que ja és en ple funcionament, així com al Conveni de Luxemburg
sobre la Patent Comunitária del 15 de decembre de 1975, modificat al
1989 i que encara no ha entrat en vigor. Aquesta patent comunitária, a
diferéncia de la Patent Europea, seria un únic títol de propietat indus-
trial per a tots els paisos de la Unió Europea. Al capítol de patents de
I'acord Espanya-CEE, es va fixar la data de ratificació de 1986 per a la
Patent Europea.
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El sistema de patents té una significació especial per a la Indústria
Farmacéutica, ja que donada la seva naturalesa és forqa f?\cil que les
innovacions siguin copiades pels competidors.

Ef-ectivament, les (eraclerísf it¡ues tér'nie¡ue.s dels prot'essos o pt'o-
ceditnents i dels productes quínúcs i.t'arnncéuticri perrneten una trasla-
ció relativament senzilla des d'alld que és ja conegut fins a alld que, si
més no a efectes legals, és una innovació.

Per a que una patent sigui vi\lida, s'han de cumplir simultániament
una série de requisits, un dels quals és que la invenció no estigui
exclosa de patentabilitat. A Espanya, a diferéncia de la major part de
paisos de la Unió Europea, abans de 1986 no eren patenrables ni els
productes fannacbutics ni els seus usos o indicacions, i solament es
patentaven els seus procediments de preparació d'acord amb I'Estatut
de Pro¡tietat Intlustrial de 1929.

Els trets fonamentals que at-ecten a la Indústria Fannacéutica en
general són la inversió de la cdrrega de la provo ( en base a I'entrada
en vigor del previst a la Disposició Transitdria 1! de la nova Llei de
Patents 1111986 en relació a la parenrabilitat dels producres quírnics i
farmacdutics de 7 d'octubre de 1992), i la creació d'un Certificctt
Complementari de Protar:c'ió de Medic'aments (pel Reglament 1768192
del Consell de la CEE.¡.

El concepte d'inversió de la cdrrega de la prot'a defineix I'obligació
que té la persona que ha estat demandada com a suposat imitador d'una
patent, de demostrar que el métode emprat per a I'obtenció del produc-
te és diferent del desenvolupat en la patent del demandant.

La diligdncia de comprovació de fets faculta al jutge a que, a
instáncies de la part perjudicada i a través dels pdrits adients, es
comprovi I'existéncia o no de la suposada violació per part del deman-
dat.

En el Reglament 1768/92 del Consell de la CEE, el Certil icat
Complementari de Protecció de Medicamcr¡l^r concedeix una protecció
addicional a la duració normal de la patent per un període máxim de
cinc anys, depenent del temps transcorregut des de la seva primera
autorització de comercialització a la Unió Europea, que s'estableix en
un període no més gran de 15 anys.

Indiscutiblement, a partir de 1992 són patentables els productes,
els seus usos i/o indicacions i els procediments per a preparar-los, amb
la qual cosa el sistema de patents es fá ho¡nologable al de la resta de
paisos de la Unió Europea.

Actualment poden patentar-se les indicacions d'un medicament,
tot i que aquest tipus cle patent dóna menys protecció que una de
producte. Una patent d'ús pot impedir la comercialització d'una espe-
cialitat farmacéutica per a una indicació concreta, perd no per a una
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altra, de la mateixa manera que no impedeix la f-abricació ni I'exportació
del principi actiu.

La protecció de la patent de producte és absoluta. S'infringeix per
I'explotació industrial o comercial del producte patentat. independent-
ment del seu procediment d'obtenció i de la indicació per a Ia qual
s'util itza.

Ja que un principi actiu amb una indicació definida es pot obtenir
per procediments diferents i pot tenir diferents indicacions, la protecció
que ofereix la patent de producte és absoluta a tots els nivells, tant de
procediment com d'indicacions.

3.2. Llicéncies

Ll icéncia és la concessió, per part  d 'una societat a una al tra,  de
la capacitat de fabricar i/o comercialitzar un producte i la seva
tecnologia mit janEant un contracte que del imita el  t ipus de prepa-
rat,  el  període de temps i  les condicions econdmiques préviament
establertes.

La precarietat de la recerca a la indústr ia farmacéut ica nacional
en general ,  i  la protecció que confer irá la patent europea als
pr incipis act ius que es troben encara en fase d'estudi,  podrien
determinar un estancament en l 'evolució d'algunes empreses, les
q u a l s  e s  v e u r a n  a v o c a d e s  a  f i n a n c i a r - s e  d e  I ' a s s o r t i m e n t
d'especial i tats farmacéut iques de que disposin en aquel l  moment,  i
de productes la patent de pr incipi  act iu dels quals hagi ja caducat,
o  bé  a  b rse  de  l l i cénc ies .

És ir-rnegable que aquesta úrltima clecisió pot reportar beneficis
al  cedent de la l l icéncia, perd no pot donar una resposta idbnia a no
ser que els mercats de les companyies cedents est iguin l luny de Ia
saturació. La ut i l i tzació d'aquesta fórmula permet comprovar els
resultats reals que ofereixen determinats mercats exteriors poten-
cials sense arr iscar capital ,  la qual cosa permetrá si  convé,
I 'adquisic ió o part ic ipació del capital  de les empreses concessio-
ndries.

Una estratdgia actuarl i de futur, que gaudeix del grat de
I'Administració, és compartir el mercat de la marca prdpia cedint una
o més llicéncies a empreses nacionals que no hagin assolit un suficient
grau de desenvolupament ni la massa crítica de negoci que els permeti
una fructífera inversió en R+D. Es també possible I'intercanvi de
llicdncies entre companyies, circumstilncia que permet complementar
la gamma de productes per camp terapéutic de que es disposa. amb la
consegüent penetració en altres mercats.
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3.3. Especialitats farmacéutiques genériques

La modif-icació de la Llei 2511990. de 20 de desembre. del Medi-
cament, publicada el 3l de desembre de 1996, deflneix el concepte
d'Especialitat Farmacéutica Genérica (EFG) com I'especialitat amb la
mateixa forma farmacéutica i igual composició qualitativa i quantitati-
va en principis actius, que una altra especialitat de referéncia, els perfils
d'eficácia i seguretat de la qual estiguin suficientment establerts pel seu
continuat ús clínic. L'especialitat farmacéutica genérica ha de demos-
trar I'equivaléncia terapéutica amb I'especialitat de referéncia mit-
jangant els corresponents estudis de bioequivaléncia. Les diferents
formes farmacéutiques orals d'alliberació immediata podran ser consi-
derades la mateixa forma farmacéutica sempre i quan hagin demostrat
la seva bioequivaléncia.

Donat que dos principis actius aparentment idéntics poden mani-
festar diferent tipus d'activitat terapdutica (enantidmers) i, d'altra ban-
da, el fet que la resta dels components de la formulació i la tecnologia
emprada puguin afectar el seu tránsit per I'organisme, sembla ldgica
I'exigéncia d'equivaléncia terapéutica entre I'especialitat farmacéutica
genérica i la de referéncia.

Tanmateix, és just reconéixer que I'acreditació de I'equivaléncia
terapéutica entre preparats no hauria d'ésser suficient, sinó que prévia-
ment s'hauria de garantir una igual estabilitat a temps real. Principis
actius idéntics de procedéncia diferent poden contenir impureses pro-
cedents de la seva síntesi, o bé productes de descomposició en quantitat
variable en funció de la metodologia emprada per a la seva obtenció.
Així, per a un principi actiu determinat, els productes de descomposi-
ció també poden augmentar notablement segons la tecnologia i exci-
pients utilitzats en la confecció de la forma farmacéurica i amb les
característiques del material d'acondicionament primari.

