
Cualificación profesional. Código. Nivel.

Cuestionario de autoavaliación 

Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a 

documentación en establecementos e servizos de 
farmacia.

Unidade de competencia. Nivel.

2UC0363_2

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Farmacia e parafarmacia MSAN02 Grao medio

Farmacia SAN123_2 2

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

                                                                  ,               de                          de  201

Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Organizar e xestionar o almacén dun servizo de farmacia, parafarmacia, 
almacéns de distribución de medicamentos e industria farmacéutica, de 

acordo co establecido na lexislación, cumprindo as indicacións do 
facultativo responsable e os criterios organizativos do servizo.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Identificar as necesidades de adquisición e reposición dos produtos demandados polos 
usuarios.

APS1.2 Comunicarlle ao facultativo responsable a necesidade de adquisición e reposición de 
produtos.

APS1.3 Revisar as existencias de produtos e materiais.

APS1.4 Fixar o punto de pedido.

APS1.5 Facer o pedido cumprindo as indicacións do facultativo responsable.

APS1.6 Comprobar que os produtos e os artigos recibidos se correspondan co pedido realizado.

APS1.7 Comprobar que os documentos específicos de compravenda (albarás e facturas) se 
correspondan cos produtos e os materiais recibidos, rexistrar a súa entrada e arquivalos, en 
previsión de posibles reclamacións ou controis, posibilitando a xestión contable.

APS1.8 Devolver os produtos que non cumpran os requiridos previstos, en tempo e forma, de 
acordo co establecido na lexislación.

APS1.9 Almacenar os produtos recibidos de acordo coas instrucións específicas de conservación, 
para manter as súas condicións óptimas, utilizando os criterios organizativos sinalados polo 
facultativo responsable.

APS1.10 Rexistrar altas e baixas no libro de inventario, de acordo coas instrucións do responsable.

Revisar periodicamente o estado e as condicións de almacenamento e 
conservación dos produtos, separar e devolver os caducados ou 

deteriorados, e xestionar a asistencia técnica dos equipamentos 
segundo os protocolos establecidos.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Identificar as necesidades de adquisición e reposición dos produtos demandados.

APS2.2 Revisar periodicamente as caducidades dos produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos, 
segundo o criterio organizativo do servizo ou do establecemento.

APS2.3 Separar nos contedores previstos para iso os produtos caducados ou deteriorados, e 
sinalalos para impedir confusións.

APS2.4 Devolver ou destruír segundo a normativa os produtos caducados ou deteriorados, para 
que non poidan chegar á persoa usuaria nestas condicións.

APS2.5 Almacenar os produtos cumprindo os requiridos de conservación canto a luz, temperatura, 
humidade, volatilidade, inflamabilidade e toxicidade, segundo o protocolo establecido.

APS2.6 Medir a temperatura das instalacións e dos frigoríficos diariamente, segundo o protocolo 
establecido.

APS2.7 Rexistrar as temperaturas das instalacións e dos frigoríficos diariamente, segundo o 
protocolo establecido.

APS2.8 Recibir de forma prioritaria os medicamentos termolábiles, e comprobar que se entreguen 
en recipientes isotérmicos.

APS2.9 Xestionar a asistencia técnica dos equipamentos para manter o seu estado operativo.

Aplicar o proceso administrativo de xestión de cobramento diferido ou 
facturación de receitas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Revisar as receitas e comprobar que leven adxunto o cupón do medicamento dispensado e 
que cada precinto se corresponda univocamente coa súa receita.
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Aplicar o proceso administrativo de xestión de cobramento diferido ou 
facturación de receitas.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.2 Identificar os erros nas receitas que causen unha posible nulidade desta, segundo a 
lexislación.

APS3.3 Clasificar as receitas segundo o organismo e a entidade aseguradora, o tipo de beneficiario 
da prestación e a especialidade farmacéutica prescrita.

APS3.4 Agrupar e empaquetar as receitas consonte as características especiais dos produtos 
dispensados, conforme a lexislación.

APS3.5 Gravar os datos de facturación, utilizando a aplicación informática correspondente.

APS3.6 Cubrir os impresos necesarios para a facturación das receitas, conforme a lexislación.

APS3.7 Remitir as caixas de receitas coa documentación correspondente ao colexio oficial de 
farmacéuticos, no tempo e na forma adecuados, conforme a lexislación.

Cobrar e informar a persoa usuaria sobre o importe da operación, tendo 
en conta as achegas por parte da persoa usuaria segundo a entidade 

aseguradora e o tipo de medicamento, así como efectuar o arqueamento 
de caixa e informar o facultativo responsable dos erros detectados.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Informar a persoa usuaria do prezo do medicamento, do produto ou do artigo, e da 
cantidade total que cumpra a aboar.

APS4.2 Cobrar de acordo coa achega correspondente segundo as normas de dispensación das 
receitas do Sistema Público de Saúde e outras entidades aseguradoras.

APS4.3 Facer o control de caixa de acordo coa achega correspondente, segundo as normas de 
dispensación das receitas do Sistema Público de Saúde e outras entidades aseguradoras.

APS4.4 Facer o arqueamento de caixa e informar o facultativo dos erros detectados.

Rexistrar e arquivar as follas de solicitude e de saída dos produtos ás 
unidades hospitalarias, revisando os movementos de entrada e saída no 

almacén, así como elaborar listaxes periódicas e dispor os lotes para 
repor as caixas de urxencias das unidades do hospital.

APP5 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS5.1 Ordenar as follas de solicitude e saída dos produtos ás unidades hospitalarias, de acordo 
cos criterios establecidos no servizo.

APS5.2 Rexistrar as follas de solicitude e saída cos códigos habituais no servizo.

APS5.3 Arquivar as follas de solicitude e saída no lugar correspondente.

APS5.4 Revisar os movementos de entrada e saída nas existencias do almacén.

APS5.5 Elaborar listaxes periódicas para coñecer o consumo medio do hospital, o consumo medio 
por plantas e as existencias mínimas de cada medicamento.

APS5.6 Ordenar e transportar as preparacións, os produtos e os efectos sanitarios, colaborando co 
persoal sanitario titulado.

APS5.7 Preparar medicamentos baixo a supervisión do facultativo, de acordo cos seus sistemas de 
dispensación no servizo de farmacia hospitalaria.

APS5.8 Distribuír medicamentos baixo a supervisión do facultativo, de acordo cos seus sistemas de 
dispensación no servizo de farmacia hospitalaria.

APS5.9 Dispor os lotes para repor as caixas de urxencias das unidades do hospital, consonte as 
peticións realizadas.

Xestionar a documentación de uso interno e externo recibida na 
farmacia, seleccionando a información para a persoa usuaria en función 

de criterios de aplicación e de utilización desta.

APP6 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS6.1 Actualizar a documentación de uso interno recibida na farmacia mediante a incorporación 
das circulares de organismos públicos e organizacións profesionais, e comunicacións de 
laboratorios farmacéuticos.

APS6.2 Clasificar a documentación en función dos criterios de control e rexistro establecidos.

APS6.3 Cubrir na documentación os datos dos rexistros segundo a lexislación.

APS6.4 Seleccionar e clasificar a información para a persoa usuaria en función de criterios de 
aplicación e utilización desta.

APS6.5 Utilizar aplicacións informáticas para organizar e xestionar os produtos e os materiais 
utilizados nos servizos de farmacia, en establecementos de parafarmacia, e en almacéns 
de distribución de medicamentos e industria farmacéutica.
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