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INFORME DE LEGALIDADE SOBRE O PROXECTO DE ORDE QUE REGULA A 
HOMOLOGACIÓN  SANITARIA  CON  CARÁCTER  EXCEPCIONAL  DE 
TRATAMENTOS  CON  QUETIAPINA  EN  CONDICIÓNS  DIFERENTES  ÁS 
AUTORIZADAS.

Esta Secretaría Xeral Técnica de conformidade co artigo 43.2 da Lei 16/2010, do 17 
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público  autonómico  de  Galicia,  en  relación  co  “proxecto  de  Orde  que  regula  a 
homologación sanitaria  con carácter  excepcional  de tratamentos con quetiapina en 
condicións diferentes ás autorizadas”, emite o seguinte informe:

INFORME

1. Marco normativo e competencial

O  proxecto  de  orde  sometido  a  informe  ten  por  obxecto  regular  a  homologación 
sanitaria con carácter excepcional de tratamentos con quetiapina en persoas enfermas 
maiores de 75 anos en condicións diferentes ás autorizadas na súa ficha técnica e o 
acceso das persoas enfermas ao tratamento con quetiapina.

En primeiro lugar, cómpre ter en conta o seguinte marco competencial:

-  Conforme  ao  artigo  149.1.16ª  da  Constitución  española,  o  Estado  ostenta 
competencia exclusiva en materia de sanidade exterior e bases e coordinación xeral 
da sanidade.

- No que atinxe á Comunidade Autónoma de Galicia,  esta ostenta competencia en 
materia de desenvolvemento lexislativo e execución da lexislación básica do Estado 
en materia de sanidade interior (artigo 33.1 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,  que 
aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia).

- O Real decreto 1015/2009, do 19 de xuño polo que se regula a dispoñibilidade de 
medicamentos en situacións especiais, recolle no artigo 13 os requisitos para o acceso 
a medicamentos en condicións diferentes ás autorizadas en España, expresando no 
seu número 1 que a utilización de medicamentos autorizados en condicións diferentes 
ás  establecidas  na  súa  ficha  técnica,  terá  carácter  excepcional  e  se  limitará  ás 
situacións  nas  que  se  careza  de  alternativas  terapéuticas  autorizadas  para  unha 
determinada  persoa  enferma,  respectando  no  seu  caso  as  restricións  que  se 
establecesen ligadas á prescrición e/ou dispensación do medicamento e o protocolo 
terapéutico  asistencial  do  centro  sanitario.  O  persoal  médico  responsable  do 
tratamento deberá xustificar convenientemente na historia clínica a necesidade do uso 
do medicamento  e informar  á  persoa enferma dos posibles  beneficios e os  riscos 
potenciais, obtendo o seu consentimento conforme á Lei 41/2002, de 14 de novembro, 
básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de 
información e documentación clínica.
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Por outra parte, o Real decreto 1/2015 do 24 de xullo, polo que se aproba o texto 
refundido da lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, 
establece no apartado 1 do artigo 87 que a prescrición de medicamentos e produtos 
sanitarios no Sistema Nacional de Saúde efectuarase na forma máis apropiada para o 
beneficio das persoas enfermas, á vez que se protexe a sostibilidade do sistema, e o 
apartado  5  do  mesmo  artigo  especifica  que,  en  todo  caso,  a  prescrición  dun 
medicamento para a súa utilización en condicións diferentes ás establecidas na súa 
ficha  técnica,  deberá  ser  autorizada  previamente  pola  comisión  responsable  dos 
protocolos  terapéuticos  ou  órgano  colexiado  equivalente  en  cada  comunidade 
autónoma.

No caso da Comunidade Autónoma de Galicia,  este órgano é o regulamentado na 
Orde do 9 de abril  de 2010 pola que se establece a composición,  organización e 
funcionamento da Comisión Autonómica Central de Farmacia e Terapéutica.

Con  data  27  de  febreiro  de  2019  a  Comisión  Autonómica  Central  de  Farmacia  e 
Terapéutica, en exercicio das súas funcións, acordou os criterios excepcionais de uso 
aos  que  se  debe  axustar  a  prescrición  de  quetiapina  en  condicións  diferentes  ás 
autorizadas, no marco dun “Protocolo de utilización de quetiapina para o tratamento 
das alteracións conductuais asociadas á Demencia”.

A  homologación  sanitaria  dos  tratamentos  prescritos  dentro  das  prestacións 
farmacéutica e complementaria do Servizo Galego de Saúde consiste no proceso a 
través do cal se verifican con carácter previo á súa dispensación, as prescricións de 
determinados medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos incluídos nas 
prestacións farmacéutica e complementaria do Sistema Nacional de Saúde, e valídase 
o cumprimento dos requisitos establecidos para a súa prescrición,  de acordo coas 
indicacións terapéuticas establecidas na autorización de comercialización, coas súas 
fichas técnicas, indicacións financiadas e demais requisitos de prescrición ao abeiro da 
normativa vixente na materia.