Durant anys, el Registre d'Especialitats Farmacéutiques s'ha no-
drit de principis actius innovadors fruit de la recerca, i de preparats amb
principis actius emparats per una patent de procediment, perd no amb
patent de producte. Aquestes especialitats comercialitzades amb marca
perd sense llicéncia de I'inventor varen constituir el que s'anomena
<<registres cdpia" o <especialitats repetitives>. Si un <.registre cópia>
pretén transformar-se en un genéric, haurd de demostrar la seva bio-
equivaléncia davant el producte original, podent-se així comercialitzar
amb la denominació comú intemacional (DCI) i les sigles EFG.

Tret de les especialitats esmentades, existeixen al mercat un nom-
bre d'especialitats farmacéutiques que s'identifiquen pel seu DCI i el
nom del fabricant, és a dir, amb una denominació similar a la que en el
futur correspondrá a les especialitats farmacéutiques genériques, perd
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que en el moment del seu registre no se'ls va exigir I'equivalencta
térapéutica amb l'especialitat de referéncia en el sentit amb que s'exigeix
en les especialitats farmacéutiques genériques, raó per la qual se'ls ha

anomenat <<falsos genbrics>>.
La promulgació de la modificació de la Llei del Medicament a ón

s'inclou I'apartat 6 bis a I'article 8, petmet entreveure el que será el
registre de medicaments genérics en un futur immediat. No obstant, en
la definició d'especialitat farmacéutica genérica no resten aclarits els
criteris d'elecció dels principis actius que poden generar aquest tipus
d'especialitats.

A la UE i d'acord amb la Directiva 8l lzllCEE, en vigor a Espanya
des de 1993, el criteri per a que un principi actiu pugui tenir imitacions
mitjangant sol.licituts abreujades és que hagin transcorregut un mínim
de deu anys des de la seva primera autorització pel procediment de
concertació, o bé sis anys en la resta dels casos. Per tant, en virtut de la
Directiva, quedarien excloses com a especialitats farmacéutiques genbri-
ques aquelles especialitats que portin menys de sis anys a la UE.

D'altra banda i segons la circular 3197 de la Direcció General de
Farmácia i Productes Sanitaris de 6 de febrer de 1997,1'Administració
Espanyola autoritzard especialitats farmacéutiques genériques només
quan ja existeixin medicaments genérics similars en paisos de la Unió
Europea amb patent de producte, o bé quan hagin transcorregut deu
anys des que va ser autoritzada a Espanya I'especialitat farmacéutica de
recerca original de referéncia.

Ja que tant la patent de producte com la d'ús tenen una vigbncia de
vint anys i que aquesta patent és infringida quan es fabrica, utilitza o
ven una especialitat farmacbutica elaborada amb l'esmentat principi
actiu abans de transcórrer aquest període de temps, és evident que
l'Autorització de Comercialització per part de les autoritats sanitáries
no será impediment per a que I'empresa propietária de la patent de
producte, amb la forqa que aquesta li confereix, pugui impedir la seva
comercialització a Espanya degut a la infracció de la patent. De tot aixd
es pot concloure que el sol.licitant d'una especialitat f'armacéutica
genérica haurá d'informar-se préviament de I'estat de la patent del
principi actiu, perqué si bé atorgar l'Autorització de Con-rercialització
del preparat és competéncia de I'Administració Sanitária, assumir el
risc d'intiacció correspon a I'infractor, és a dir al sol.licitant de
l'especialitat farmacéutica genérica.

El desenvolupament de genérics, que inicialment va ser una pos-
sibilitat comercial, s'ha convertit en una necessitat per a reduir la
despesa pública sanitária. Tanmateix, la reducció serir inferior a la
prevista, ja que els medicaments més cars són recents, i per tant no se'n
poden fabricar genérics. En principi, la competéncia en preus podria fer
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pensar en una major eficiéncia del sistema, perd en l'actualitat, la
comercialització indiscriminada de genérics podria af-eblir la base
investigadora.

Avui,  a r l i t jans de setembre de 1997 no hi  ha cap EFG a
Espanya, tot  i  que se n'han aprov¿rt  vár ies, entre les que cal
esmentar les corresponents a pr incipis act ius com amoxici l . l ina.
diciofenac. alopurinol ,  atenolol .  etc. ,  perb sens dubte n'hi  haurá
properament.  Es calcula que a f inals d'any el  nombre de genérics
será de 80 a 90, i en un termini de 3 a 4 anys assoliran del I al 87o
del mercat nacional. No obstant, per a una introducció segura dels
mateixos, a més de modif icar els hábits de prescr ipció i  consum
mitjangant programes educatius, será necessari que I'Administració
engegui procediments que, de forma rutinária, permetin comprovar
que les EFG són igualment estables a temps real i  terapéut icament
equivalents a les especial i tats de referéncia.

4. RECERCA

La recerca constitueix la justificació ética de la Indústria Farma-
cdutica i la seva única via de progrés. ja que si per ella mateixa ja
condicionava la vida intel.lectual i económica d'un país, adquireix més
relleu quan es relaciona amb Ia salut dels seus habitants. Es per aixd
que I'aforisme..Prosrés a través de la recerca> troba la seva plena
justificació a lir Indústria Farmacéutica que está indissolublemenr unida
a I 'evolució de la créncia.

En I'actualitat, la recerca fannacüutica no s'entén a nivell perso-
nal, sinó que té una comesa d'equip humá multidisciplinar que. d'acord
amb unes hipbtesi científiques, modifica o crea molécules amb una
finalitat terapéutica. La modificació molecular condueix sovint a alld
que els anglosaxons anomenen <<me-too drugr, és a dir, un compost
análeg al de la competéncia, mentre que la creació observa alguna
propietat d'interés fhrmacológic en el <screening>> o bé es basa en una
idea directriu que orienti el disseny molecular.

Un projecte de recerca és sempre un treball llarg en execució,
onerós, difícil en el seu desenvolupament i complexe en la seva
planificació, que requereix tenir clars els objectius que es volen assolir,
una organització específ ica i  unes lonts ági ls i  conóretes que permetin
prendre decisions en el moment oportú.

D'entre els factors que poden condicionar I'elecció d'un projecte
de recerca, se'n citen els següents:

-Possibilitats técniques del laboratori i especialització de l'equip
investigador.
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- Raons comercials (rendibilitat).
- Raons d'oportunitat (possibilitat d'escometre una patologia far-

macológicament no resolta).
- Situació competitiva al mercat.
- Patentabilitat clel producte investigat.
- Responsabilitat moral cap a la societat.
- Prestigi i imatge per a I'enrpresa.
- etc.
Des del pr"rnt de vista de I'ordenament jurídic espanyol, els assajos

que constitueixen el desenvolupament d'un Projecte de Recerca s'han
d'adequar a les Bones Práctiques de Laboratori (BPL) o Good Labora-
tory Practices (GLP) i a uns requisits d'assajos clínics amb medica-
ments.

Les BPL s'apliquen en la realització d'estudis de laboratori, no
clínics, sobre substáncies i productes quín-rics amb I'objecte de deter-
minar els seus efectes sobre I'home. els animals, i el medi anibient. Els
seus principis es contemplen al Reial Decref 82211993 de l8 de maig
i la inspecció dels sistemes d'organització i verificació dels estudis de
laboratori en el Reial Decret 204311994 de 14 d'octubre. En aquest
Reial Decret s'estableixen també els procediments administratius deri-
vats de la inspecció, així com la seva confidencialitat i coneixement del
resultat de les inspeccions entre els Estats Membre.

