NOTA DE PREMSA
IMPAGAMENT A LES FARMÀCIES CATALANES

Els farmacèutics decideixen reclamar interessos
de demora, manifestar-se i recollir signatures
Es descarta un nou tancament patronal de les oficines de farmàcia

Barcelona 13 de març de 2013. ‐ La majoria dels farmacèutics catalans que han participat a la
votació que es va fer ahir per escollir les mesures a realitzar després del nou impagament de la
factura dels medicaments del CatSalut, ha decidit:
1) Iniciar les accions legals necessàries per exigir del CatSalut el pagament dels interessos
de demora meritats com a conseqüència del retard en el pagament de les factures
corresponents a la dispensació de les receptes per les oficines de farmàcia, vulnerant el
que disposa el Concert d’Atenció Farmacèutica signat pel Consell de Col∙legis
Farmacèutics i pel CatSalut (96,93% vots emesos). Les reclamacions s’hauran de fer de
forma individual i seran presentades conjuntament pel Consell, que reclamarà conforme
la Llei de Morositat.
2) Convocatòria d’una manifestació unitària a la Plaça Sant Jaume la propera setmana, a
data encara per confirmar (72,03% vots emesos).
3) Recollir signatures per demanar al Parlament de Catalunya que l’administració prioritzi
el pagament dels medicaments ja dispensats perquè és un bé necessari i essencial dels
ciutadans de Catalunya (87,86% vots emesos).
La consulta, en la qual hi ha participat un 75,02% dels farmacèutics catalans, s’ha dut a terme
mitjançant vot electrònic a Barcelona, Girona i Tarragona, i assemblea presencial a Lleida. Les
propostes que s’han votat van sorgir de la reunió del passat 5 de març en la qual el Consell va
convocar a tots el farmacèutics catalans i es va apostar per mesures que fossin factibles i que
entressin dins del marc de la legalitat.
“Els farmacèutics catalans amb el seu vot no han considerat útil, en aquests moments, la
proposta de de tancament” ha declarat el president del Consell de Col∙legis de Farmacèutics
de Catalunya, Jordi de Dalmases. “La nostra prioritat és cuidar al pacient: els farmacèutics no
deixarem de servir medicaments a no ser que no puguem comprar‐los”. No obstant, per
Dalmases “l’amenaça de desproveïment a les farmàcies és una realitat, la situació és d’extrema
dificultat i les perspectives de futur són difícils. Els farmacèutics volem i necessitem que aquesta
situació s’arregli”.

RESULTATS VOTACIONS 12 DE MARÇ

Nombre potencial de votants
Nombre de persones que han votat (*)
% Participació

Barcelona Girona Lleida
Tarragona
2.575
382
206
368
1.939
272
136
302
75,30% 71,20% 66,02%
82,07%

MESURES PROPOSADES
% TOTAL
Pregunta 1: Iniciar les accions legals necessàries per exigir del CatSalut
el pagament dels interessos de demora meritats com a conseqüència
del retard en el pagament de les factures corresponents a la
dispensació de les receptes per les oficines de farmàcia, vulnerant el
que disposa el Concert d’Atenció Farmacèutica signat pel Consell de
Col∙legis Farmacèutics i pel CatSalut.
SÍ
96,93%
NO
3,07%
Pregunta 2: Convocatòria d’una manifestació unitària a la Plaça Sant
Jaume.
SÍ
72,03%
NO
27,97%
Pregunta 3: Recollir signatures per demanar al Parlament de Catalunya
que l’administració prioritzi el pagament dels medicaments ja
dispensats perquè és un bé necessari i essencial dels ciutadans de
Catalunya.
SÍ
NO

87,86%
12,14%

SÍ
NO

51,73%
48,27%

Pregunta 4: Tancament d’oficines de farmàcia.

Pregunta 5: (**)Si la majoria vota sí al tancament, modalitat:
UN ÚNIC DIA DURANT EL MES DE MARÇ
CADA DIJOUS DE FORMA CONTINUADA
Pregunta 6: Denunciar el Concert amb el CatSalut.
SÍ
NO

(*) Girona: 272 votacions, però 258 vàlides.
(**) Lleida: no han contestat la pregunta 35 votants.

66,54%
33,46%
41,21%
58,79%

TOTAL
3.531
2.649
75,02%

Algunes dades d’interès:
-

Nombre potencial de votants: 3.531.
Les mesures que s’han decidit tenen amb una majoria de 2/3 del total de vots.
L’impagament del febrer fa que el farmacèutic passi a cobrar a 120 dies en comptes
dels 35 dies previstos en el Concert signat amb l’Administració l’any 2010.

Per a més informació:
Consell de Col∙legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC)
premsa@cofb.net / Tels. 93 244 07 28 / 18

