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Conflicte d’interessos: concepte i reflexions 

Una prèvia 

Tothom té algun conflicte d’interès, sigui per les creences, per les persones que 

l’envolten, pel lloc de treball, per les preferències, idees polítiques, per la pertinença a 

grups... Si algú creu que no té cap conflicte d’interès, és que no hi ha pensat prou i  cal 

que hi reflexioni a fons. 

Una definició 

“Conjunt de condicions en les quals el judici professional respecte a un interès primari 
tendeix a ser excessivament influït per un interès secundari”1  
 

Tenint en compte el primer valor del compromís del metge de família, la dedicació, en 

el sentit de fer de l’atenció a la salut del pacient el nostre interès primari, totes les 

altres activitats i interessos són secundaris. 

El conflicte d’interessos és produeix quan un interès secundari ens pot influir el judici 

professional i provocar una decisió esbiaixada o poc adequada per al pacient, que ha 

de ser el centre del nostre interès. 

Cal repassar els possibles conflictes d’interès que ens afecten com a professionals. No 

tots tenen el mateix pes. Alguns fins i tot poden ser moralment incompatibles amb la 

nostra actuació en alguna tasca, al marge de si ho permeten o no la llei o les 

normatives vigents: hi ha situacions que comporten un gran risc d’influir negativament 

en les nostres decisions, malgrat ser legals. Altres poden condicionar-nos la decisió, i 

ens han de fer reflexionar molt sobre l’honestedat de les decisions que prenem.  

Hi ha conflictes que poden aflorar en la nostra activitat individual a la consulta, els 

quals no abordarem en aquest document. Ens centrarem exclusivament en allò que 

pot tenir conseqüències directes en la nostra credibilitat com a grup de professionals 

i/o de la nostra societat científica. Evidentment, de forma indirecta repercutiran en 

l’atenció adequada als pacients, pel poder d’influència de la societat catalana de 

medicina familiar i comunitària (camfic) i dels seus líders científics en la pràctica dels 

companys. 

Quins conflictes d’interès podem trobar com a socis de la camfic? 

Els conflictes més greus son els que es poden produir en les activitats científiques de 

posicionament i les formatives  o de gestió2 . 

                                                           
1 Thompson, D.F.. Understanding financial conflicts of interest, NEJM 329 (1993): 573-76 
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Vegem-ne alguns exemples de situacions que presenten conflicte: 

o Tenir lligams econòmics de qualsevol tipus amb una empresa 

farmacèutica i, al mateix temps, fer reflexions sobre la validesa de determinats 

fàrmacs com els que comercialitza l’empresa. 

o Presentar-se com a expert en un tema i tenir lligams amb una 

companyia farmacèutica que té un fàrmac per la patologia - factor de risc, 

mètode diagnòstic, ... del qual té l’expertesa. 

o Formar part d’un grup de treball i rebre finançament d’indústries 

relacionades amb els temes que tracta el  grup. 

o Formar part d’un grup que elabora una guia o recomanacions sobre un 

tema relacionat amb una empresa o organització amb la qual tenim lligams 

econòmics. 

o Rebre retribució directa per fer una xerrada sobre un fàrmac o un grup 

de fàrmacs, o sobre un tema vinculat amb els interessos de l’empresa 

pagadora. No s’ha de minimitzar el conflicte soterrat de fomentar la 

medicalització d’un problema de salut real o “inventat”. 

o Acceptar finançament per a formació d’indústries relacionades amb la 

feina. 

o Buscar o fruir dels avantatges del poder que genera el fet de convertir-

se en expert en un tema. 

o Pertànyer a altres societats quan es debaten o es proposen aspectes 

que afecten a les dues. 

o Pertànyer a l’administració, a un sindicat, a un partit, grup d’interès,...  

quan es tracten temes que poden afectar les relacions amb l’administració o 

organisme o grup al qual es pertany. 

o Ser assalariat d’una empresa que col·labora amb el finançament de la 

societat (Departament de Salut i empreses públiques o no però amb 

finançament, per exemple) pot estar afectat quan ha de decidir sobre temes 

lligats als finançadors. 

o Tenir creences que xoquin amb aspectes consensuats per la comunitat 

científica. 