Els assajos clínics que confirmaran posteriorment la idoneitat o no
dels principis actius seleccionats són objecte de consideració a I'apartat
tercer de la Llei 2511990 del Medicament de 20 de desembre i el Reial
Decret 56Il19L)3 de l6 d'abril, el títol I delqual, sobre consideracions
generals, contempla les Normes de Bona Práctica Clínica (BPC).

4.1. Orientaci<lns técniques en la recerca farmacéutica

La recerca de nous principis actius ha evolucionat a mesura que
s'han perfeccionat els métodes de diagndstic i el coneixement de les
malalties, i amb I'aportació de métodes d'identificació i valoració
d 'aques ls  p r inc ip is  ac t ius .

La recerca farmacéutica pot orientar-se en diverses direccions.
Actualment s 'empren des de tecnologies clássiques com la química
extractiva, fonamentalment per a productes d'origen vegetal, la
biosíntesi  i  Ia síntesi ,  f ins a tecnologies modernes com la biotecno-
logia.

Avui la farmacogndsia proporciona no solament noves substdncies
actives, sinó que també n'aporta d'altres que constitueixen el substrat
de partida per a dur a terrne modificacions químiques en la molécula i



obtenir principis actius definits per Ia via de ra semisíntesi. amb una
rendibilitat superior a I'obtinguda per la via <ie la sínresi.

El fet de conéixer cada cop més a fons l'estructura molecr-rlar de la
química del carboni, mitjanEant técniques analítiques complexes, i la
relació estructura-activitat a través de la farmacodinámia, ha contribuit
a que la química orgánica, recolzant-se en un métode experimental,
porti al disseny de noves molécules, planegi la seva síntesi i predigui el
curs de les reaccions químiques que tindran lloc en el procés d'obtenció.

La recerca de fármacs per síntesi orgánica suposa el desenvolupa-
ment d'una série química relacionada estructuralment i dissenyada de
forma intuítiva o bé a partir de técniques assisfides per ordinador. un
cop identificada i conformada I'estructura química de cadascun dels
compostos de la série es passa a I'avaluació del seu potencial farmaco-
ldgic o <<screening>>. Posteriors estudis físics, químics i farmacotécnics,
i estudis farmacoldgics, farmacocinétics i toxicoldgics en animals,
d'acord amb els principis de les BPL, permetran seleccionar aquells
principis actius que mereixin un major interés. Finalment es procedeix
a I'estudi del seu comportament en I'home, d'acord amb les Normes de
Bona Práctica clínica (BPC), amb assajos de toleráncia i farmacociné-
tica, assajos d'interés terapéutic i, amb un reduit nombre de pacients, a
I'establiment de la dosi, forma farmacdutica i via d'administiació de la
substincia triada. EI seguiment del comportament del preparat comer-
cialitzat. és a dir la farmacovigiláncia, constituirá una fase ulterior de
I'estudi clínic.

Aquest estudi tradicional d'obtenció de molécules i nosterior
<screening> ha estat substituit en determinades ocasiont per rn altre de
més rendible, que s'aplica quan es coneixen les bases móleculars de la
malaltia tals com la fisiopatologia i la patoquímica. El seu coneixement
permet el disseny informátic de I'estructura molecular més adeouada
per a I'objectiu terapdutic cercat.

Actualment la microbiologia i la bioquímica, amb la selecció de
nous microorganismes, el desenvolupament de noves técnioues de
fermentació i els nous sistemes de control, han contribuit no sálamenr
a una major rendibilitat del procés fermentatiu, sinó que, conjuntament
amb la immunologia i la biotecnologia, han fet rearltat l'obtenció de
nous productes de constitució i estructura idéntiques a productes natu-
rals difícils d'obtenir sintéticament.

. Pl desenvolupament de I'enginyeria genética amb la seqüenciació
del DNA ha conduÍt a I'adquisició d'un major coneixement dels
mecanismes implicats en I'intercanvi del material genétic entre cél.lules
de diferent complexitat bioldgica. La naturalesa dels productes que es
formen aI metabolisme de cultius de microorganismes depbn de la
infbrmació que els fomeix la dotació genética complerta de lei cél.lules
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en qüestió. La introducció en aquestes cél.lules d'un gen que codifica
una substáncia determinada, seleccionat del DNA total de la cél.lula
donant o bé sintetitzat químicament quan es coneix la seqüéncia de
nucledtids, dóna lloc a que la nova expressió génica intervingui en el
procés metabólic i s'originin nous productes.

Amb el desenvolupament de métodes per a la transferdncia de gens
específics d'una cél.lula a una altra i per a incloure la seva expressió en
el nou hoste, la indústria farmacéutica ha emprés, recolzant-se en una
recerca microbioldgica i bioquímica, una nova anadura a I'encalg de
substáncies de naturalesa complexa de la que algunes en són ja una
realitat, com ara la somatostatina, la insulina, I' interferó, I'hormona del
creixement o el factor VIII recombinant, etc.

La recerca farmacéutica haurá de concentrar els seus esforgos en
un nombre concret d'árees terapéutiques amb I'aportació de recursos
propis i de I'Administració, ja sigui de manera directa (subvencions,
préstecs, revisions de preus, etc.) o de forma indirecta com I'agilització
en l 'aprovació de registres.

La síntesi química continuará essent la font majoritária en l'aportació
de nous principis actius. Tarunateix, el rnillor coneixement de les
ciéncies biomédiques deteminarh no tan sols un increment en el
nombre de fármacs innovadors mitjanEant I'enginyeria genética, sinó
també un augment en la capacitat productiva dels ja existents.

La identificació i caracteritzacií d'enzims que regulen la síntesi de
missatgers intracel.lulars, la troballa de mitjancers, neurotransmissors
o receptors cel.lulars, i el coneixernent del substrat bioquímic de les
malalties són camps d'actuació amb possibilitats de futur.

Les tendéncies terapéutiques, continuació de les que avui són una
realitat, s'orientaran a la recerca de nous anticancerígens, antiviriásics,
cardiovasculars, quimioterápics més resistents i d'espectre més ampli i
selectiu, etc. Així mateix, I'estudi de les malalties psíquiques o de
disposició d'ánim (angúnia, depressió,...) i de les malalties d'Alzheimer,
iclus cerebral, enfisema, esclerosi lateral amiotrbfica, etc., seran objec-
te d'especial atenció.

Els avenEos i assoliments en el terreny de la biotecnologia, la
immunologia i la computerització albiren possibilitats terapéutiques
futures. La fabricació d'anticossos monoclonals específics a escala
industrial permetria combatre infeccions bacterianes i viriásiques o
malalties per autoimmunització.

Actualment s'investiga la destrucció de I'agent etioldgic de la
Síndrome de la Immunodeficiéncia Adqhirida (SIDA) sobre la base
d'inhibir l'enzim que el virus necessita per al seu desenvolupalnent i
proliferació, o bé la d'estimular dif'erents mecanismes de regulació del
complexe sistema immunitari mitjangant immunomoduiadors.
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Qurone 2: Principis actius introduits de 1990 a 1996

1990 1991 1992 r993 1994 1995 1996 TbúaI

Alemanya .l 2 I 3 2 6 21

Austria

Dinamarca 3 3 3 l 0

Espanya 4 3 ó

Franga l I 3 l Á t 5

Hslanda I 2 1 4

Irlanda 2 2

IGlia 4 2 I l 0

Regne Unit 5 t 5 ) 4 5 2-5

Suiria 2 -l 6

J¿po l l l : t 4 t2 25 l l 1 92

Estats Units l 3 l 0 il l - l t 7 u2

Suissa Á 2 4 3 3 20

Xina l 1

Canadi 2
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Al  quadre nq 2 es
int rodul ls  en lerapéul ica

relacionen el nombre de principis
per deteminats paisos entre 1990 i

Al  quadre n"  -1 s ' ind ica un estuLl i  compar i l t iu .dels  coef ic ic t t ts

q* ;;til;;cle la relació Despeses en R+D / Vendes entre el total

del sector larmaceu'c i el corresponent a res empreses acoll ides al

<Plá de Foment de la Recerca>>'

actius
1996.

