
 

En el marc d’un nou model de compra del CSC per al sector sanitari  
 

El CSC posa en marxa el primer sistema dinàmic 
d’adquisició per a la compra de medicaments  

 

 Els hospitals i centres sanitaris, amb aquesta manera de comprar, podran oferir 
els nous medicaments que s'introdueixin al mercat molt abans perquè el sistema 
requereix poc temps per adjudicar un medicament 
 

 Aquest sistema és molt més àgil, ja que permet que permanentment entrin noves 
empreses al sistema i, també, licitar nous productes 
 

 
Barcelona, 06 de març del 2019.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha posat 
en marxa el primer sistema dinàmic de compra de medicaments exclusius a Catalunya i a tot 
l’Estat, que suposa importants beneficis tant per als hospitals i centres sanitaris com per als 
licitadors. En el marc d’un nou model de compra pública i innovadora al sector sanitari,  
l’objectiu del qual és obtenir qualitat al millor preu, el CSC ja ofereix un Sistema Dinàmic 
d’Adquisició que genera importants beneficis, especialment en el que afecta els temps del 
procés de compra. En primer lloc, aconsegueix que els medicaments que s’introdueixin al 
mercat arribin abans als centres sanitaris i hospitals, ja que escurça considerablement els 
temps per adjudicar un medicament. A més, amb aquesta nova manera de comprar del CSC, 
es permet que permanentment entrin noves empreses al sistema i, també, licitar nous 
productes relacionats amb l’objecte del sistema dinàmic.  
 
El sistema dinàmic d’adquisició del CSC s’emmarca dins del nou model de compra de 
medicaments desenvolupat pel CSC per al sector sanitari. Per portar a terme aquest nou 
model, el CSC reforça les seves estructures de compra incorporant la visió estratègica, 
l'expertesa clínica dels seus professionals i la potència de compra com a instruments per 
aconseguir la màxima qualitat en la compra de medicaments al millor cost. El CSC va 
organitzar el passat mes de febrer una sessió informativa sobre aquesta nova manera de 
comprar que va aplegar més de 50 laboratoris i 100 professionals del sector sanitari i de la 
indústria farmacèutica.   
 
El CSC, referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
Comunicació CSC 
 
Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 

sestudillo@consorci.org / comunicacio@consorci.org                               @CSC_consorci 
 
www.consorci.org 
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