                                                                                                                                                                          
2 Entenem que el conflicte hi és present sempre, però, si es fa com a soci o en nom d’un grup de treball 
implica també la societat científica. Quan parlem d’activitats formatives i acadèmiques hi incloem 
recerca, publicacions, grups de treball de la camfic o externs,... 



Conflictes d’interès a la camfic: propostes.  Pàgina 3 
 

Alguns conflictes d’interès estan recollits en normatives que fan incompatible 

que es puguin produir si no es fa un frau a la llei, com poden ser decisions o 

contractes que puguin afectar a un familiar directe. Altres, estan recollits en 

normes de deontologia. Però la majoria no tenen cap presència en el nostre 

ordenament jurídic. 

 

Per tant,  com a societat ens hem de dotar d’unes guies que permetin garantir 

el respecte als nostres valors sobre aquelles actuacions dels socis o grups de 

socis que poden afectar-nos a tots com a col·lectiu professional. 

 

PROPOSTA DE GUIES D’ACTUACIÓ PER ALS SOCIS DE LA CAMFiC: 

1. Grups de treball: 

1.1. El coordinador d’un grup de treball ha d’estar lliure del tot de conflictes 

d’interès que puguin afectar la seva tasca al grup. 

1.2. Tots els membres dels grups de treball han de fer pública la seva declaració de 

conflictes d’interès (revisant-la anualment) a la web de la camfic. 

1.3. Els conflictes d’interès de tipus econòmic que impliquin un lligam continuat  

amb empreses vinculades amb l’activitat d’un grup de treball ha de ser causa 

d’incompatibilitat per a pertànyer a un grup de treball. 

1.4. Els conflictes puntuals (únics i no repetibles) s’han de conèixer per part del 

grup de treball i valorar si poden afectar el treball del professional en aquell 

grup. 

1.5. Si es participa en una publicació cal fer-hi constar tots els possibles elements 

que representin un conflicte d’interès (per exemple, una persona pot rebre 

finançament d’una empresa per activitats formatives personals, encara que la 

formació sigui independent, té un vincle econòmic que pot afectar el seu 

judici) 

1.6. Les guies de pràctica clínica, recomanacions, protocols, etc desenvolupades o 

participades per la CAMFiC no poden ser realitzades per persones que tinguin 

conflictes d’interès. L’exclusió de conflicte d’interès ha de garantir-se durant 

tot el procés d’elaboració. Per tant, els autors han de fer declaració abans de 

començar el treball i en acabar-lo. Qualsevol canvi que pugui representar un 

conflicte que aparegui durant el procés, cal comunicar-lo de forma immediata.  

1.7. Encara que els conflictes no siguin de tipus econòmic s’han de conèixer 

igualment per part dels grups de treball on es participi i, a nivell personal, fer-

ne una bona gestió. 

1.8. En qualsevol situació, la declaració de conflictes d’interès ha de publicitar-se 

íntegra; no n’hi ha prou que es digui que els autors han fet la declaració. Els 

lectors han de conèixer i poder valorar si els possibles conflictes que dels 

autors són rellevants o no.  
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2. Activitats amb finançament extern 

2.1.  Les activitats formatives que són finançades per alguna empresa, 

especialment companyia farmacèutica, han de fer-ho constar en la publicitat 

però també en el material que se’n derivi de forma clara. Els participants 

també han de fer constar, si és el cas, el fet de rebre compensacions 

econòmiques de l’espònsor.  

3. Socis individuals 

3.1. Quan un soci participa en una activitat, a títol personal, NO pot fer servir la 

seva condició de membre d’un grup de treball o de la camfic, com a element si 

no hi va en representació del grup o de la camfic. 

En aquest cas caldrà tenir en compte els aspectes citats als punts 1 i 2. 

 

 

RECOMANACIÓ FINAL GENERAL:  

En qualsevol activitat pública professional (conferències, articles,...) d’un/a 

professional cal fer-hi constar sempre els seus vincles amb empreses i/o companyies 

que estiguin relacionats amb la professió i seria recomanable que fes conèixer els seus 

possibles conflictes d’interès. 

 