4.2. Aspectes de la R+D farmacéutica

A principis de Ia década dels vuitanta la indústria farmacéutica
espanyola es va plantejar la necessitat de renovar i impulsar la Recerca
i el Desenvolupament (R+D) amb la fí d'adaptar-se al nou entom
polític i socioecondmic. L'ingrés a la Unió Europea ha comportat una
modificació radical en I'estructura i I'organització de la indústria
farmacdutica.

La posada en funcionament del <Pld de Foment de la Recerca>> de
la Indústria Farmacéutica va suposar al seu moment un estímul a la
R+D farmacéutica espanyola. Transcorreguts uns anys, I'aplicació de
mesures adrninistratives a través de la concessió de subvencions i ajuts
econdmics han contribuit a la promoció de la recerca i a l'hora han
reduit el risc i la incertesa de les enrpreses investigadores.

J Z

Font: MINER

De I'observació del quadre anterior en deduim el següent:

- El nombre d'empreses acollides al Pld de Foment ha augmentat

en un 620/o entre 1987 i 199-5'
- Les empreses amb major xifra de vendes en el sector farmacéutic

estan acollides al Pld á" fo''t"nt, com es demostra en el fet que el 83olo

de les vendes totals del sector cofresponguin a aquestes 59 empreses'

- Els coeficients de Despeses en R+D / Vendes d'especialitats

farmacéutiques de p.e*.ilp"io'(Mercat Nacional) oscil.len entre 6,87 i

7,61 en aquest Període de temPs'
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OLTADRE -3: Evolució de les magnituds i perccntatges cle R+D al Sector Farmlceullc

i lu. . t ignOn, i  tot l l  r lur i t r t t  e ls Plans dc F() l l lcn l '

1987 ANY 1990 FINAL 1993 FINAI' 1995 I'-INAI-
- 

iñrcl FARMA I FARMA II IARMA III

l .  N! '  d 'emprescs cctts i ldes

2. Vendcs d'esPeciaii lats
farmacéutiques de prescripció ¡o< i?2 iqf s4,
(Merca t  Nac ionr l ¡  225 103 335 918 485.373 5S3 54-

¡s  5 . r  5X 5q
3. N'cl 'emPrcses incloses 1-r

Va Nt 'emprescs  R+Dt t t ) to t  ( ' J l l )  t l ' 71  t7 '21  2 ' l ' 10  25 '60

4. Dcspcses tie R+l) 8:114 1l{ 6L9 l(t l l0 -l5 ti7-l

5. Vendes d'esPccirl i tats
farmaciutiques de PrescriPcirl
(Mercat Nacional) 1l3 lt50 2'15'692' 442331 '193 013

o/c Qu¿ttt de m{c(tt (512) 50 57 7'l '11 9 t t ' l  8' l '06

o/c Daspeses R+ I)lvende s 
7',0 7 ,61 6,g7 7.-10

emprescs (415 )

6. Inversions R+D I i lS '1 052 ' l ó80 l ' '17-1

7. Inversions Totals I 1 740 21 601 29f21 21 629

91, I nr ? r s i ons R + D I i nY' e r'Y i o n s

totdts (617) t I ,22 18'75 t2'51 l0 9A

Dades económiques cn milions de pessetes'
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En el quadre ne 4 s'indica el nombre de projectes de recerca
contemplats dins el Plá de Foment al1996, classificats en funció de la
naturalesa del projecte i de I'origen de les empreses.

Q¡r,rone 4: Distribució dels pro.iectes segons la naturalesa del desenvolupament i l 'origen de

les empreses (1996). (Pla de Foment).

Font: MINER

El desenvolupament de la R+D a Espanya és sempre meritori
i  en certes ocasions rel levant grácies a I 'esforE d'un reduit  nombre
d'empreses farmacdutiques. No obstant aixd, I' insuficient recol-
zament de I'Administració i la passivitat del sector privat en
general, fan que sigui exigu i inferior al d'altres paísos de la Unió
Europea.

La vinculació a la Seguretat Social, que comprén més del 804/o dels
medicaments comercialiÍzats a Espanya, forEa preus i escandalls que
resten competitivitat a les empreses, indueix a l'adquisició de llicén-
cies, i resta possibilitats a la recerca. Totes aquestes circumstáncies
afavoreixen una major contribució per part de I'Estat i la concentració
de la R+D dels laboratoris entre sí.

La col.laboració Indústria-Universitat és ja un fet, tot i que s'hauria
d'incrementar en benefici mutu: la Indústria amb I'aportació de majors
recursos i la Universitat amb I'assoliment d'una mentalitat investigado-
ra, ja que d'homes i de medis técnics per a dur-ho a terme no li 'n
manquen.

L'entrada en vigor de la nova Llei de Patentsl 1119S6 en relació a
la patentabilitat de productes químico-farmacéutics de 7 d'octubre de
1992, suposa un gran pas per al desenvolupament econdmic espanyol i
un repte que potenciard la R+D enddgena.
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5.  TECNOLOGIA

El fonament de tot progrés industrial, que en el cas que ens

ocupa es centra en I 'evolució i  la industr ial i tzació del medicament,

l.uu 
"n 

la integració de la recerca científica i del desenvolupament

tecnoldgic.
Els palsos que varen iniciar tard el seu desenvolupament industrial,

ja sigui per mancanga de medis o bé per la manca de temps per a

iecórrer per ells mateixos les fases de I'elaboració científica' es varen

veure obligats a la importació de la tecnologia.
L' in ic ial  desenvolupament industr ial  a Espanya a les ddcades

dels 60 i  70 va suposar que I 'object iu pr ior i tar i  fós I 'adquisic ió

massiva de tecnologia foránia, amb la consegi ient mancanEa

d'estímul a qualsevol possible inic iat iva d'or igen intern. El  binomi

compra tecnologia -  producció és vál id per a les etapes inic ials del

desenvolupament,  perd assol ida una certa fase del mateix s ' imposa

la ut i l i tzació de la ciéncia i  la tecnologia autdctones, ja que ens

podrem sostreure al colonialisme de la tdcnica estrangera en funció

d" 
"o- 

s 'harmonitzin la importació de tecnologia amb la producció

endogena.
Malgrat els signes encoratjadors d'aquests daners anys, la nostra

dependéñcia tecnoldgica continua essent enorrne, i per aixd la indústria

espanyola ha de simultanejar la insuficient tecnologia exportable dels

nostres laboratoris R+D amb I'adquisició de tecnologia aliena (llicén-

cies, royalties, etc.).
Pei tot aixd, un dels reptes més apressants al que s'enfionta el

moment econdmic espanyol, és a dir, la disminució de la dependéncia

tecnoldgica, tan sols es podrá escometre des del reforqament dels

esforEoi públics i privats a favor de la promoció de la recerca i del

desenvolupament tecnoldgic.
Actualment, aquesta cooperació industrial per part del sector

públic, contempla la creació d'entitats tals com el CDTI, que és un

brganisme Auidnom del Ministeri d'Indústria per al fomert del

desenvolupament tecnolbgic industrial. Entre d' altres, els objectius

del CDTi són els següents: promoure la col . laboració entre la

Indústria i les Institucions i Organismes de la R+D ; promocionar

I'explotació industrial de les noves tecnologies desenvolupades,

recolzant la fabricació i posterior comercialitzacií de nous produc-

tes i processos ; participació, ja sigui amb risc propi o amb crédits

priviiegiats, en programes i projectes de desenvolupament tecnold-

gic;  i lesenvolupar un programa de gest ió de serveis de recolza-

ment a la recerca tecnolbgica.

