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El sector anitari, I Iímit
DEUTE Els impagaments de la Generalitat a farm~cies i hospitals concertats sumen 1.000 milions d’euros SISTEMA EN
PERILL Els farmac~utics insten a fer un front comú i alerten que en alguns establiments comentaran a faltar medicaments

Marta Ciércoles
BARCELONA

Aquest mes els ha tornat a
tocar el rebre a les farroA-
cies, que no cobraran la
factura corresponent als
medicaments dispensats
amb recepta el novembre
del 2012. El mes vinent,
els que no cobmm~ potser
seran els hospitals concer-
tats. D’aquesta manera, la
Generalitat va trampejant
des de fa mesos. Els greus
problemes de tresoreria
que arressega -la caixa de
la Generalitat dep~n de les
transfer~ncies del fons
de liquiditat auton6mic
(FLA) que el govern estatal
deixa anar amb comptago-
tes- li han fet acumular
impagaments als princi-
pals proveidors sanitarls
per valor de prop de 1.000
milions d’euros: 302,7 mi-
lions els deu a les oficines
de farmacia i 640, als cen-
tres sanitaris concertats.

Els farmac~utics asse-
guren que ja no tenen mar-
ge per suportar més impa-
gaments, i ahir van alertar
que si no poden pagar el
subministrament de me-
dicaments hi ha risc seriós
de desproveiment. Els pre-
sidents dels quatre col.le-
gls de farmac~utics cata-
lansvan advertir que el sis-
tema sanitari "estar a punt
del col.lapso" i van convi-
dar la resta de proveidors
afectats pels impaga-
ments a fer front comú.

Cap de les dues patro-
nals que apleguen els hos-
pitals concertats -La Unió
i el Consorci de Salut i So-
cial (CSS)- van valorar
ahir l’oferiment dels far-
mac~utics en no haver-se
comunieat de manera for-
mal. Fonts del CSS van
confirmar que els centres
sanitaris han cobrat
aquest mes. Amb tot, te-
non pendent pereebre el
25% de la factura del maig
del 2012, el 100% de la del
juliol, el ztO% del novembre
ie125% delgener del 2013.

Farmacia tancada durant la jornada de vaga que, per primer copa Catalunya, va convocar el sector l’octubre passat [] ORIOL DURiAN / ARXIU
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han hagut de tan-

car pels impagaments. Si no
obren abans de dos anys, els
titulars en perdran la IlicEncia.

Després de la jornada de
vaga de roctubre passat,
los farm~ies es plantegen
noves mesures de pressió,
que es decidiran dimarts
vinent en una assemblea
a la qual estan convo-
cats els més de 3.000 ti-
tulars d’oficines, coinci-
dint amb la celebració ’a
Barcelona del congrés
del sector, Infarma.

"No prendrem mesures
que afectin els usuaris’, va
garantir el president del
col.legi de Barcelona, Jordi
de Dalmases. No obstant,
si que va admetre que, ja

~Fem esforc~os
perqu~ les farm~cies
cobrin al més aviat
possible, perb dep~n
de la caixa de I’Estatg’P
Bol Ruiz
CONSELLER DE SALUT

que els bancs els "han
tancat l’aixeta del cr~-
dit", hi ha farmhcies que
ja no poden avanqar més
diners. "Els proveidors
suspendran el subminis-
trament de fArmacs a les
oficines que no puguin
pagar", va advertir.

Una nova tancada de
farm~ies o, fins i tot,
rinici d’accions legals con-
trala Generalitat-a qui els
farmac~utics podrien re-
clamar els interesses del
deute- són a]gunes de les
mesures que podrien acor-
dar-se dimarts. De Dalma-

ses va recordar que fms
ara a 14 farmacies han
hagut de tancar tempo-
ralment per tal de no ge-
nerar més deute. D’altra
banda, dues oficines han
sortit a subhasta i prop
d’un centenar estan en
concurs de creditors.

La factura del novem-
bre, que la Generalitat s~a-
via comprom~s a pagar als
farmac~utics a final de fe-
brer, puja a 94,7 milions.
De moment, el Servei Cata-
l~ de la Salut els ha avan~at
que intentaran abonar-la a
final de mar~. Aix6 suposa-
ria cobrar amb 120 dies de
retard. Sería "la millor ex-
pectafIva", perb ni tan sols
aix6 és segur.

Calendari estable
Les farm~tcies també han
avan~at les factures del de-
sembre (99/1 müions) i del
gener (108,6 milions).
L’únic convenifirmat entre
el Servei Catal~ de la Salut i

els farmac0utics-abans de
la erisi- va establir paga-
ments a 85 dies, perS,
més enllA dels terminis, el
que reclamen els farma-
c~utics és la garantia d’un
calendari estable. Sense
calendari, les entitats fi-
nanceres no els deixaran
ni un euro més.

Precisament, la Federa-
ció d’Associacions de Far-
n~cies (Fefac) va apostar
ahir per insistir en la rene-
gociació de les condicions
de finanqament de les far-
m~ies amb les entitats
banchries (b£sicament,!
amb el BBVA). També va
posar sobre la taula la ne-I
cessitat de repartirla chrre-
ga de l’impagament entre,
tota la cadena del medica-
ment (farmficies, distn~bu-
ció ilaboratoris). Si tot ple-
gat no és possible, la Fefac
és partidaria d’iniclar ac-
cions legals o, fins i tot, de
fer pagar el 100% del preu
dels fh~aacs als usuaris. E

Definició del
sistema de salut
de I’estat propi
El Parlament va instar ahir el
govern a presentar abans de
sis mesos un document de
bases per assolir un pacte,
amb els agents implicats i els
partits, que permeti definir el
sistema nacional de salut en
rescenari de restat propi.
D’altra banda, racord entre
tots els grups -excepte C’s
i la CUP- va permetre apro-
var una moció per definir un
nou marc normatiu, amb cri-
teris de bones prbctiques,
per a la contractació pública,
amb la garantia de no-inge-
r~ncia d’empreses amb bnim
de lucre. A més, la cambra va
instar el govern a comunicar
les reformes previstes a rlcs
i a l’Hospital Clinic abans de
presentar el projecte de ilei
de pressupostos.
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