Por último con relación ao marco competencial, reiterar que o artigo 33.1 do Estatuto 
de  Autonomía  de  Galicia  outorga  a  comunidade  autónoma  competencias  para  o 
desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación básica do Estado en materia 
de  sanidade  interior,  así  como  para  organizar  e  administrar  todos  os  servizos 
relacionados con esta materia.

De conformidade co artigo 7.1 do Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se 
establece  a  estrutura  orgánica  da  Consellería  de  Sanidade,  corresponde  á 
Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Administrativo da Secretaría Xeral Técnica, a 
través do Servizo Técnico Xurídico, a tramitación dos proxectos de disposicións de 
carácter xeral.
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2. Acerto e oportunidade

En virtude dos principios de necesidade e eficacia, esta iniciativa normativa xustifícase 
por unha razón de interese xeral, tal é a mellora na dispensación da quetiapina aos 
seus usuarios nos termos especificados na orde.

Así,  fundaméntase  pola  necesidade  de  garantir  o  uso  racional,  acadar  a  máxima 
eficiencia  e  seguridade  na  utilización  da  quetiapina  en  condicións  distintas  ás 
establecidas na súa ficha técnica, e facilitar unha maior accesibilidade á prestación 
farmacéutica dos pacientes.

Desde un punto de vista subxectivo, esta orde está protagonizada por tres actores 
principais:
       - o persoal sanitario facultativo que prescribe a quetiapina, que serán ben os 
facultativos de atención especializada ou de atención primaria responsables da persoa 
enferma;
       - o usuario do medicamento, que se concreta en persoas enfermas maiores de 75 
anos,  diagnosticadas  de  demencia  e  que  presenten  síntomas  psicóticos  e/ou 
agresividade ou axitación moderada/grave  e  persistente;  síntomas  estes,  ademais, 
que  non  remiten  coas  medidas  non  farmacolóxicas  habituais,  e  resulten  moi 
incapacitantes ou poñan en risco a esta persoa e/ou a aquelas que a rodean.
       - o persoal dos servizos de farmacia hospitalaria, encargado de verificar con 
carácter  previo  á  súa  dispensación  que  a  indicación  de  quetiapina  cumpre  os 
requisitos establecidos para a súa prescrición.

       Ademais, cómpre engadir que un importante beneficio desta regulación consiste 
en que a dispensación da quetiapina levarase a cabo nas oficinas de farmacia, o que 
permitirá  reducir  en  parte  a  inxente  carga  de  traballo  dos  servizo  de  farmacia 
hospitalaria,  que  eran  os  lugares  onde  se  debía  acudir  para  a  retirada  física  do 
medicamento, polo que igualmente facilitará, desde un punto de vista cuantitativo, o 
acceso a él por parte dos seus usuarios e familiares.

3. Tramitación

Polo  que  respecta  a  tramitación  na  elaboración  do  proxecto  normativo,  esta 
acomodouse ao procedemento legal e as prescricións contidas na seguinte normativa:

-  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común  das 
administracións públicas (Título VI)
- Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración 
xeral e o sector público autonómico de Galicia -Lofaxga- (artigos 40 e ss.).
- Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (artigo 12).
- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo 
goberno.
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- Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Así,  consta no expediente  o  acordo de inicio  do procedemento  de elaboración do 
anteproxecto  regulamentario  do  día  30/04/2019  asinado  pola  persoa  titular  da 
Consellería de Sanidade (artigo 41.1 da Lofaxga).

O  centro  directivo  impulsor  remitiu  á  Subdirección  Xeral  de  Réxime  Xurídico  e 
Administrativo o borrador da disposición acompañado dos documentos que de seguido 
se relacionan -artigo 41.3 apartados a), b) d) da Lofaxga- toda ela de data 20/05/2019:

- Memoria xustificativa sobre a súa legalidade, o seu acerto e a súa oportunidade
- Memoria económico-financeira
- Táboa de vixencias.

Unha vez recibida a documentación e logo do seu estudo, o Servizo Técnico Xurídico 
da Subdirección  Xeral  de  Réxime Xurídico  e  Administrativo,  elaborou  o  preceptivo 
informe o día 23/05/2019,  obtendo o proxecto a súa aprobación inicial pola persoa 
titular  da  Consellería  de  Sanidade  o  día  27/05/2019  -artigos  41.3  c)  e  41.4  da 
Lofaxga-.

Unha  vez  aprobada  inicialmente  a  disposición  como  proxecto,  o  secretario  xeral 
técnico da Consellería de Sanidade acordou o día 29/05/2019 a súa publicación no 
Portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia. Cómpre destacar que 
se inclúe a xustificación da non realización do trámite de consulta pública previa ao 
abeiro do artigo 41.2 da Lofaxga.  