NATURALESA DEL
DESENVOLUPAMENT

NACIONAL f,MPRESA
ESTRANGTNA

TOTAL

Molecular 68 12 140

Clínic l 8 236 254

Galénic 2 l - ) l 52

Processos 26 5 3 l

Varis il t 8 29

TOTAL t44 362 506
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5.1. Tecnologia i recerca:

El progrés conjunt de la ciéncia i de la tecnologia en moltes
ocasions fá ditícil discemir entre tecnologia en la recerca básica i en
I'aplicada

La tecnologia en la recerca básica fá ref'eréncia a la transposició de
coneixements científics a I'obtenció de nlolécules terapéuticament
actives. La gestació d'aquestes molécules requereix la participació
d'especialistes de taranná i procedéncia diverses com químics de
síntesi, bioquímics, biotecndlegs, farmacdlegs, toxicdlegs, patobiólegs,
clínics, bioestadístics, galénics, rnicrobidlegs, i un llarg etcétera que
tots tenim en ment.

Actualment, la biotecnologia i l'enginyeria genética constitueixen
I'aportació tecnoldgica més moderna en el camp de la biosíntesi de
noves estructures a I'Area de la Química Fina. La utilització d'elements
bioldgics (cél.lules, fraccions cel.lulars, proteines biocatalítiques, seg-
ments genétics, agents microbians, etc.), permet d'obtenir productes de
naturalesa protéica que fins avui només es podien obtenir a partir de
productes naturals d'origen animal. La utilització d'enzims i d'agents
microbians pemet avui en dia la síntesi assimdtrica de compostos
quirals de forma enantiornéricament pura.

Les imovacions tecnoldgiques en la recerca troben la seva millor
aplicació en I'estudi de la conformació química del compost sintetitzat,
mitjanEant la ressonáncia magnética nuclear i I'espectrometria de
masses. La incorporació de rnetalls superconductors en el primer cas i
d'ordinadors en ambdos casos, amb la finalitat de recollir la informació
i processar-la, ha permds simplificar i determinar amb exactitud
I'estructura molecular. També grácies als raigs X s'han aconseguir
conéixer estructures d'enzims i de complexes d'enzim i substracte.

La cromatografia en capa fina (CCF) i la cromatografia líquida
d' alta ressolució ( CLAR). així com I' espectrofotometria, constituei xen
técniques analítiques indispensables en la identiflcació i avaluació de
les molécules obtingudes, així com en la detecció i la quantificació dels
subproductes d'acompanyament o de degradació.

5.2. Tecnotogia Industrial

La formulació del principi actiu en formes f-armacéutiques
comporta una cárrega tecnológica que s'acumula durant el  procés
de transformació de les prinreres matéries en el bé de consum, que
és el medicament. La tecnologia galénica emprada pot modificar el
termini  d 'aparic ió,  la duració i  la intensitat  de la resposra f is ioldgi-

- lo

ca, influint en la posologia precisa, en la incidéncia i la intensitat
dels ef'ectes secundaris i en l'estabilitat del principi actiu en la lbrma

farmacéutica.
La capacitat d'innovació, més que crear noves formes farmacéuti-

ques, ha introduft modificacions que, garantint I'estabilitat del medica-

ment, han estat orientades a augmentar I'estabilitat terapéutica en el

temps i moment d'actuació (forntes farntat'itÍiques d'ulliberacíó con-

trotida), i en el punt d'acció (transportadors (" r'arriers" ) o vectors del

medicament).
Per a les fbr rne s .far mctc é ut i q ue s d' ttll ib e ra t' i ó c o n t ro I oda. el perfil

de cessió del fánnac es regula mitjanEant processos de tipus físic o

fisico-quinic com la difusió a través de membranes segons una cinética
d'ordre zero o |'dsmosi mitjangant sistemes activats per |a penetració

de dissolvents, ja sigui per irnbibició o per diferent gradient osmbtic, o
bé es pot aconseguir que la cessió depengui de la biodegradació
d'excipients de naturalesa polimérica.

La vectoritzac:ió de fármacs té com a objectiu no tan sols que el
principi acti¡-r s'alliberi en un moment donat, sinó que concentri la sev¿r
acció en el punt concret que interessa, reduint a I'hora els ef'ectes
secundaris. Aquesta tecnologia, prometedora en el camp experimental
de la terápia de malalties víriques i neoplásiques, Ilo ha assolit el
desenvolupament suficient pef a fer-la generalitzable a altres principis
actius. Es fonamenta en acoplar el fármac a diferents macromolécules
que tenen un ceft tropisme cap a cél.lules "blanc", on el complexe és
fagocitat pels seus lisosomes dels que s'allibera posteriorment al lloc
de la seva acció específica.

La industrialització del medicament suposa la seva fabricació en
série, amb l'aplicació dels principis d'automatització. avui inherents a
tot procés industrial. que imposen el desenvolupament de procediments
tecnoldgics en relació al medicament i a I'entom que I'envolta (árees

de treball, serveis, etc.), íntimament lligats al concepte de qualitat del
producte f'abricat.

Les innovacions tecnoldgiques en aquests darrers anys s'han rea-
litzat en bens d'equip (aparells, maquinária d'alt rendiment i precisió,
etc.) i de serveis (instal.lacions d'aigua purificada, d'aire, de zones
aséptiques, etc.), en operacions bisiques i processos d'elaboració (mi-

c roencapsu lac ió ,  m ic roemuls ionament ,  recobr iment ,  e tc . )  i

d'acondicionament (automatització, etc.)'
L'aportació tecnolÓgica, concretada en el camp de I'electrdnica, ha

trobat aplicació no solament en els processos d'elaboració, sinó també

en els d'acondicionament de formes farmacbutiques, els quals, junta-

ment amb els modems sistemes d'envasat automdtic a partir de ldmines
cle PVC, PVDC, alumini, etc., confereixen una estanqueítat unitirria a

37



I 'envás així  com la possibi l i tat  de I 'acondicionament en esloigs
preformats.

En el contexte de la t'abricació de medicaments a nivell industrial
iamb vistes a un futur immediat, la tecnologia s'orientará a I'objectiu
prioritari de garantir la qualitat física, química, microbioldgica i farma-
colbgica de totes les unitats fabricades. A l' l iora, es tendirá a augmentar
la prodr"rctivitat en la t-nesura que la tecnologia ho penneti.

La gararntia de la qualitat exigiri, entre d'altres coses, la qualifica-
ció documentada i  s istemática dels aparel ls,  la maquinária,  les
instal.lacions, els serveis, la validació d'operacions i de processos, la
compilació fidedigne de la documentació relacionada amb tot el procés
analític i de fabricació, la reducció del risc de contaminacions creua-
des, la seguretat en el treball per al propi operari, i la impossibilitat de
contaminació del medi extem.

6. MERCAT

El mercat f-armacdutic es caracteritza per una forta competitivitat
entre empreses que tracten d'augmentar el marge/benefici, ja sigui
reduint costos o bé augmentant preus. Per a assolir aquests'objectius, la
direcció haurá de revisar les seves estructures i potenciar els factors de
competitivitat d'acord amb els seus propis recursos, amb els condicio-
nants legals, polítics i socials, particularment a clrrt temini.

La capacitat conrpetidora de I'empresa f'annacéutica estd a les
mans de la seva capacitat de recerca i de generació de nous principis
actius dins una estratégia de diferenciació que permeti la fixació de
preus remuneradors. A llarg termini, la competitivitat será funció del
canvi tecnoldgic aplicat als seus procediments.

A curt termini, cal completar I'estratégia de diferenciació de cada
producte investigat amb una política de cost mínim, donat que la
recerca exigeix una inversió econdmica permanent. La racionalització
dels costos ve condicionada per la necessitat de I'acompliment de les
exigéncies sanitáries, donada la qualitat del producte, i per la necessitat
de má d'obra qLralificada.

El mercat farmacéutic és un melcat que evoluciona de forma
rdpida i constant. La substitució de productes per d'altres de major
eficácia o interés terapéutic és un fet diferencial que caracteritza \a
política innovadora d'aquesta indústria.

El mercat farmacéutic no s'estructura per gammes de productes
substitutius que permeten actuacions discriminatdries en funció del
poder adquisitiu dels consumidors, sinó que la fragmentació en sub-
mercats independents es realitza d'acord amb criteris i obiectius dit-e-
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rents. Actualment existeixen mercats amb especialitats de prescrlp-

ció ide venda sense recepta, de consum a través de l'Oficina de

Farmácia o bé dels Sistemes de Salut, de grups terapéutics seSons

la patologia a cobrir, d'acord amb la via d'¿rclministració i/o forma

f'armacduiica. i fins i tot hi ha diferenciació de mercats en funció de

la seva connotació geogrifica.
L'estudi comparatiu de I'estructura del mercat d'especialitats f-ar-

macéutiques la dispensació de les quals es realitza sota prescripció

médica amb recepta en oficines de farmácia durant la primera meitat de

la década dels noranta (quadre nq5), pemet observar valors sensible-
ment semblants en quant al nombre d'unitats dispensades i un notable

augment, de I'ordre del 41,8o/a, en el valor en pessetes entre 1991 i
1995. En canvi, en el mercat sense recepta, de productes publicitaris i
d'automedicació, es detecta una tendéncia alcista en el nombre d'unitats
venudes i en el seu valor al llarg d'aquest període de temps. La inflexió
corresponent a I'any 1994 és deguda a la niodif-rcació metodoldgica
utilitzada per I'IMS, que prescindeix de la informació referida a
I'alimentació int'antil, dietétics i altres productes farmacoterapdutics.

L'augment en el valor de les especialitats d'un i altre tipus al llarg
d'aquests últims anys, va donar lloc a que el Govem, amb vistes a la
contenció de les despeses públiques, regulés al Reial Decret 89193 la
selecció de medicaments a fí i efecte de la seva financiació pel Sistema
Nacional de la Salut, excloent de la prestació fhrmacéutica pública un
bon nombre d'especialitats i promovent posteriorment la reducció
generalitzada d'un 3(h en el preu dels medicaments inciosos en el seu

ámbit.

Queone 5: Estructura del mercat d'especialitats farmacüutiques a través d'oficines de

farmácia (1991- 1995)

ANYS

199t t992 r993 t994 1995

Mercal de
prescrípció

Un i ta ts  (mi l ; l 8 10.772 800.750 80 1.950 782.550 8 l0.72lJ

Valors PVL
(mi l ions  p tes) 392.6 l  ó ,+35.253 485.173 504.1 28 55o.ee7

Prcu mig
PVL (ptes) 4tt4 < /  I 605 644 687

Mercat
sense
recepta

Unitats (mils) 201 .691 2 r 8.589 232.7 t2 l39.9lJli t51 .210

Valo¡s PVL
(¡nil ions ptcs) 54.928 61.448 16.116 30.802 36 5',15

Preu mrg
PVL (p te i ) 2ó,+ 294 321 120 24t.6

Font :  IMS.

-a



Pel que fá a les especial i tats farmacéut iques ia les presentacions
per grups terapéutics ofertades al Sistema Nacional de Salut (quadre
nq6), ja sigui en envás normal o clínic, a I'any 1996 el major nombre
d'elles es coffespon amb antiinfecciosos en general, sistema nerviós
central, aparell cardiovascular i aparell respiratori. En canvi, les espe-
cialitats fhrrracéutiques i presentacions per grups terapdutics ofertades
en el rnercat d'especialitats publicitáries (quadre nq7) per al mateix any,
mostren un¿r notable preferéncia en favor de les especialitats per al
tractament de patologies de I'aparell digestiu. del metabolisme, derma-
tolbgiques, del sistema nerviós central i de I'aparell respiratori.

Quronu 6: Especialitats i presentacions en I'oferta al Sísterna Nacional de Salut per grups
terapéutics (Desembre I 996).

F r ¡ t t t :  [ ) i r c r i r o  C e n e r u l  d e  F r m t i c i r  i  P r o d u i t c '  S u n i t r r i :

. 1 ^

Quadre 7: Especialitats i presentacions en el mercat d'especialitats farmacéutiques publici-
táries per grups terapéutics (Desembre 96)

ria i P¡oductes Sanita¡is.

Així mateix i en el submercat per grups terapéutics, I'estudi
comparatiu de I'estructura del consum d'especialitats farmacéutiques
en el període comprés entre 1992 i 1996 (quadre nq8) a través de la
Seguretat Social, permet constatar variacions, en més i en menys, en la
majoria dels grups terapbutics, excepte en el cas dels citostátics, els
preparats cardiovasculars i els hemoderivats i drgans hematopoibtics,
que manifesten un augment.

Qrteona 8: Estructura del consum d'especialitats a la Seguretat Social per grups terapéutics.

GNUP TERAPNUTIC gSPTCIALITATS PRESBNTACIONS

A. Aparell digestiu i metabolisme 3 1 9 420

B. Sang i i)rgans hematopoi¿tics

C. Aparell cardiovnscula¡ 1 0 t 3

D. Producles dematológics 282 ,140

G. Productes gcnitourinaris l 0

H. Hor¡¡ones. excloelt-nc les sexuals

J. Antiinfecciosos per via general

L. Citostirt ics

M. Aparell locomolor 48 61
N. Sistema nerviós cent¡al 1 5 7 20-l

P Antiparasitaris

R. Aparell rcspiratori 208 272
S. Organs dels sentits .19 50
V. Varis l 5

TOTAL 1.089 l .502

GRUP

TtrRAPñUTIC

ENYAS NONMAL ENVÁS CLfu\rrC

Espüc¡¿lit¡ts Presentadons Especl¿llt¿ts Presentacion

A. Aparell digestiu

i nrctabolismc 5 6 1 óó1 t04 104

B. Sang i ürgans

heDatopoj¿tics 482 I t7 l 341 599

C.  Apr rc l l  card io l rscu la r 59IJ 161 l l b 226

D. Productcs dcrnrlolüries tq4 550 I 5 l 0

C. Productes genitourinuris l0l il 2 22

H. Horrnones. exclocnl-nc

l e s  s c x u ¡ l s l 4u t 3 5 12 42

J .  Ant i in fecc iosos  per  v ia

general 1 . 0 1 0 1.100 634 646

L. Citostátics 1 5 6 1 7 0 73 74

M. Aparcll Iocomotor r 7 l 4 t 4 l.l0 t 40

N. Sistc¡na neryiós central 699 837 249 251

P Antiparasitaris

R. Apareil respirato¡ -553 597 .1rJ 48

S. Or-uans dels sentits 224 229

l -+5 2ór 49 7 l

T()TAL 5.577 7.0r0 t.94'1 2.240

GRUPS TERAPf,UTICS
% SOTNB VALOR CONSI]M TOTAL
lsqt rt¡gf t9g4 l9s6

A. Aparell digestiu i metabolisme t ]  ,9 15 .3 1 5 ? 15,1
B. Sang i órgans hematopoidtrcs 3.9 6.6 7.0 1 .2
C. Aparel l  cardiovascular 1 5 , 5 22.6 23,5 23,0
D. Productes dermatolbgics 3,3 ? ? 7 )