Neste mesmo acordo, a secretaría xeral técnica xustificou a conveniencia da apertura 
dun período abreviado de audiencia, de maneira que o proxecto de orde publicouse no 
Portal de transparencia e goberno aberto para a presentación de suxestións durante 
un período de sete días hábiles (desde o día 5 ata o 13 de xuño de 2019), así como 
notificado coa mesma finalidade aos Colexios Oficias de Farmacéuticos da Coruña, 
Lugo,  Ourense  e  Pontevedra,  así  como á Federación  de  Asociacións  Galegas  de 
Familiares de Enfermos de Alzhéimer e Outras Demencias (Fagal)

Presentaron alegacións Pedro Suárez Artime, farmacéutico especialista en Farmacia 
Hospitalaria  do  CHUS,  Eduardo  Carracedo  Martínez  e  os  Colexios  Oficiais  de 
Farmacéuticos da Coruña e de Pontevedra, as cales foron obxecto de consideración 
técnica pola unidade impulsora da iniciativa. A Subdirección Xeral de Farmacia emitiu 
informe  o  día  04/07/2019  no  que  xustifica  o  seu  rexeitamento,  e  acepta  dúas 
matizacións  suxeridas  por  Pedro  Suárez  Artime  e  mailo  Colexio  Oficial  de 
Farmacéuticos  de  Pontevedra  relativas  á  substitución  da  expresión  “fora  da  ficha 
técnica” cando se fala da prescrición de quetiapina no contexto desta orde, pola máis 
correcta de “en condicións diferentes ás autorizadas”; igualmente, acotar a expresión 
“persoal de farmacia”  (art.  4),  pola máis específica de “persoal sanitario  facultativo 
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farmacéutico pertencente ao Servizo Galego de Saúde ou aos centros con concerto 
específico para a prescrición da prestación farmacéutica co Servizo Galego de Saúde”

Na tramitación do proxecto e ao abeiro do esixido polo artigo 42 da Lofaxga, así como 
na pertinente normativa sectorial de aplicación, emitíronse os seguintes informes:

- Informe favorable da Secretaría Xeral da Igualdade (15/07/2019)
- Informe favorable da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos (24/07/2019)
- Informe DXARA, comunica a non necesidade de informe conxunto (10/07/2019)
- Informe da Asesoría Xurídica (30/08/2019)

Con relación ás observacións ao texto do proxecto de orde que se recollen no informe 
da Asesoría Xurídica, cómpre indicar que estás foron incorporadas ao texto definitivo 
do proxecto de orde. Así mesmo, a resultas do informe, se incorporou ao expediente 
unha  memoria  complementaria  relativa  á  determinación  do  financiamento  da 
dispensación da quetiapina.

4. Integridade do texto

O texto do proxecto de orde conta coa seguinte estrutura e contido:

Parte expositiva
Artigo 1. Obxecto 
Artigo 2. Criterios para a prescrición da quetiapina 
Artigo 3. Requisitos para a prescrición
Artigo 4. Homologación sanitaria para a prescrición da quetiapina
Artigo 5. Dispensación da quetiapina

Disposición derrogatoria única

Disposición derradeira primeira. Entrada en vigor

5. Legalidade

Nas  memorias  e  informes  unidos  ao  expediente  queda  perfectamente 
xustificada  a  adecuación  da  presente  iniciativa  aos  principios  recollidos  no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro e no artigo 37.a) da Lei 14/2013, do 
26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.

A tramitación da iniciativa axustouse rigorosamente a normativa de aplicación e 
en concreto ao Título VI da Lei 39/2015, do 1 de outubro, no que resulta de 
aplicación e aos artigos 40 e seguintes da Lofaxga.
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O proxecto someterase á aprobación definitiva da persoa titular da Consellería 
de Sanidade

De  acordo  co  indicado  considérase  que  este  proxecto  de  orde  reúne  as 
condicións esenciais para a súa aplicación e efectividade polo que se emite a 
seguinte

PROPOSTA:

Informar favorablemente este proxecto de orde conforme a súa legalidade.

A subdirectora xeral de Réxime Xurídico e Administrativo

Laura Recacho Rivas

A persoa  titular  da  Secretaría  Xeral  Técnica,  logo  de  ver  a  proposta  da 
subdirectora  xeral  de  Réxime  Xurídico  e  Administrativo,  da  Consellería  de 
Sanidade, considera que o proxecto de orde sometido a informe se axusta á 
legalidade  vixente,  polo  que  informa  favorablemente  (artigo  43.2  da  Lei 
16/2010, do 17 de decembro).

O secretario xeral técnico

Alberto Fuentes Losada
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