C. Productes genitourinaris 2.5 2.9 J . + 3.5
H. Hormones. excloent-ne les sexuals r,7 6,4 5 ,0 Á a

J. Antiinfecciosos per via general 10 .4 t . 3 .1 1 2 . 3 1 1. .4
L. Citostátics o,4 3.4 3 ,6 J , O

M. Aparell locomotor 7.6 6.3 6.3 5 ,5
N. Sistema nerviós central t6,4 8,8 9.7 r 1,5
P. Antiparasitaris 0.2 0 .1 0 , 1 0 , 1
R. Aparell respiratori

S. Organs dels sentits
1.1,4

3.3
[6
1 . 2

8,2
1 . 0

8,5
1 . 2

V. Varis 0.4 t 4 1 . 4 1 . 7
't 'o'lAL (x).0 ( x).( x)-0 100.0

Font: Direcció General de Farmicia i Productes Sanitaris
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El mercat hospitalari és l'área que ha experimentat un major
creixement durant [a darrera década. Factors com la selecció de fár-
macs, sistemes de compra, formes especials d'envasat i presentació, i
dificultats pressupostáries del mateix hospital fan augmentar la com-
plexitat del ";narketing" en els serveis hospitalaris.

Les perspectives futures semblen orientar-se cap a un mercat de
concentració per fusió o absorció entre empreses nacionals i/o interna-
cionals. No obstant, la viabilitat futura en un nercat de concentració,
no exclou ningú. ja que empreses pel i tes amb projectes imaginat ius i  un
comportament ágil i dindmic poden seguir obtenint resultats que asse-
gurin la seva perrnanéncia al mercat.

La viabilitat de les empreses farmacdutiques en general dependrá
en gran manera de la seva actitud competitiva en R+D, línies prdpies de
desenvolupament de genérics, desenvolupament de productes publici-
taris i d'automedicació. i de I'oferiment de serveis afegits. En el
desenvolupament de la R+D, la ir-rdústria farmacéutica espanyola haurá
d'intensificar els contactes entre els centres públics i la prdpia activitat
privada, avaluant els projectes de forma estricta, amb la finalitat que
aixd es tradueixi en desenvolupaments més selectius.

La competéncia de les empreses que fabriquen genérics sense base
investigadora, impulsard als laboratoris originals dels mateixos a desen-
volupar les seves própies línies de medicaments genérics, amb la
finalitat de mantenir la rendibilitat del producte un cop hagi exhaurit el
peíode de protecció que atorga la patent.

L 'el iminació per part  del  Govern de la gratul tat  dels medica-
ments  "no  essenc ia ls " ,  to t  ique  encara  són d ' in te rés  per  a  la
població, incent ivará el  mercat dels productes publ ic i tar is i  de
l 'automedicació.

L'escás marge de maniobra per a poder actuar en els preus dels
medicaments podria impulsar a determinades empreses a oferir serveis
afegits al propi producte, tals com el seruei a domicili, etc., orientant el
mercat farmacéutic cap a I'assisténcia integral, prenent com a model
I'experiéncia dels Estats Units. Aquesta acció potencial s'entreveu de
difícil implantació a Espanya. donat que la població es rroba molr
disseminada i els serveis de distribució i de venda estan perfectament
coberts per majoristes i farmácies.

El repte del mercat únic del medicament a Europa és una feina
árdua i difícil, donada la diferéncia de preus que hi ha enrre els
di ferents Estats Membres de la Unió Europea (quadre nq9).  El  fet
que els preus siguin fixats pels propis governs dels paisos, dificul-
tará una política de conjunt. La fixació del preu únic dels medica-
ments exigirá la major comprensió i  voluntat per part  de tots els
integrants de la U.E.

4)

Qunottt
(PVP).

9: Preu mig ponderat dels nredicaments als paisos de la Unió Europea al 1995

PVP EN PIES ÍNnCIX (ESpANyA= 100)

Holanda 2.15'l i o /

Alemanya 2.298 222

Bélgica 1.923 1 8 6

Regne Unit 1.502 145

Franqa 1.07 I 104

Espanya 1.034 100

I tál ia t.032 100

Fonts: Farminrlustria (Indicatori Farnaceutici) i Banco de E>paña

7. RECURSOS HUMANS

La tecnologia, la gestió i els recttrsos humaus constitueixen els

pilars básics d'u-na empiesa. Serveix de benpoc disposar d'instal.lacions

i maquinária així com de patents i procediments' que pel seu ajustat

p.* i"trft"n assequibles i ienovablei, si no es té un equip humá que ho

recolzi  i  protegeixi '  ,  . - ¡  .
L 'esiudi i  poster ior ressolució dels problenres.que plan.te '¡a et

medicament, fan necessari un nombre de iol'laboradors que' des del

p""iá" 
"ir,á 

científico_técnic, es relacionen amb diferents branques de

ia ciéncia (als com farmacéutics, metges, químics. bidlegs, veterin¿uis'

"n!lny"rr, 
etc., i des del punt de vista comercial i financer amb juristes'

ecSnomistes, etc. D'aquértu pléiud" de persones formades en diferents

ái;i;ii;", en sortirá'l'equip de gestié amb la funció específica de

;i;üi, i organitzar les actÑitats cienrífiques i mercantils de I'empresa.
- ' lu 

co"inposició d'aquest equip no está subjecta a cap tipus

d,exclusivitai professionai, donat qué l"s possibilitats de cada individu

u itÁpt"tu nó es defineixen pel tipus de títol que aquests poss.eeixin'

sinó per la seva .upu.i,u, reai, científica i técnica pel seu rendiment i

pel séu sentit de la responsabilitat'
L a i n d ú s t r i a f a r m a c é u t i c a , c o n s c i e n t d e l a t r a s c e n d é n c i ¿ r d e l a

recerca com a factor de competitivitat' i de la importáncia d'una

plunifi.u.iO rendible i d'una garantia responsable en els,processos

d,elaboració i acondicionamenirelatius a laproductivitat i a la qualitat,
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ha dotat aquestes árees d'un personal especialitzat, així com d'un
personal, qualificat o no, degudament format i motivat.

La fabricació en grans séries o volums i l 'ús de noves tecnologies
que deriven de I'organització científica del treball, (estandarització,
automatització, etc.), ha donat lloc a un lleuger descens en el nombre
de persones contractades, malgrat I'increment en el nombre total
d'unitats fabricades, tema que ja ha estat considerat en un capítol
precedent (quadre nq10).

Quadre l0: Personal contractat a la Indústria Farmacdutica Espanyola amb activitat produc,
tiva destinada a ús humá.

7.1. Formació del personal

El personal de la indústria farmacéutica en general i el que intervé
directament en els processos de fabricació i control de medicaments en
particular, són part del sistema sanitari perqud, si la qualitat és requisit
ineludible en el medicament. ja que aquest sempre fá referéncia al
malalt, la fabricació i el control de qualitat prenen tanmateix una
dimensió sanitária.

Per a la indústria farmacéutica, la formació del personal és una
exigdncia prioritária i un cost necessari. Exigéncia prioritária perqué la
fabricació de medicaments ha de garantir que aquests són adients a l'ús
previst, que compleixen els requisits de I'autorització de comercialitza-
ció, i que no exposen als malalts a riscos deguts a mancances relatives
a la seva qualitat. Cost necessari perqué la inversió econdmica per a
formar i motivar al personal en les árees que els coffespongui, redun-
dará en la prevenció dels defectes de qualitat, a I'hora que garantirá
I'esmentada qualitat.

En el context de la fabricació i control de medicaments, cal la
preséncia de técnics especialistes i d'un personal qualificat o no
qualificat. Als cárrecs de responsabilitat se'ls encomanaran tasques
específiques que seran recollides en un document escrit, i disposaran de
I'autoritat suficient per a complir amb aquesta responsabilitat. Tot el
personal qualifitat de les árees de fabricació i control coneixerá les
Nomes de Correcta Fabricació, i el personal no qualificat haurá de
menester aquelles coffesponents a la seva activitat.

La política de formació generalment és impartida per personal alié
a l'empresa, i es realitza en forma de cursos, intensius o no, i en
seminaris. Els destinataris d'aquests mdduls de formació poden ser
directors, responsables d'área o de departament, técnics, personal
qualificat i personal no qualificat.

Amb vista al nou mil.leni, la diversitat i complexitat dels proble-
mes a resoldre per la indústria farmacéutica, que va de dret a un mercat
de concentració altament competitiu, exigirá la descentralització de
tasques i la creació d'especialistes amb una preparació adient per a
preses de decisió eficaces en aspectes relacionats amb la qualitat,
producció, logística, etc., tals com:

- Exigéncia de la qualitat del medicament i de I'entom que I'envolta.
- Máxima seguretat per al medicament, el personal i el medi

ambient.
- Polivaléncia de funció en el personal no qualificat.
- Optimització de la productivitat individual i/o per grups.
- Capacitat de resposta immediata.
- Necessitat d'un servei rápid i segur al client.
- Delegació de competéncies i presa de decisions a nivell del

problema.
- Creació d'una bústia de suggeriments que, degudament estu-

diats, poden ser reconeguts i premiats.
- Concienciació i motivació del personal en la seva comesa pro-

fessional.
- etc.
Els programes de formació s'estructuren d'acord amb el tipus de

personal al qual van destinats i amb I'objectiu que es pretengui' Des
d'un punt de vista general, és tanmateix factible la impartició de cursos
de gestió i de millora dels coneixements, tals com:

- Acceptació de la innovació i no a I'immovilisme.
- Conéixer i aplicar técniques de comandament'
- Impulsar la delegació de responsabilitats.
- Fomentar el grau de participació de tots els col.laboradors,

involucrant-hi la direcció.
- Millorar la comunicació efectiva en tots els sentits i a tots els

nivells.

Any
Laboratori
de primeres

matéries

L¿boratori
d'especialitats
farmacéutiques

TOTAL

t99r 5.523 32.297 38.820

1992 4.968 33.858 38.826

r993 5.102 3r.132 36.834

1994 4.910 30.130 35.700

1995 5.000 30.000 3s.000
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- Facilitar el reciclatge per a I'actualització de coneixements.
- ReforEar el concepte d'autoritat no com a poder conf-erit des de

dalt, sinó com un reconeixement conferit des de sota.

Per al millor desenvolupament d'aquesta activitat fonnadora.
s 'estableix un organigrama d'actuació amb la formació inic ial
d'instructors intems que procuraran transmetre als cánecs intermitjos
els ensenyaments rebuts, i aquests a I'hora, els transmetran al personal
qualificat i no qualificat.

L'éxit d'un programa de formació depén de la qualitat del curs que
s'imparteixi, és a dir, de la conformitat amb els criteris establerts, de la
satisfacció dels participants, de I'aprenentatge, i del benefici que enclo-
gui l'aplicació de les metódiques aportades en el curs.

7.2. L'equip humá i la Qualitat Total

La qualitat, atribut inherent al medicament i que li és exigible, el
vincula al cornpliment d'unes especificacions préviament establertes.
Malgrat aixd, aquest concepte no solanent está relacionat amb el
medicament prdpiament dit, sinó que ha d'afectar també a totes les
activitats de I'empresa. Es d'aquí d'on sorgeix el concepte de Qualitat
Total , criteri rnés ampli que I'anterior (la qualitat), i que s'interpreta
com una "seqüéncia d'activitats I'objecte de les quals és elevar el nivell
de la qualitat global en totes i cadascuna de les operacions que es
real i tz in a l 'empresa".

L'organització d'un programa de Qualitat Total exigeix la creació
d'un Comité de Qualitat que assumirá la responsabilitat d'organitzar,
desenvolupar i supervisar el programa i els recursos humans ment¿l.lit-
zats i motivats. Per aixd s'impartiran cursos tebrics i práctics, i semina-
ris, i es constituiran grups de progrés i de míllora escaients a la
dinámica de les técniques de treball en equip i a la ressolució de
problemes.

L'éxit de la posada en funcionament d'un programa de Qualitat
Total es fonamenta en el compliment de les següents directrius:

- Responsabilitat i compromís individual de rots els components
de l'empresa.

- Fixació permanent d'objectius de millora.
- Treball en equip, amb la deguda comunicació i informació.
- Seguiment periódic dels resultats.
- Prevenció dels possibles errors.
- Reconeixenent i incentivació de qualsevol iniciativa d'interés.

Una análisi dels diferents aspectes estructurals de la indústria
farmacéutica a Espanya, considerats i exposats de forrna resumida en
aquesta presentació, peffnet arribar a la conclusió de que I'objectiu
prioritari és I'establiment d'una política de qualitat que, incidint en les
fases de recerca, de producció i control i de distribució, penneti
garantir que els seus medicaments tenen i mantenen la seva qualitat pel
que fá a l'ús al qual són destinats. Aquesta és la raó de ser d'aquesta
indústria, no cal dir que sense menys prear les polítiques econbmica i
financera, de rendibilitat i de mercat, de recursos humans, etc., les
quals són necessáries per a la seva subsisténcia, i s'interelacionen amb
la política de qualitat del medicament.

La definitiva i fbrmal incorporació a la Unió Europea ha suposat
per a la Indústria Farmacdutica Espanyola la modificació d'estructures
per a acomodar-se a un mercat transnacional anb Ia consegüent conso-
lidació d'un nombre cada cop més gran de laboratoris amb projectes de
R+D, omplint a I'hora el Plá de Foment a la Recerca Farmacéutica d'un
contingut esperanEador.

La integració de la ciéncia i de la técnica en el desenvolupament
econbmic const i tueix una necessi lat .  ja que els seus rcsultats const i-
tueixen una eina de treball de gran importáncia a I'hora d'impulsar-lo.
En I'actualitat, I 'oferta de tecnologia pot ésser considerada massiva
perd, a dit-erdncia del que succeia en el passat, pot assegurar-se que la
indústria f-armacéutica té capacitat suficient per a seleccionar, assimilar
i adequar la práctica totalitat dels coneixements que es puguin adquirir
de I'exterior. La reducció de la dependéncia tecnoldgica, repte al que
s'enfronta el moment econdmic espanyol, pot ser abordat amb un
reforgament de I'esforE públic i privat en favor de la promoció de la
recerca i del desenvolupament científic i tecnoldgic.

Malgrat que en aquests moments és encara insuficient, el continu
creixement dels fons públics dedicats per I'Estat al foment de la recerca
cientí f ica i  técnica. pen'net pensar.  leninl  en compte la capacitat  i
I 'originalitat dels técnics espanyols, que superará el grau d'innovació i
de desenvolupament tecnoldgic que ha caracferitzat el ventall espanyol
d'aquests daners anys, reduint a I'hora les dil'eréncies entre el nostre
pais i la majoria dels paisos integrants de la Unió Europea. He dit.
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